
  چگونگي جلوگيري از واردات كاالهاي بي كيفيت به كشور

             روزهاي محافل صنعتي و اقتصادي كشور، موضوع چگونگي جلوگيري از واردات كاالهاي يكي از موضوعات مورد بحث اين

سط وزارت بازرگاني تو ،از اين گونه كاالها و مارك هاي بي كيفيت فهرستبي كيفيت به كشور مي باشد و تاكنون نيز چندين 

      به اين راحتي حل نمي شود چرا كه البته موضوع .نها به كشور ممنوع اعالم گرديده استآيده و ورود داعالم گر شناسايي و

  .ممنوع الورود نمودن اين كاالها با مارك هاي اعالم شده فقط پرداختن به معلول هاست و علت همچنان پابرجا باقي مي ماند

توليد اين قبيل كاالها با آن مارك هاي تقلبي همچنان ادامه مي يابد و اين بار با اسامي ديگري وارد كشور مي شود و  از طرف ديگر

مقادير زيادي از آن ها به بازار  ؛ندواين قبيل اسامي به عنوان كاالهاي بي كيفيت شناخته شده و ممنوع الورود ش تا وقتي كه مجدداً

مگر اين كه به علت و ريشه استقبال از اين كاالها توجه  ؛داستان به همين نحو ادامه خواهد داشت نهند شد و اياداخلي وارد خو

  .كنيم

كشورمان در رده كشورهايي قرار دارد كه باالترين ميزان تعرفه براي واردات كاال را در جهان دارد و  ،بر اساس اطالعات منتشر شده

اما همچنان واردات كاال و انباشت بازارهاي كشور از اين كاالها چه با كيفيت و . قرار داردكشور اول  3از اين حيث و در دنيا در بين 

       معضل اصلي صنايع و ساير بخش ها مي باشد پس تنها با سالح تعرفه و يا با ايجاد محدوديت هاي مقطعي  ،چه بي كيفيت

        اً اين كه واردات كاال به صورت قاچاق و يا از طريق نمي توان به جنگ رقبا رفت و از محصوالت داخلي حمايت نمود مضاف

بديهي است هر چقدر در زمينه واردات . ي همراه مسافر نيز به راحتي به كشور امكان پذير مي باشدابازارچه هاي مرزي و يا كااله

  .اهند كردي صادراتي ما خواسايرين نيز همين رفتار را با كااله ؛محدوديت ايجاد كنيمكاال به كشور 

سبي هم برخوردار باشد و حتي اگر از كيفيت مطلوبي برخوردار اااليي متناسب با سليقه مشتري تهيه شده باشد و از قيمت منكاگر 

به نظر مي رسد توليدكنندگان و  .شود واقعنباشند مي تواند بخش هايي از جامعه را به سوي خود جلب كرده و مطلوب 

يت به اين دو خواسته مشتري توجه كافي نموده و توانسته اند مخاطبين زيادي را براي خود جمع ي بي كيفاواردكنندگان كااله

  .وري نمايندآ

فراموش نكنيم كيفيت امري است نسبي و هر كااليي و با هر نوع كيفيتي ، مشتري و مخاطب خاص خود را دارد بايد ديد چرا 

نمايند و تا اين موضوع ريشه يابي نشود نمي توان از ورود اين قبيل كاالها   بخش هايي از جامعه از كاالهاي بي كيفيت استقبال مي

  .به كشور جلوگيري نمود



پس در . به نظر اينجانب ، اصلي ترين دليل استقبال افراد از كاالهاي بي كيفيت ، قيمت مناسب آن براي مصرف كنندگان مي باشد

يت به كشور بايد جذابيت و مطلوبيت آن را در جامعه و در ميان مردم از بين مرحله اول براي حلوگيري از واردات كاالهاي بي كيف

  .كاالها را در جامعه كمرنگ كنيم عببريم و با انجام دو كار همزمان، زمينه جذابيت اين نو

 هانواده نمي باشد بلككه استفاده از اين نوع كاالها نه تنها صرفه جويي در اقتصاد خ لكار فرهنگي با مردم و انجام اين استدال -الف

برعكس باعث تحميل هزينه هاي اضافي به خانوار به علت بي كيفيت بودن اين قبيل كاالها مي باشد مثال معروفي در همين  دقيقاً

  ".ام كه جنس ارزان بخرم من هنوز آنقدر ثروتمند نشده" زمينه اين كه مي گويد

          مدل هاي مختلف اتومبيل پرايد،  ،يفيت خودروك بر اساس آمارهاي سازمان بازرسي: ارتقا و افزايش قدرت خريد مردم -ب

  .پرفروش ترين آنهابي كيفيت ترين خودرو در بين تمامي خودروهاي ساخت داخل و خارج مي باشد و در عين حال 

    پس چرا بيشترين ميزان استقبال از آن ... ست، خطر جاني دارد ، امنيت ندارد و آيا مردم نمي دانند كه اين خودرو بي كيفيت ا

  .چون ارزان ترين است. مي شود ؟ جواب بسيار روشن است

پس براي از بين بردن و جلوگيري از ورود كاالهاي بي كيفيت و در درازمدت در مرحله اول بايد زمينه آن را در داخل كشور از بين 

   .پذير نمي باشد امكانجز با فرهنگ سازي و سپس افزايش قدرت خريد مردم ز برد و آن ني

حدي جلوي اين معضل را بگيرد اما قطعاً موضوع را به صورت ريشه اي  دت اقدامات محدود كننده ممكن است تام هو اما در كوتا

  .حل نخواهد كرد

و همچنين تالش جهت افزايش قدرت خريد مردم كه تنها از  اما تا انجام فرهنگ سازي در بين مردم و انجام كارهاي تبليغاتي

مي توان راهكارهايي را در نظر گرفت كه اثرات كوتاه مدت و ميان  ؛د كه منجر به توليد ثروت بيشتر مي گردديطريق افزايش تول

  :مدت خواهد داشت كه ذيالً به آنها اشاره مي نمايم

د قبول موسسه استاندارد و تحقيقت صنعتي ايران در مبدأ توسط شركت هاي مورد بازرسي دقيق كاال مطابق استانداردهاي مور-1

  تأئيد موسسه 

با  هبازرسي دقيق كاال در مقصد توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مطابقت دادن كيفيت كاالي وارد شد-2

  .هساستانداردهاي تدوين شده در موس

ت پس از فروش براي كاالهايي كه بيشترين حجم واردات به كشور ادر كشور به منظور ارائه خدمثبت برند و يا ايجاد نمايندگي -3

  . را دارند



  اجراي قانون كپي رايت در كشور -4

  ايحاد گمرك هاي تخصصي براي واردات كاالهاي پرحجم و پرشمار-5

  استفاده از مشاركت اتاق هاي مشترك جهت جلوگيري از ورود كاالي بي كيفيت  -6

  ي مشابه ساخت داخل با قيمت هاي مناسباافزايش و ارتقا كيفيت كااله -7

  هاي داخلاره و تمليكي به بازكي مترواجلوگيري از ورود كااله -8

  مبارزه ريشه اي با معضل قاچاق كاال-9

پيدا كرد زيرا مسائل نمي توان براي يك مشكل اقتصادي راه حل همانگونه كه در مقدمه نيز توضيح داده شد با ايجاد محدوديت 

  .دننياز به تدابيري از جنس خودشان داراقتصادي 

ت پس از فروش به صورت هنجار در اتوجه به خدم نبايد توجه به كيفيت ، خريد از مكان ها و برندهاي شناسنامه دار و همچني

  .جامعه و در بين مردم درآيد

اين روش تبعات  زيران محدوديت ايجاد نمي نمايند آي گيرند و براي امروزه در دنياي تجارت به صورت آشكار جلوي واردات را نم

  .ه نموددر اين زمينه بايد از الزامات فني و استانداردي استفادپس  خاص خودش را دارد

بديهي است مطالعه و بررسي نحوه عمل ساير كشورهاي موفق در اين زمينه مي تواند كمك موثري نمايد تا بتوان با جلوگيري از 

اردات بي رويه كاالهاي بي كيفيت از هدر رفتن سرمايه هاي ملي و بودجه مردم جلوگيري نمود و همزمان از توليدات كشور و

  . حمايت نمود كه نقش موثري در توليد ثروت و رشد اقتصادي كشور دارد

  انجمن صنايع نساجي ايرانعضو هيأت مديره  -مهندس عليرضا حائري

  


