ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدرات و واردات
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
اﻣﺮوز ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻓﻮرﯾﺖ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﺎده  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و
واردات را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دوﻓﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ۳۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺎده  ۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات
ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺼﻮب  ۱۱ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۶۶واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻢ
از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
واردات آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ورود و
ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز آن را ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻧﻔـﺖ ،ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،دﻓﺎع ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت
ﺗﻮرم داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
دو ﻓﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ  ۱۰۷رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۸۱ ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۸رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ
از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۲۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ رد ﺷﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ آن ﺑﺎ ۱۳۱
رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۴۹ ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  ۶رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۲۳ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح اﯾﻦ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺑﺎ
ﻓﻮرﯾﺖ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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