واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ /ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺎر ﺑﺮای
ﺗﺮﺧﯿـﺺ ﺑﺮﻧـﺞ از ﮔﻤـﺮک در ﻓﺼـﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﺣـﺪود ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺗﺨﺼـﯿﺺ ارز در
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر رﺳﻮب ﮐﺮده و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻫـﺎی ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ارز آﻧﻬـﺎ
اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارس ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺰاع ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،اﻣﮑﺎن واردات اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﺎورزان و رﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻟﻐﻮ
ﻣﻤﻨﻌﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻗﻮل

داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻤﻨﻮﯾﺖ واردات ﺑﺮﻧﺞ در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﻣﺴﺎل ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺟﺎزه واردات ﺑﺮﻧﺞ را
ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺮای واردات
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن
ﺗﺮﺧﯿﺺ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺪون
اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﻪ
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ
ای ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺮح آن در ذﯾﻞ
ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ.
” ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎی
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻌﯿﻦ واردات در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۸ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻠﯽ
واردات ﺑﺮﻧﺞ را ﻟﻐﻮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺼﻠﯽ را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﻬﺖ واردات
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر رﺳﻮب ﮐﺮده و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ
اﯾـــﺮان ﺑـــﺎ وزارت ﺟﻬـــﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑـــﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـــﺰی و آن
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ارز ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۳۰۹۲۲ﻣﻮرخ  ۲۲ﻣﺮداد  ۱۳۹۷ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
واردات ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﻨﺎدر ،ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه دارای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺒﺪا را ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار

ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
واردات ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد”.

