رﻓﻊ اﺗﻬﺎم ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات
ﺑﺮﻧﺞ +ﺳﻨﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ ،در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  95وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﮑﻤﯽ واردات ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﺎ اول ﻣﺮداد  96آزاد اﻋﻼم
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از
ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻤﺮک در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت
ﺟﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﺪت  5ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از  95ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری؛ آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری؛ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات از اول ﻣﺮداد
ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺎزه ورود ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در
داﺧﻞ ﺑﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺮﻧﺞ
از اول ﻣﺮداد ﺑﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺠﺎر و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺎورزان داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎرﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺨﺺ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ در رد اﯾﻦ
اﻗﺪام داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
داده ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﻨﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را از ﺷﺎﻧﻪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ
دارد.

ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﻮس آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و وی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رای اﻋﺘﻤﺎد از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ را دارد از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و ﻣﺼﻮﺑﻪ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  22روز در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
واردات را از اول ﻣﺮداد ﺑﻪ اواﺧﺮ آن ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رای اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اول ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺣﺠﺘﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﻧﺪ
ﺗﺎ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ .وی ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮ ح ﺳﻌﯽ در ﻟﻐﻮ آن داﺷﺖ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ زاده وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ واردات
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دوﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات از
ﺗﺎرﯾﺦ  1/5/96ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﺮای ﺟﺬب رای اﻋﺘﻤﺎد از ﺳﻮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺎن ﺣﺠﺘﯽ و
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﻮده و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺑﯽ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻮدن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ و ﺿﺮر ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ رای اﻋﺘﻤﺎد از ﺳﻮی
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺣﺠﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﻣﻘﺎم وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد او در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ رای اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ.
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