ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران ﻫﻢ ﺑﺎﺳﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ/
داﺳـﺘﺎن ﻏـﻢ اﻧﮕﯿـﺰ ﭼـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ  ۴۰درﺻﺪی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد
دارد ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ در
ﺳﻔﺮه ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران ﺑﺎزﮐﺮده و ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ” ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ در واردات
اﺳﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ” اﯾﻦ ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روﻏﻦ ﺧﺎم ،ذرت و ﺳﻮﯾﺎ و ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺟﺰء ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻی
ﻋﻤﺪه وارداﺗﯽ در آﻣﺎر ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺗﺠﺎر ﺑﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ

ﻧﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ واردات ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۴۰درﺻﺪی واردات

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت واردات  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ورود ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺠﺎر ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ واردات آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺮخ واردات ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب از ﻫﻨﺪ  ۷۰۰دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ درﯾﺎﻓﺖ  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت در ﮐﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻی
 ۴۰درﺻﺪی ،ﻧﺮخ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
ﺣﺪود  ۵ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد  ۸۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪی
از واردات دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ در واردات ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره واردات آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺗﻘﺎﺿﺎی واردات اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را از وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﯽ آزاد ﺷﺪن
واردات ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻧﺮخ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ واردات و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ۲ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﻣﺼﺮف آن ﺣﺪود  ۳ﺗﺎ  ۳٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ روال ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﺴﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واردات ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪﻏﯿﺮاز ذﺧﺎﯾﺮ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ )ذﺧﺎﯾﺮ دوﻟﺖ( اﺳﺖ.
رﻗﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان واردات در ﺣﺎﻟﯽ
رﻗﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واردات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
واﻗﻌﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش  ،ﻓﺎرغ از واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ارﻗﺎم واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ روی آن وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﻟﻤﺲ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ

ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﻧﺞ
ﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﻻﻫﯿﺠﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰارع ﭼﺎی و
ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ زﯾﺎدی دارد .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻮع ﺧﺎرﺟﯽاش ﻣﺤﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪه و دﯾﮕﺮی
را ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺎی ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺒﺪ ﻏﺬای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﺎرجﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﻧــﺞ ﮔﯿﻼن و ﻻﻫﯿﺠــﺎن ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓــﺪار اﺳــﺖ و ﺧﻮاﻫــﺎن دارد.
ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢﮐﻢ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ،ﻫﻨﺪی ،ﺑﺮزﯾﻠﯽ و
… ﺑﺎﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﮔﯿﻼن و
ﻻﻫﯿﺠﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﺦ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد زﻧﮓ ﺧﻄﺮی را در ﮔﻮش ﻣﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽ
آورد و ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ارزﺷﻤﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ »ر َﻧﺞ« ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻢﮐﻢ از ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.

