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در پاسخ به اینکه گفته می شود برای 
برخورد با دستفروشان در مترو قانون 
وجود ندارد باید گفت به نظر قانون 
وجود دارد مگر آنکه مترو و زیر زمین 
را از سایر بخش های شهر جدا بدانیم 

که منطقی به نظر نمی آید.

سرویس اجتماعی-
دستفروشی و تکدی گری در مترو چند سالی است 
که به یکی از مظاهر پر رنگ شهر زیرزمینی تهران تبدیل 
شده است. شاید در ابتدا این موضوع خیلی جدی گرفته 
نمی شــد اما این روزها با گسترده شدن آن تبدیل به 
یک معضل اجتماعی شده است که البته دارای الیه ها 
و ابعاد پیدا و پنهان زیادی است. حضور تعداد زیادی از 
دستفروشان و متکدیان در بین جمعیت انبوه مسافران 
از جنبه های مختلف اعتراض مردم را درپی داشته است 
و جا دارد برای رفع این مشکل کاری اساسی انجام شود 

هرچند گویا اراده ای برای رفع آن وجود ندارد.
در همین زمینه مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران در مورد فعالیت گســترده دستفروشان 
در مترو که با گرم شــدن هوا فعالیتشــان در شــهر 
زیرزمینی شــدت گرفته، به خبرگزاری تسنیم گفت: 
بارها عنوان کردم که برخورد و ساماندهی دستفروشان 
به دلیل نقص های قانونی فراتر از اختیارات من به عنوان 

مدیرعامل مترو است. 
محمــد احمدی بافنــده افزود: قانون درســت و 
مشــخصی در مورد دستفروشان نداریم به گونه ای که 
مشخص نیست باید با دستفروشی که در مترو اقدام به 
سد معبر و عرضه کاالهای بی کیفیت خارجی می کند 

تحت چه  عنوانی برخورد کنیم.
احمدی بافنده می گویــد: بارها و بارها از مقامات 
قضایی تهران، مسئوالن امنیتی و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال درخواست کرده ایم تا با ورود به مقوله دستفروشان 
مترو، به ما در ساماندهی آنها کمک کنند. ما با سیستم 
قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق، پلیس، سازمان بازرسی 
کل کشور و هر دســتگاه دخیل دیگر مکاتبه کرده و 
از آنها خواســتیم که فکری به حال دستفروشان کنند 
چراکه این دستفروشان کاالهای غیرمجازی را در سطح 
مترو به فروش می رســانند و الزم است همان گونه که 
مسئوالن با مغازه داران و کسبه برخورد می کنند با این 
دستفروشان نیز برخورد شود اما تاکنون اقدامی در این 

زمینه صورت نگرفته است.
وی بــا بیــان اینکه عمــده دستفروشــان مترو 
شهرســتانی هایی هســتند که تنها برای دستفروشی 
در مترو، به تهران ســفر می کننــد، گفت: 30 درصد 
پیام هایــی که در ســامانه 137 و 1888 شــهرداری 
تهران در حوزه مترو ثبت می شــود، مربوط به شکایت 
مســافران از دستفروشان اســت و این در حالی است 
که من به عنــوان مدیرعامل مترو به دلیل ضعف قانون 
نمی توانم کاری انجام دهم؛ از طرف دیگر وقتی معاون 
رئیس جمهور می گوید »از برخورد با دستفروش احساس 
شرم می کنم«،  آیا می توانم به دستفروش بگویم باالی 

چشمت ابرو است؟
مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو ادامه داد: یا 
دستفروشــی شغلی است که توســط مسئوالن ارشد 
تأیید می شود که باید برایش قانون وضع کنند یا شغلی 
غیرقانونی است که باز هم باید برای برخورد با آن قانون 
وضع شود، ما نمی توانیم با دستفروشی که خالف قانون 

کار می کند بدون اختیارات قانونی برخورد کنیم.
احمدی بافنده اظهار داشت: پنج هزار دستفروش 
در مترو فعالیت می کنند که تمام صندلی سکوها توسط 
آنها قرق می شود اما نمی توانیم برخورد کنیم. این حجم 
فعالیت دستفروشــان موجبات نارضایتی مردم را نیز 
فراهم کرده اما قانون کجاست تا از ما حمایت کند؟ آیا 

در شهر زیرزمینی قانون نافذ نیست؟
به گفته وی، شــهرداری طی سال های اخیر برای 
حل مشکل دستفروشی طرح های مختلفی از جمله در 
اختیــار قرار دادن غرفه به این افراد را اجرایی کرده اما 
برخی از این افراد زیر بار هیچ کاری جز دستفروشــی 
نمی روند.دستفروشان از فعالیت و عرضه اجناس خود 
در غرفه ها استقبال نمی کنند و می خواهند در قطارها 

و سکو دستفروشی کنند.
قانون وجود دارد، اما...

اینکه مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران این 
مجموعه را در برخورد با پدیده دستفروشی و تکدی گری 
در مترو تنها می داند، موضوعی است که تا حدی می توان 
آنرا پذیرفت اما اینکه برای برخورد با این پدیده قانون 

وجود ندارد به نظر تا حدی نادرست است.
روزنامه کیهان در نوبت های مختلف به بررسی این 
موضوع خاص پرداخته اســت از جمله بررســی اینکه 
خود این پدیده نشــان از مشــکالت دیگر در جامعه 
است؛ مشکالتی همچون بیکاری حتی بیکاری افراد با 
تحصیالت دانشــگاهی، فقر، کمبود شغل در شهرهای 
کوچک و مهاجرت به تهران با کورســوی رســیدن به 
زندگی مطلوب، رشد تعداد کودکان کار و ترک تحصیل 
کودکان و نوجوانانی که در ســاعت هایی که همساالن 
آنها در حال مدرسه رفتن هستند مشغول دستفروشی 
هستند، ناکافی بودن حقوق برخی بازنشستگان یا حتی 
نداشتن مستمری بازنشستگی برخی افراد در سال های 
کهولت و از کار افتادگی، مشــکل زنان بی سرپرست یا 
بد سرپرســت محتاج درآمد و... که هرکدام به عنوان 
یک زنگ خطر برای مسئوالن حوزه مربوطه محسوب 
می شــوند و نشان از کم کاری یا ناکافی بودن کارهای 

انجام گرفته است.
از ســوی دیگر گفتیم که روی دیگر ماجرا در نگاه 
به پدیده دستفروشــی در مترو نشان از وفور کاالهای 
قاچاق و بی کیفیت و ضعف دســتگاه های متولی امر، 
رواج تولید کنندگان و فروشندگانی که با چرخه باالی 

تجــاری از دادن مالیات خــودداری می کنند، عرضه 
کاالهــای تهدید کننده ســالمت همچون آرایشــی و 

بهداشتی و... است.
حال موضوع این اســت که اگر رواج عجیب دست 
فروشی که به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو 
تهران عامل نارضایتی و اعتراض زیاد مسافران را در پی 
داشته و البته هرکسی تجربه استفاده از مترو را داشته 
باشد خود شــاهد این ماجرا بوده است به عنوان یک 
مشکل اجتماعی به حساب می آید پس وظیفه دستگاه ها 
و مسئوالن مرتبط با موضوع است که با آن برخورد کنند.

از طرفی درباره اینکه مدیرعامل شرکت بهره برداری 
مترو تهران و برخی دیگر از مسئوالن شهری و ... بیان 
می کنند که برای برخورد با دستفروشان در مترو قانون 
وجود ندارد باید گفت به نظر قانون وجود دارد مگر آنکه 
مترو و زیر زمین را از سایر بخش های شهر جدا بدانیم 

که منطقی به نظر نمی آید.
سد معبر فقط در پیاده رو غیر قانونی است؟

باید توجه داشت که مثاًل در برخورد با سد معبر چه 
فرقی بین ســطح شهر و پیاده روها و داخل واگن های 
مترو وجود دارد؟ مگر همین ماموران شــهرداری که 
مترو نیز تحت مدیریت این ســازمان اســت در سطح 
معابر با جدیت با پدیده سد معبر و دستفروشی برخورد 
نمی کنند؟ هرچند دستفروشی در پیاده روها به مراتب 
بــرای عابران کم زحمت تر اســت تا در مترو. ســؤال 
اینجاست که آیا در قانون برخورد با سد کنندگان معابر 
و دستفروشان غیر قانونی، قید شده است که این قانون 
فقط برای سطح شهر است نه زیر زمین؟ مگر زیر زمین 

و داخل مترو جزئی از شهر نیست؟
از سوی دیگر همان طور که گفته شد دستفروشی 
در مترو ناهنجاری های دیگری نیز با خود به همراه دارد 

که برخورد با آنها وظیفه ســایر دستگاه ها است که به 
برخی از آنها  اشاره می کنیم.

آیا اراده ای برای برخورد با قاچاق وجود دارد؟
به جرأت می تــوان گفت که یکی از چیزهایی که 
این دستفروشی ها به ما نشان می دهد فروش عمده و 
وسیع کاالهای ارزان و قاچاق است که این ارزانی تا حد 
زیادی می تواند به قاچاق بودن برگردد و حتی برخی از 
فروشندگان صریحاً علت ارزانی را آوردن این اجناس از 
مناطق مرزی بیان می کنند. حال سؤال اینجاست که 
مسئوالن مبارزه با قاچاق کاال چرا توجهی به این بازار 
پر گردش کاالی قاچاق نمی کنند؟ آیا با نشســتن در 
دفتر کار و پشــت میز زیر باد کولر گازی پدیده قاچاق 
برطرف می شود؟ آیا این دستفروشی ها نمی تواند سرنخ 
بخشــی چه کم و چه زیــاد از ورود کاالهای قاچاق را 
ارائــه دهد؟فراموش نکنید که تعداد دستفروشــان و 

مســافران مترو چه بازار وسیع و تضمین شده ای را در 
اختیار واردکنندگان پشت پرده کاالهای قاچاق گذاشته 
اســت. از طرفی مگر برخی از این دستفروشی ها که به 
نظر شــبکه ای و دارای دست های پشت پرده می باشد 
برای فرار از مالیات نیست؛ پس پیگیری سر شبکه های 

این فرار مالیاتی وظیفه کیست؟
مگر ساماندهی کودکان کار و بازمانده از تحصیل 

وظیفه قانونی نیست؟
یکی دیگر از معضالت پدیده دستفروشی در مترو 
وجود تعداد زیادی از کودکان کار حتی در سنین زیر 
10 ســال اســت که بعضی از آنها از شهرستان ها به 
تهران آمده اند. این موضوع زمانی بیشــتر نگران کننده 
می شــود که بدانیم این کــودکان درس و تحصیل را 
رها کرده و مشــغول کار هستند.حال سؤال اینجاست 

که ســازمان های متولی از جمله بهزیستی و آموزش و 
پرورش برای این کودکان چه کرده اند؟ مگر بهزیستی 
دنبال جمع کردن و ســاماندهی به وضعیت کودکان 
کار نیســت؛ پس چرا کاری برای این مسافران نحیف 
مترو نمی کند؟ مگر در قانون اساسی تحصیل عمومی 
برای کودکان اجباری نیست و محروم کردن کودکان 
از تحصیل جرم نیســت؛ پس چرا مسئوالن آموزش و 
پرورش و ســایر مسئوالن مربوطه برای آینده نا معلوم 

این کودکان کاری نمی کنند؟
سالمت فقط روی زمین متولی دارد؟

موضوع دیگر اینکه مگر عرضه و فروش محصوالت 
سالمت محور که فاقد تأییدیه های الزم و تهدید کننده 
سالمت مردم است  جرم نیست و برخورد با آن از نظر 
قانون وظیفه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست؛ 
پس چرا به راحتی انواع لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق 

که تهدیدی برای سالمت مردم هستند و برخی از آنها 
تقلبی بودنشان کامال محرض است در داخل مترو بدون 

مزاحمتی به فروش می رسد؟
آیا متکدیان در زیر زمین آزادند؟

مگــر برخورد با پدیده تکدی گــری و جمع آوری 
متکدیان وظیفه وزارت کشــور و شــهرداری نیست؛ 
پس چرا خبــری از برخورد با ایــن معضل در داخل 

مترو نیست؟ 
جنبه های دیگری از دستفروشی در مترو را می توان 
برشمرد که قانون کافی برای برخورد با آنها وجود دارد و 
این قوانین هم صرفاً برای سطح شهر نیست و می توان از 
آنها برای شهر زیر زمینی هم استفاده کرد اما نداشتن 
اراده کافی و جزیره ای عمل کردن ســازمان ها و... مانع 

عمل به قانون می شود. 
ما طرفدار سر سخت حمایت

 از اقشار ضعیف هستیم
نکته مهم اینکه بیان لزوم برخورد با دستفروشان به 
معنی نادیده گرفتن نیاز دستفروشان که از اقشار مختلف 
و با مشکالت مختلف هستند نیست. همه اینها در وهله 
اول برادران و خواهران ما هستند که چه بسا به اجبار 
دست به این کار می زنند و سختی مهاجرت و زندگی 
در غربت و ... را تحمل می کنند برای کســب لقمه ای 
نان و ما در کیهان همیشــه نشان داده ایم که طرفدار 
سر ســخت حمایت از اقشار ضعیف هستیم، اما شاید 
ادامه این وضعیت با این شرایط که هر روز گسترده تر 
می شود مناســب نباشد و تبعات نامناسب تری در پی 
داشــته باشــد. ایجاد مزاحمت برای مسافران و حتی 
چشــمان گرد شده  گردشگرهای خارجی مسافر مترو 
در مواجهه با کاروان دستفروشــان که من خود بارها 
دیده ام و مشــکالت دیگر تنها بخشی از موضوع است 
که لزوم برخورد با این پدیده را نشان می دهد، در عین 
حال اینجا است که باید سؤال کرد که مگر رسیدگی به 
زنان بی سرپرست یا بد سرپرست، خانواده های محتاج به 
نان شب و جوانان و سرپرستان بیکار و پیران بی درآمد 
و ناتــوان، کودکان خســته از کار و... وظیفه دولت و 
حکومت نیست؟ پس کجا هستند کسانی که به جای 
عکس سلفی گرفتن و یا دادن آمارهای امیدوار کننده 

از این جماعت دستگیری کنند.
دولت، مجلس، شهرداری و همه نهادهای مسئول 
در قبال این قشر مسئولند و وظیفه رسیدگی به آنها را 
دارند، از جمله در کوتاه مدت ســاماندهی مناسب این 
افراد خاص و در دراز مدت رفع همیشگی مشکل اقشار 
آسیب پذیر و رسیدگی به وضعیت اشتغال جوانان به ویژه 
در شهرســتان ها و انجام کارهایی که از اساس نیاز به 

دستفروشی در مترو را برطرف کند.
آرزوی ما این است که این عزیزان با رفع نیازهای 
اساســی خود با عزتمندی و اشــتغال به کارهای مولد 
دیگر نیازی به دستفروشی با این شرایط نداشته باشند 
و کودکان و نوجوانان مشغول به این کار نیز با حمایت 
دولت و سایر مسئوالن آینده ای مناسب و درخشان در 

پیش رو داشته باشند.

آیا قوانین فقط برای روی زمین هستند؟ 

 متروی تهران در تسخیر متکدیان و دستفروش ها 
با غفلت مسئوالن از وظایف قانونی

در قضایای تاسف بار چند وقت اخیر و پرپر شدن کودکان معصومی همچون 
ســتایش ها و آتناها، آنچه متاسفانه در هیاهوی رسانه ای از آن تا حدی غفلت 
شــده، جلوگیری همه جانبه از پمپاژ شهوت در سطح اجتماع است که خود 

بسترساز وقوع چنین جنایاتی می باشد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، همین چند ماه پیش بود که رسانه ها خبر از 
کشــته شدن دختر بچه 6 ساله افغانی به نام »ستایش« را منتشر کردند. در 
هفته های گذشــته نیز انتشار قتل فجیع »آتنا« در پارس آباد مغان، بار دیگر 
قلوب همه ایرانیان و بلکه همه انسان های باوجدان را جریحه دار کرد و البته 
کیســت که نداند مع االسف این فجایع کماکان ادامه خواهد داشت، چه آنکه 
بی تردید بروز اتفاقاتی از این قبیل تازگی ندارد و به سال های اخیر هم محدود 
نمی شود اما به دلیل رشد و توسعه رسانه های نوین از جمله شبکه های اجتماعی، 
به سرعت اخباری از این دست در جامعه منتشر شده و در مدت زمان بسیار 

کوتاهی، بازتاب وسیعی پیدا می کند.
در اینکــه بایــد افکار عمومی جامعه و به خصوص قــوه قهریه و نظارتی 
حاکمیت در قبال این مســایل تحرک و حساسیت بیشتری نشان دهد، هیچ 
شــک و شبهه ای نیســت، اما به نظر می رسد که در خالل این فجایع و اخبار 
اندوهناک، مسئله مهمی که گاه از دید مردم به ویژه رسانه های جمعی و نخبگان 
جامعه تا حدودی مغفول می ماند، این است که ما خواسته یا ناخواسته به پمپاژ 
شهوت در جامعه کمک کرده ایم و بعد انتظار داریم که جنایاتی از قبیل آنچه 
بر سر کودکان معصومی چون آتنا و ستایش آمده را دیگر نظاره گر نباشیم و 

صدالبته که این انتظاری بی معناست.
به دیگر سخن در جامعه ای که هم در عرصه فضای حقیقی آن به خصوص 
اماکن عمومی، مراکز و پاســاژ های تجاری و حتی مراکز به اصطالح فرهنگی 
و نیــز عرصه فضای مجازی، رگه ها و نشــانه هایی از بی عفتی و بی حیایی به 
چشــم می خورد و همین مسئله نیز در تحریک شــهوات انسانی بسیار موثر 
است، نمی توان این انتظار را داشت که آتناها و ستایش ها در آن قربانی نشوند.

البتــه که عوامل دیگر دخیــل در این قبیل معضالت را نیز باید دید و به 
ســنجش میزان اثرگذاری آنها پرداخت اما به هر حال غفلت از این بُعد مهم 
فرهنگی و اخالقی، ما را به سرمنزل مقصود برای چاره جویی جدی در مقابله 

با این گونه مسایل نمی رساند.
وقتی در جامعه به دالیل مختلف، موانع متعددی فراروی ازدواج آســان و 
به موقع ایجاد شود، وقتی به علت غفلت و کم کاری مسئوالن و دستگاه های 
فرهنگی، گرایش مردم و نسل جوان به شبکه های مبتذل ماهواره ای، سایت های 
مستهجن ضداخالقی و نیز شبکه های اجتماعی فسادآور، افزایش پیدا می کند 
و از آن ســو راه های صحیح کنترل و پیشــگیری از دچار شدن به آسیب ها و 
آفت های این وضعیت ارایه نمی شود، چندان هم نباید تعجب کرد که وضعیت 
این چنین ناگوار باشد که بعد از وقوع چنین حوادثی، آه و افسون همگان به 
آسمان بلند شود و در فضای مجازی، هشتک های تاسف و سوگواری به راه اُفتد.
گشتی در خیابان ها و معابر بسیاری از شهرها از جمله کالن شهرها و تبرج 
بدحجاب ها خود گواه دیگری اســت از اینکه جامعه دچار یک مشــکل جدی 
فرهنگی اســت که متاسفانه بیشتر در مواجهه با آن منفعالنه و گاه شعار زده 

عمل می شود تا عالمانه و توام با راهکار عملی برای حل مشکل.
در این میان، هر از گاهی که از سوی معدود رسانه های دغدغه مند، نسبت 
به وضعیت عفاف و حجاب جامعه انتقادات و گالیه هایی صورت می گیرد، عده ای 
به سرعت موضع طلبکارانه و به زعم خود روشنفکرانه می گیرند که دلواپسان 
متحجــر می خواهند آزادی های مردم را محــدود کنند و حال آنکه وضعیت 
فرهنگی و اخالقی جامعه اگر دچار مشــکل شــود، آسیب و ضرر آن به همه 

جامعه باز می گردد و نه فقط یک قشر خاص و محدود.
مظاهر شــهوت امروز نه فقط در فضای فیزیکی جامعه که به خصوص در 
فضای مجازی کاماًل مشهود است و این سال ها در شبکه های پیام رسان تلگرام 

و اینستاگرام جلوه ای دیگر یافته است.
همان طور که اشاره شد هم شبکه های ماهواره ای و هم سایت ها و شبکه های 
اجتماعی، به پمپاژ کنندگان شــهوت و تشدید غریزه جنسی تبدیل شده اند؛ 
شهوتی که به تعبیر رسای امیرالمومنین)ع( دام شیطانی و زهر کشنده ای است 

که شخصیت، ایمان، مروت و اعتبار آدمی را از میان می برد.
حرف و سخن در این باره بسیار است، اما  ای کاش با قربانی شدن ستایش ها 
و آتناها اندکی به خود آییم و نگاهی عمیق تر بیندازیم به آنچه که بر ســر ما 

و جامعه ما آمده است.
سید محمد مهدی موسوی

نظارت بر ورود هر کاالیی از جمله اسباب بازی امری مهم و الزم 
است، اما با نگاهی به سطح جامعه متوجه ضعف هایی در این حوزه 
هستیم که نشــان دهنده ناکافی بودن کارهای انجام شده است. 
این روزها شاهد عرضه بسیار زیاد یک اسباب بازی به نام »فیجت 
اسپینر« هستیم. رونق بازار فروش این اسباب بازی که شاید کارایی 
خاصی هم نداشته باشد و از چند هزار تا چند ده هزار تومان در بازار 
به فروش می رسد موقعی نگران کننده می شود که متوجه می شویم 
بخش اعظم و تقریبا تمام اسپینرهای عرضه شده وارداتی و از جمله 
تولید کشــور چین است. برای اطالع از عملکرد شورای نظارت بر 
اسباب بازی و وضعیت واردات اسباب بازی و از جمله مورد خاص 
»اسپینر« گفت و گویی با محسن حموله رئیس دبیرخانه این شورا 

انجام داده ایم.

*شرح وظایف شورای نظارت بر اسباب بازی چیست؟
شورای نظارت بر اســباب بازی به عنوان زیرمجموعه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، با تأیید شــورای انقالب فرهنگی، وظیفه ساماندهی موضوع 
اسباب بازی از طریق حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع 
اســباب بازی کودکان، تدوین آیین نامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و مقررات، 
سیاست ها و خط مشی های ناظر بر حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت و 
واردات و صادرات و توزیع اسباب بازی و جلوگیری از فعالیت های خارج از ضابطه 
و نیز تهیه موارد و اطالعات ضروری برای اســتفاده صحیح از اســباب بازی ها و 
اعالم موارد هشــدار دهنده در جهت تامین ســالمت جسمی، روانی، فرهنگی و 

اجتماعی را برعهده دارد. 
*با توجه به اینکه شــما در یک مصاحبه اعالم کرده بودید ماهانه 
7 میلیون دالر اســباب بازی به کشور وارد می شود، آیا آماری از میزان 

تقریبی ورود اسباب بازی قاچاق به کشور نیز دارید؟
مسئولیت حوزه قاچاق کاال و ارز با ستاد مبارزه با قاچاق کاال می باشد و سایر 
دستگاه های نظارتی نظیر نیروی انتظامی، قوه قضائیه و... در فرایند کشف و صدور 
رأی درخصوص کاالی قاچاق فعالیت می کنند و اسباب بازی هم مستثنی از این 
حوزه نیســت و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال پاسخگوی بهتری برای اعالم میزان 
قاچاق اسباب بازی خواهد بود. در برخی از سال ها اسباب بازی در 10 اولویت اول 
رســیدگی به قاچاق کاال قرار گرفته و از این رو ستاد مذکور حساسیت بیشتری 
نشان داده و در برخی از سال ها از اولویت 10 به پایین قرار گرفته است. با توجه 
به کشفیات ستاد مذکور و در نظر گرفتن ضریبی برای موارد کشف نشده طبق 
بررســی های دبیرخانه نزدیک به 25درصد از حجم اسباب بازی وارداتی عرضه 
شــده را کاالی قاچاق به خود اختصاص داده اســت که با توجه به سیاست های 
کنترلــی و تمهیدات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، نهادهــای مرتبط با موضوع و 
گمرکات این رقم رو به کاهش است. اقالمی که به صورت قاچاق در سطح بازار 
عرضه می شود، بیشتر درخصوص اقالم ممنوعه اسباب بازی است. به علت اینکه 
قاچاق اسباب بازی از ریسک باالتری برخوردار است، زیرا تعرفه اسباب بازی در 

حال حاضر 26درصد است. 
* واردات قانونی اسباب بازی بر چه مبنا و منطقی انجام می شود؟

بر اساس مصوبه هیئت دولت در حال حاضر محدودیت در ورود کاال به کشور 
وجود ندارد و بر اســاس رأی کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت 
تعرفه گمرکی وضعیت واردات کاال نســبت به تولید داخلی را مشخصی می کند 
و همه ســاله تعرفه های مصوب کاال به گمرکات کشــور از سوی وزارت صنعت 
معدن و تجارت ابالغ و در کتاب قانون صادرات و واردات درج می شــود. در حال 
حاضر تعرفه واردات اسباب بازی 26درصد و قطعات اسباب بازی 10درصد است. 
*یکی از محصوالتی که این روزها در سطح گسترده در اقصی نقاط 
کشور عرضه می شود »فیجت اســپینر« است. آیا این اسپینرها تمامًا 

وارداتی هستند یا تولید کنندگان داخلی هم در این محصول داریم؟
در ســه ماهه گذشته واردات انواع اسپینرها از گمرکات کشور با تنوع بسیار 
از جمله ساده، نورانی، با صدا، با قابلیت مموری و... در حال انجام است. تا کنون 
از این نوع ســرگرمی در شورای نظارت بر اسباب بازی برای ثبت طرح یا مجوز 

تولید در داخل پرونده ای تشکیل نشده است. 
* این اسپینرها وارداتی و اغلب چینی هستند، با توجه به مسئولیت 
صدور مجوز ورود و ترخیص اسباب بازی ها که بر عهده شما است واردات 

این محصول از لحاظ حجم و ارزی چه میزان است؟
دبیرخانه شــورای نظارت بر اسباب بازی در گمرکات کشور مجوز ترخیص 
فرهنگی کاال را به عهده دارد. در ارزیابی و نمونه برداری که در ســطح گمرکات 
کشور توسط شرکت های بازرسی همکار دبیرخانه انجام می شود از کلیه نمونه های 
وارداتی نمونه هایی برای ارزیابی به شورای نظارت ارسال می شود که پس از بررسی 
نهایی و به شرط نداشتن مغایرت فرهنگی مجوز ترخیص کاال داده می شود. برای 
اطالع با توجه به بررسی محتوایی نمونه های اسپینر مواردی مشاهده می شود که 
از عالئم و نشانه های گروه های منحط مانند ماسونی، شیطان پرستی، هوی متال 
و....، اســتفاده کرده اند که از نظر شورا این نوع اسپینرها ممنوعه است و از ورود 

آنها به کشور جلوگیری می شود. درباره میزان واردات با توجه به اظهار نامه های 
ارجاع شــده به دبیرخانه و صدور مجوز شــده در طی سه ماهه گذشته نزدیک 
به 360 هزار دالر واردات اســپینر انجام شده است. البته ذکر این نکته ضروری 
اســت که مخاطب اسپینر فقط کودک و نوجوانان نیست بلکه تمامی گروه های 

سنی را در بر می گیرد.
*آیا این میزان اسپینر عرضه شده به صورت قانونی وارد کشور شده 
اســت یا به صورت قاچاق؟ در صورت قاچاق بودن از میزان تقریبی آن 

اطالع دارید؟
همان طور که در ســؤال قبلی توضیح داده شد دبیرخانه شورای نظارت بر 
اساس ارجاع اظهارنامه های گمرکی صدور مجوز فرهنگی می دهد و احتمال دارد 
در برخی از موارد این نوع سرگرمی تحت تعرفه دیگری از گمرکات ترخیص شده 
باشد و پرونده به دبیرخانه ارجاع نشده است درخصوص میزان قاچاق این نمونه 
سرگرمی با توجه به میزان کشفیات قطعاً ستاد مبارزه با قاچاق کاال و آمار دقیق 

تری را ارائه خواهد داد. 

* با توجه به شرایط سخت کشور در مبادالت بانکی و ارزی که پس 
از برجام تا حد زیادی همچنان برقرار است و سختی کسب ارز حاصل از 

فروش نفت، آیا ورود این همه اسپینر توجیه و اولویت اقتصادی دارد؟
یکی از راه های واردات کاال از طریق استفاده از قانون واردات در مقابل صادرات 
است؛ از این رو به نظر می رسد اکثر اسباب بازی ها و سرگرمی های وارداتی از این 
قاعده اســتفاده می کنند. کسی کاالیی را صادر کرده و می تواند بر مبنای میزان 
دالری صادرات، کاال وارد کشور کند که این امتیاز از طریق شرکت های ترخیص 

کاال بین وارد کننده تبادل می شود و انتقال ارز صورت نمی گیرد. 
*در فضای مجازی دیده می شود تعدادی شرکت ایرانی هم مشغول 
بازاریابی و تبلیغ اسپینر هستند.اگر واقعا کشور به این محصول نیاز دارد 
و تولیدکننده داخلی هم وجود دارد چه حمایتی برای تقویت تولید کننده 

داخلی از سوی شما انجام گرفته است تا نیازی به واردات آن نباشد؟
همان طور که اشاره شد تا کنون تولید کننده ای برای ثبت یا مجوز تولید این 

سرگرمی به دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی مراجعه ای نداشته است، زیرا 
همان طور اطالع دارید کلیه تولیدات داخلی باید در کمیسیون ثبت طرح و صدور 
مجوز شورای نظارت بر اسباب بازی مطرح و در صورت تأیید نسبت به گواهی نامه 

ثبت و یا مجوز تولید اقدام بشود.
*ادعای ضد استرس و افسردگی بودن که برای این کاال تبلیغ می شود 

از نظر شما تا چه اندازه صحیح است؟
درباره کاهش دهنده استرس توسط اسپینر باید بگویم برخی از پژوهشگران 
حوزه روانشناختی بر این باورند که اسپینر وسیله ای برای درمان کودکان مبتال 
به اوتیسم و بیش فعالی است و برای افرادی که مشکل تمرکز، بی قراری و نگرانی 
دارند، می تواند مؤثر باشد، اما برای این پرسش که آیا فیجت اسپینر ها برای سالمت 
انسان مفید است پاسخ قطعی و مبتنی بر یافته های علمی و تحقیقاتی وجود ندارد.
این موضوع اگرچه ادعا شــده است ولی قابل تعامل و بررسی است حتی در 

برخی از موارد ادعا شــده است که بر ترک اعتیاد دخانیات هم کمک می کند و 
باید در این خصوص مطالعه و بررسی کافی توسط گروه  های روانشناسی و اساتید 

تعلیم و تربیت قرار گیرد. 
*با توجه به اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئولیت 
شــورای نظارت با 11 عضو را دارد، تا چه اندازه بر عملکرد سایر اعضا 

نظارت دارید؟
دبیرخانه این شورا 11 عضو دارد، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به همراه یک کارشناس هنری، وزارت صنعت معدن و تجارت)بخش صنعت 
و بازرگانی(، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دو کارشناس روانشناس کودک 
و فرهنگی از علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و ســیما و اتحادیه صنف پالستیک 
و نایلون اعضای شــورای نظارت بر اســباب بازی هستند که ریاست آن بر عهده 
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. اعضای شورای نظارت 
بر اسباب بازی هر یک در سازمان خود شرح وظایف و تکلیفی در حوزه اسباب 
بازی کودکان بر عهده دارند که اگر هماهنگی جامع و کاملی برای اجرای مصوبات 

شورا به عمل آید نتیجه مطلوبی در سطح کشور حاصل خواهد شد. شورای نظارت 
بر اسباب بازی توجه کافی به تدوین ضوابط و مقررات داشته و تمامی حوزه های 
مورد نیاز این صنعت را تدوین و مصوب کرده اســت لذا آنچه امروز پیش از هر 

چیز به آن نیاز داریم اقدام و عمل و اجرایی شدن مصوبات است. 
*سیاست های حاکم بر واردات اسباب بازی به نظر شما تا چه حد با 

سیاست اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟
خوشبختانه با تأکید بر تقویت سیاست های اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 
در سال 1396 و ارائه راهکارهای الزم برای عملی شدن سیاست اقتصاد مقاومتی، 
دســتگاه های دولتی برای بهبود وضعیت تولید و رشد، توسعه و استقالل اقتصاد 
داخلی گام های نخستین را برداشته اند. گرچه هنوز مشکالت و موانع فراوانی برای 
انجــام این مهم وجــود دارد. اما با اصالح الگوی مصرف، ترویج فرهنگ و اخالق 
کار، تحقق سیاســت های اصل 44 بهبود فضای کســب و کار و رفع موانع تولید 
و اشتغال و از جمله اجرای برنامه ها و سیاست های تشویقی برای ترغیب و ایجاد 

انگیــزه صنایع کوچک و بزرگ از جمله با توجه به حوزه وظایف ما در دبیرخانه 
شورای نظارت، تشویق و کمک به رونق تولیدات داخلی اسباب بازی که یکی از 
اهداف مهم در سومین جشنواره ملی اسباب بازی بود، امیدواریم اندکی در اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود و ساماندهی صنعت تولید اسباب بازی مؤثر 
باشیم. اقتصاد مقاومتی همان معادل تاب آوری اقتصادی در کشور های دیگر است 
کــه به یقین باید در همه حوزه هــای تولیدی مد نظر قرار گیرد و ما بر این باور 
هستیم که کلید حل مشکل اشتغال، تولید و رونق توجه به اقتصاد مقاومتی است. 
در همین رابطه با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی دبیرخانه شورای نظارت 
بر اسباب بازی با توجه به حوزه حمایتی و هدایتی خود در صدد آن است که تولید 
اسباب بازی داخلی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد، حوزه تولید اسباب بازی 
در کارگاه های خانگی و روســتایی که ضمن تأمین معیشت خانواده ها تأمین کننده 
اسباب بازی و سرگرمی کودک و نوجوان می باشد. در سال های اخیر معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید، قدم های خوبی را در این حوزه 
برداشته و همکاری مطلوبی را با شورا داشته اند که تجلی آن در جشنواره ملی اسباب 

بازی و حمایت از طراح و تولید کننده داخلی بروز داده شده است. 
در مراسم اختتامیه سومین جشنواره نمایشگاه ملی اسباب بازی که از مورخ 
24 تا 28 مرداد ماه در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شد به برگزیدگان سه بخش ایده بازار، طرح های ثبتی و 
مجوز تولید اسباب بازی که در سال 95 گواهینامه یا مجوز تولید از سوی شورای 
نظارت دریافت کرده اند، جوایزی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و ستاد فناوری نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اهدا شد. 

لزوم انجام کار تیمی و منسجم 
برای ساماندهی صنعت اسباب بازی کشور

گفتنی اســت، آنچه از صحبت های رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب 
بازی مشخص می شود این است که علی رغم تالش های مثبت این شورا، ظاهرا 
کمبود یک کار جدی و گروهی هماهنگ برای ساماندهی وضعیت صنعت اسباب 
بــازی به ویژه نظارت دقیق بر واردات این کاالی مهم حس می شــود. اینکه هر 
کدام از اعضای مهم ترین شورای نظارتی بر صنعت اسباب بازی کار خود را انجام 
دهند و مثال رئیس دبیرخانه شورا در مورد نظارت بر واردات اعالم کند که وظیفه 
ما فقط نظارت فرهنگی است، یا عضو دیگری که وظیفه نظارت مستقیم بر ورود 
اسباب بازی را دارد اجازه ورود اسباب بازی را صرفاً در قبال میزان صادرات یک 
تاجر صادر کند شرایط مناسبی را رقم نخواهد زد. از سوی دیگر بیان وجود 25 
درصد اســباب بازی قاچاق نگران کننده است چرا که حداقل نظارت الزم نیز بر 

روی اسباب بازی قاچاق از لحاظ فرهنگی ، ایمنی و... انجام نمی شود.
در مورد اســپینر هم که این روزها در بازار کشــور خودنمایی می کند، باید 
گفت؛ آیا صرفاً نظارت فرهنگی بر ورود این کاال کافی است؟ آیا نظارت فرهنگی 
فقط برای طرح و رنگ کاال تعریف می شود؟ آیا توجه به اینکه این اسباب بازی 
می تواند ساعت ها ذهن و توجه یک نوجوان و جوان را بدون بازدهی مشخص به 

خود مشغول کند، جزء نظارت فرهنگی نیست؟
 صرف نظر از اینکه خاصیت ادعایی در مورد این وسیله یعنی آرامش بخش 
بودن و تسکین اعصاب درست است یا خیر، باید مسئوالن امر به این سؤال پاسخ 
دهند که حجم باالی واردات این اســباب بــازی از طریق مبادی قانونی و ثبت 

سفارش آن بنا بر چه ضرورتی بوده است؟
 اگر هم بخشــی از این کاال همچون بســیاری از محصوالت عرضه شده در 
اســباب بازی فروشی ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است باز هم مسئوالن 
امر باید پاســخ دهند که ورود این حجم از کاالی قاچاق چطور امکان پذیر است 
و اصوالً این مســئوالن تا چه اندازه به حوزه کاری خود اشــراف دارند؟ در هر دو 
حالت چه واردات این اسباب بازی قانونی باشد و چه مثل درصد زیادی از اسباب 
بازی های دیگر قاچاق باشد این خط مشی هیچ نسبتی با سیاست های راهگشای 

اقتصاد مقاومتی ندارد.
حال که سال هاست شورایی برای نظارت بر بازار اسباب بازی تشکیل شده 
است جا دارد همه اعضای آن و سایر دستگاه ها به اهمیت موضوع توجه کنند و 

این شورا را برای انجام هرچه بهتر وظایفش یاری دهند.
از سوی دیگر شنیدن دوباره اینکه مبارزه با قاچاق تنها وظیفه ما نیست و دیگران 
نیز باید کمک کنند پس از سال ها دیگر به مرحله آزاردهنده ای رسیده است و این 
سؤال را به ذهن می آورد که این داستان تا کی ادامه خواهد داشت و چه زمانی یک 
اراده قوی خواهد توانست بر این همه کم کاری دستگاه های مربوطه پایان دهد؟ 

روی دیگر ســخن با مردم اســت که رونق دهنده این بازار هســتند. اگر 
حمایت از کاال و تولید کننده ایرانی به عنوان یک باور و فرهنگ نهادینه شــود 
دیگــر مردم به راحتی اقدام به خرید هر کاالی درجه چندم وارداتی یا قاچاق 
نمی کنند. و از طرفی مسئوالن ذی ربط نیز باید برای تأمین نیاز جامعه در هر 
عرصه ای از جمله اسباب بازی با اقدامات مناسب ظرفیت داخلی را به بهترین 
وجه به کار بگیرند. راســتی کدام کشور این قدر سخاوتمندانه یا از روی غفلت 
به ما اجازه می دهد یک اســباب بازی ایرانی را به راحتی در سراسر کوچه ها و 

خیابان هایش عرضه کنیم؟

۲۵ درصد از اسباب  بازی های وارداتی
قاچاق است

گفت و گوی کیهان با رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی

در ســه ماهه گذشته 
واردات انواع اسپینرها 
از گمرکات کشــور با 
تنوع بســیار از جمله 
با صدا،  نورانی،  ساده، 
با قابلیت مموری و... به 
دالر  هزار   360 ارزش 

انجام شده است. 


