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درســت در شــرایطی کــه علی 
صالح آبادی، رئیــس کل بانک مرکزی 
مدعی شد که امســال وصول ارزی سه 
برابر شده اســت؛ کیوان کاشفی عضو 
هیأت رئیسه اتاق ایران می گوید تمام 
راه های بازگشــت ارز به کشور مسدود 
است. این موضوع در حالی رخ می دهد 
که محســن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری هم از در دستور کار قرار 
گرفتن تهاتر نفت با کاال خبر می دهد و 
مشخص نیست وضعیت وصول ارزی 

کشور دقیقا در چه شرایطی قرار دارد؟
وصول ارزی سه برابر شده است

علی صالح آبــادی، رئیس کل بانک 
مرکزی حاال ادعــای عجیبی را مطرح 
کرده و گفته است که وصول ارزی دولت 
در هفت ماه نخســت امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده 
است. او در گفتگوی ویژه خبری توضیح 

داد که ارزش معامالت در سامانه نیما 
در هفت ماهه ابتدایی ســال گذشته 
8.8 میلیارد دالر بــوده و این میزان در 
هفت ماه نخست امسال معادل 16.5 
میلیارد دالر بوده است و حجم معامالت 
انجام شــده در ســامانه نیما طی سال 
1399 معادل 16.7 میلیارد دالر بوده 
و از این لحاظ در سال جاری پیشرفت 

خوبی حاصل شده است.
رئیس شــورای پول و اعتبار گفت: 
بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده 
شــد برای واردات مواد اولیه، کاال های 
واسطه ای و ســرمایه ای بوده است و در 
ماه های آینده نیز پیش بینی بســیار 

خوبی برای معامالت نیمایی داریم.
در چنین شــرایطی روشن نیست 
رئیس کل بانک مرکزی چگونه معتقد 
است وصولی ارز ســه برابر شده است و 
نکته مهم اینجاست که در این صورت 
چرا قیمت ارز در بازار تغییری را شاهد 
نبوده و حتی روند افزایشــی را تجربه 

کرده است؟ بررســی ها نشان می دهد 
قیمت ارز در بازار از زمان استقرار دولت 
سیزدهم افزایشی در محدوده 2400 
تومان را نســبت به ماه های پیش از آن 

تجربه کرده است. 
 در ایــن فضا نماینــدگان مجلس 
نیز درصدد هســتند عدم بازگشت ارز 
حاصــل از صادرات را با جرم مســاوی 
دانسته و جرم انگاری عدم بازگشت ارز در 
شرایطی رخ می دهد که ایران با تحریم 
همه جانبه بانکی روبروست و در نتیجه 
در مدت زمان تعیین شــده بســیاری 
از صادرکنندگان قــادر به بازگرداندن 

ارزهای صادراتی نیستند.
این تنها تصمیم ارزی دولت نیست. 
گزارش های رســیده نشــان می دهد 
دولت با هدف مدیریــت ارزی درصدد 
است نسبت به حذف یا مدیریت دوباره 
ارز 4200 تومانی اقدام کند. این مهم نیز 
نشان از کمبود ارزی دارد. در فضایی که 
میزان ارز وصولی سه برابر است، مشخص 

نیست چرا گروهی دیگر به استناد کمبود 
ارز ضــرورت بازتنظیم یارانــه ارزی را 

مطرح می کنند.
صالح آبادی دربــاره ارز تخصیصی 
برای کاالهای اساســی یا همــان ارز 
4200 تومانی گفته است: در هفت ماهه 
نخست امسال 9.5 میلیارد دالر ارز به 
کاال های اساسی اختصاص داده و معامله 
شده است و در این خصوص با توجه به 
مجوز های جداگانه ای که داشتیم حدود 
1.5 میلیارد دالر بیش از مصوبه مجلس 
به کاال های اساســی ارز 4200تومانی 

اختصاص دادیم.
رئیس کل بانــک مرکــزی ادامه 
داد: 1.5 میلیارد دالر نیــز افزون بر ارز 
تخصیصی به کاال های اساســی، برای 

واردات واکسن پرداخت کرده ایم.
برای تخصیص ارز 4200 تومانی 

کسری نداریم!
صالح آبادی در عیــن حال از حذف 
ارز 4200 تومانی دفاع کرد و افزود: ارز 
4200تومانی موجب تقاضای مازاد بر 
نیاز در بازار ارز می شود و این از معضالت 

ارز 4200تومانی است.
صالح آبــادی گفت: به  میــزان نیاز 
وزارتخانه هــای جهاد کشــاورزی و 
بهداشــت و درمان در چارچوب قانون 
بودجه، ارز اختصاص داده ایم و البته با 
توجه به برخــی مجوزها این رقم بیش 
از میزان مصوب مجلس اســت و هیچ 
کسری در ارز 4200تومانی و تخصیص 
آن نداریم.رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و 

دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.
این تنها رئیــس کل بانک مرکزی 
نیست که از حذف ارز 4200 تومانی دفاع 
می کند. وزیر امــور اقتصادی و دارایی، 
و ســایر مقامات اقتصادی نیز تلویحا و 
چه بســا صریحا از این اقدام دفاع کرده 
و ضرورت این نکته را یادآوری کرده اند 

که باید این ارز از اقتصاد حذف شود. این 
در حالی است که ارز 4200 تومانی به 
کاالهای واســطه ای پرداخت می شود 
که در ســفره مردم نمود دارند و حذف 
این ارز می تواند قیمت اقالم پروتئینی 

و غذایی را افزایش دهد. 
تمام راه های بازگشت ارز 

مسدود است
ادعای رئیس کل بانک مرکزی در 
حالی مطرح می شود که کیوان کاشفی، 
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران 
می  گوید که تمام راه های بازگشت ارز به 
کشور مسدود است. او با بیان این موضوع 
توضیح داده اســت که سیاست های 
ســختگیرانه ارزی موجــب کاهش 

صادرات شده است. 
کاشفی توضیح داده است: هر کشور 
دیگری بود با این جهش نــرخ ارز 7، 8 
برابری ارز طی ســه سال اخیر، جهش 
صادرات هم داشت، اما ما در این مدت 
نه  تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات 

در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
عضو هیأت رئیســه اتاق بازرگانی 
ایران در دیدار اخیر خود با نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی گفته است: با 
توجه به مشکالتی که صادرکنندگان 
برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه 
هســتند، تصویب طرح مجلس برای 
جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور 

آسیب خواهد زد.
بر اساس گفته کاشفی چند هفته قبل 
تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را 
ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد 
با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز 
حاصل از فروش محصوالتشــان را به 
کشور نیاورده اند فراهم شده و برای آنها 

عنوان مجرمانه صادر می شود.
بسیاری از صادرکنندگان با انتقاد 
از این طرح اعــالم کرده اند که با توجه 
به محدودیت های تحریم و FATF  از 

یک سو و طوالنی بودن زمان صادرات و 
بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، 
نه تنها این طرح گره گشا نخواهد بود که 
حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش 
خصوصی و خــروج ســرمایه گذاران 
می شود.در طول حدود سه و نیم سال 
گذشــته، با توجه به آغــاز دور جدید 
تحریم های امریکا علیــه ایران، دولت 
اعالم کرده که صادرکنندگان موظفند 
بخش مهمی از ارز حاصــل از صادرات 
خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور 
بازگردانند. هرچند تا کنون نیز راه هایی 
برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز 
خود را نیاورده اند پیش بینی شده ولی 
تاکنون جرم انگاری آنها در دستور کار 
نبوده اســت.فعاالن بخش خصوصی 
معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به 
کشور نه به این بخش که به شرکت های 
خصولتی و پتروشیمی ارتباط دارد و اگر 
بناست برخوردی انجام شود نیز باید با 

هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود. 
به نظر می رســد مقامــات دولت 
سیزدهم طرح های ارزی متعددی را در 
دستور کار دارند. آنچه روشن می کند 
جهت گیــری ارزی دولت چیســت، 
تصمیماتی اســت که در قالب بودجه 

1401 اتخاذ خواهد شد.

مناقشه ارزی بخش خصوصی و دولت باال گرفت؛ 

از  پافشاری بر انسداد تا ادعای سه برابر شدن ورودی ارز
جرم انگاری عدم بازگشت 

ارز از سوی نمایندگان 
مجلس در شرایطی 

رخ می دهد که ایران با 
تحریم همه جانبه بانکی 
روبروست و در نتیجه در 

مدت زمان تعیین شده 
بسیاری از صادرکنندگان 

قادر به بازگرداندن ارزهای 
صادراتی نیستند

رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی اظهار داشت: تجمیع عوارض در دی ماه قطعا یک اثر افزایش 
قیمتی روی دخانیات خواهد داشت. از طرف دیگر به علت تورم و افزایش دستمزد 
عموما افزایش قیمــت رخ می دهد، البته این اتفاق عموما مربوط به اســفند و 
فروردین است اما احتمال اینکه به علت قانون تجمیع عوارض، روند افزایشی 

قیمت زودتر آغاز شود وجود دارد.
محمدرضا تاجــدار در گفت وگو با ایلنــا در مورد علــل افزایش چندباره 
قیمت ســیگار در چند هفته اخیر گفت: شــرکت JTI که سیگارهایی مانند 
وینســتون، مگنا، کمل و... را تولید می کند، بسته بندی ســیگارهای خود را 

تغییر داده است. متاســفانه برخی از الیه های توزیع و عاملین که 
ســیگارهایی با طرح های قبلی را در انبارهــای خود موجود 
دارند از این فرصت استفاده کرده و این سیگارها را در مقایسه 

با سیگارها با بســته بندی جدید به مصرف کننده اصلی معرفی 
و به این ترتیب قیمت ها را افزایــش می دهند. با اینکه از 

نظر کیفیتی هیچ تغییری ایجاد نشــده اما از آنجا که 
مصرف کننده به بســته بندی قبلی عادت بیشتری 

دارد، سواســتفاده  هایی در بازار صورت گرفته و 
قیمت را افزایش می دهند.

وی افزود: این کمپانی بیــش از 50 درصد از 

سهم بازار را در اختیار دارد و به همین علت، این اتفاق تاثیر محسوسی بر بازار 
می گذارد. در چند روز اخیر تغییری در عوارض و مالیات ایجاد نشــده و هیچ 
کمبودی هم وجود نداشته، تنها اتفاقی که باعث افزایش چندباره قیمت در بازار 

شده اعالم این شرکت مبنی بر تغییر بسته بندی بوده است.
تاجدار با اشاره به تغییراتی که دوماه دیگر اعمال می شود گفت:  البته در دی 
ماه قانون تجمیع عوارض اجرایی می شود، تاکنون یک تولیدکننده داخلی 15 
درصد مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد نیز در قالب قانون بودجه 
و برنامه ششم توسعه پرداخت می کرد. این دو باهم تجمیع نشده 
بودند؛ 10 درصد فقط از تولیدکننده اخذ و روی قیمت تمام شده 
سیگار اعمال می شد. 15 درصد مالیات بر ارزش بر افزوده در 
الیه های مختلف منظور می شد یعنی تولیدکننده به عامل 
کشــوری با این 15 درصد می فروخت، عامل کشوری به 
عامل استانی با یک ســودی می فروخت که شامل 
15 درصد می شــد و همینطور تا مصرف کننده 

پیش می رفت.وی اضافه کرد:  در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این دو را 
باهم تجمیع کرده اند و از دی مــاه تولیدکنندگان باید 25 درصد  ارزش افزوده 
را پرداخت کنند. در فروش کاال از تولیدکننده به عامل کشوری تفاوتی ایجاد 
نمی شود، چرا که قبال هم پرداخت می شد، اما از عامل کشوری به عامل استانی، 
مابه التفاوت سود دیگر 15 درصد محسوب نمی شود، بلکه در تولیدات داخلی 25 
درصد ودر تولیدات بین المللی که در داخل تولید می شوند 40 درصد پرداخت 
خواهد شد.وی ادامه داد: این اتفاق قطعا یک اثر افزایش قیمتی خواهد داشت. 
از طرف دیگر به علت تورم و افزایش دستمزد عموما افزایش قیمت رخ می دهد، 
البته این اتفاق عموما مربوط به اسفند و فروردین اســت اما احتمال اینکه به 
علت قانون تجمیع عوارض، روند افزایشــی قیمت زودتر آغاز شود وجود دارد. 
همچنین به سال جدید میالدی هم نزدیک هستیم و احتمال افزایش قیمت 
برای برندهای بین المللی وجود دارد. همه اینها با یکدیگر احتمال گران تر شدن 
سیگار را از اواسط دی ماه پررنگ تر می کنند اما میزان آن به فاکتورهایی مانند 

تورم، افزایش دستمزد، افزایش نرخ حمل ونقل و... ارتباط دارد.

دلیل گرانی های اخیر اعالم شد 

احتمال افزایش دوباره قیمت سیگار از دی ماه وجود دارد

گزارش

در حالی کــه واردات لوازم خانگی از ســال 
1397 ممنوع شده و دو شــرکت کره ای نیز از 
ســال 1398 در ایران حضور ندارند، مرکز آمار 
ایران از ســهم بیش از 36 درصدی لوازم برقی 
تولید خارج در سال گذشته خبر داده که دو نکته 

را گوشزد می کند.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه اولیه شورای 
هماهنگی سران سه قوه در سال 1397 واردات 
لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و با تمدید این 
مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان 
سال 1400 ادامه خواهد یافت و بعد از آن مجددا 
درباره این موضوع تصمیم گیری می شود که با 
وجود نامه اخیر مقام معظم رهبری، پیش بینی 

می شود ممنوعیت ادامه داشته باشد.
از طــرف دیگر دو ســال پیش و با تشــدید 
تحریم های آمریکا دو شــرکت کره ای ال جی 

و سامســونگ که در صنعت لوازم خانگی ایران 
ســرمایه گذاری کــرده بودند، ایــران را ترک 
کردند. در حال حاضر برند این دو شــرکت در 
ایران به جی پالس و ســام تغییر کرده و قطعات 
آنها از کشــورهای دیگری به جز کــره به ایران 
وارد می شــود؛ بنابراین کاالهای برند ال جی و 
سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد 
می شــوند و طبق اعالم اتحادیه لوازم خانگی، 
گارانتی این کاالها مربوط به شرکت های متفرقه 
بوده که ممکن است مصرف کنندگان را با مشکل 
مواجه کند.با وجــود اینکه از ابتدای ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی بارها راه های تشــخیص 
کاالی قاچاق اطالع رسانی و نسبت به مشکالت 
گارانتی این کاالها هشدار داده شده، اطالعات 
مرکز آمار حاکی از ســهم 36.8 درصدی لوازم 
برقی تولید خارج خانوارها در سال 1399 است.

مصرف کننده ایرانی چه کاالیی خرید؟
نتایج طرح آمارگیــری از فرهنگ رفتاری 
خانوار نشان می دهد که بنابر اظهار خانوارهایی 
که در ســال 1399 لوازم برقی خریدند، 51.8 
درصد از این لــوازم برقی تولیــد داخل، 36.8 
درصد لوازم برقی تولید خارج و 11.4 درصد هر 
دو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی بوده اســت. 
این آمار از خرید کاالی خارجی در شرایطی که 
واردات لوازم خانگی از دو سال قبلش به طور کامل 
ممنوع شده و بعدتر هم شــرکت های خارجی 
کشــور را ترک کردند، قابل توجه است؛ چراکه 
طبق گفته مســئوالن مختلف، بعد از دو اتفاق 
یاد شــده، اکثر لوازم خانگی خارجی موجود در 
بازار قاچاق محسوب می شود؛ مگر اینکه از قبل 
دوره ممنوعیت در انبار فروشــنده مانده باشد 
یا فردی کاالی خارجی کــه پیش از ممنوعیت 

خریده و برای جهیزیه کنار گذاشــته را در پی 
جهش قیمت فروخته باشد.این مسئله دو نکنه 
را گوشزد می کند. اول ســهم قابل توجه کاالی 
قاچاق که سال ها اســت مورد انتقاد قرار گرفته 
است. مشــاهدات میدانی نیز نشان می دهد که 
لوازم خانگــی خارجی جدید به وفــور در بازار 
فروخته می شــوند و حتی برخی مغــازه داران 
اصال کاالی ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم 

نیست. کاالهای دارای گارانتی اصل مربوط به 
سه تا چهار سال قبل هستند و کاالهای خارجی 
جدید گارانتی های متفرقه دارند. البته همین 
گارانتی های متفرقه دو ســال ضمانت قطعات، 
10 سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر 
دزدی و آتش سوزی دارند! اما مقامات مسئول، 
از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، هنوز در 

این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

قاچاقچیان می تازند؛

سهم ۳۶ درصدی خارجی ها در بازار لوازم خانگی 

خبر اقتصادی

 کنایه رسایی به رئیس جمهور 
در مورد بازار سرمایه

آقای رئیسی همه منتظر سفر شما 
به بورس زلزله زده هستند

به گزارش برترین ها،  حمید رسایی در توئیتی 
نوشت: آقای رئیسی سفر شما به استان ها و بررسی 
مشــکالت مردم خصوصا مناطق زلزله زده، دل ها 
را امیدوار کــرده و باید ادامه پیــدا کند. فراموش 
نکنید مدتی است در بازار ســرمایه هم زلزله چند 
هزار ریشتری آمده و آوار روی سرمایه مردم خراب 
شده. همه منتظر سفر شــما به این منطقه و اتخاذ 

تصمیمات مناسب هستند.
    

پوشاک زمستانی 40 درصد گران شد
تجارت نیوز- عضو هیئت مدیــره اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: پوشاک 
زمستانی به طور متوسط نسبت به سال گذشته 40 
درصد افزایش قیمت داشــته اند.مجید افتخاری 
اظهار کرد: این افزایش قیمت در پارچه هایی که مواد 
اولیه داخلی دارند بیشتر بوده و علت این وضعیت 
تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 
محدودیت واردات برخی از این مواد است، تا جایی 
که برخی مواد اولیه تولید داخل افزایش قیمت بیش 

از 100 درصدی داشته اند.
    

پایان محدودیت کشتی های 
ایران در یک بندر هندی 

ایسنا- دبیــر انجمن کشــتیرانی و خدمات 
وابسته ایران اعالم کرده که محدودیت های اعمال 
شده برای ناوگان ایران در یک بندر هندی به پایان 
رسیده اســت.از چندی قبل هندوســتان اعالم 
کرده بود که برای کشتی ها و ناوگان ایران در بندر 
موندرا محدودیت هایی وضع کرده است.  اپراتوری 
این بندر در اختیار شرکت آدانی است که شرکتی 
اماراتی محسوب می شــود.با این وجود، بر اساس 
نامه ای که مسعود پلمه  دبیر کل انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته ایران به علیخانی  معاون استان ها 
و تشکل های اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، این 
محدودیت ها از این پس لغو خواهند شــد.در این 
نامه آماده که با همکاری بخش خصوصی ایران که 
در کشور هند فعال است و همچنین سفارت ایران 
در دهلی نو، شرکت آدانی محدودیت های خود را 

لغو کرده است.
    

 تورم 4۷۵ درصدی
 کاالهای وارداتی

مرکز آمار ایران- کاالهای وارداتی در ســال 
گذشــته با افزایش 475 درصدی قیمت نسبت به 

قبل همراه بوده است.
مرکز آمار ایران جزئیاتــی از وضعیت تورم در 
کاالهای وارداتی منتشــر کرد که نشان می دهد 
تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر 
داده  های ریالی در سال 1399 نسبت به سال قبل، 
475.1 درصد است که در مقایسه با تورم سال 1398 
که 304.5 درصد گزارش شــده بود حدود 170.6 

واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین تغییرات شــاخص قیمت کاالهای 
وارداتی مبتنی بر داده های دالری نیز در سال 1399 
نسبت به سال قبل، 39.5 درصد است که در مقایسه 
با تورم ســال 1398 که برابر با 31.1 درصد بود به 

حدود 8.4 واحد درصد افزایش داشته است.
    

 بیش از ۶/۷ میلیون خانوار
 در ایران مستاجر هستند

عضو کمیســیون عمران اظهار داشــت: طبق 
سرشماری های ســال 95 در حال حاضر بیش از 6 
میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند 
که طرح جهش تولید مسکن )ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال( می تواند به خانه دار شدن 
مستاجران کمک کند.مجتبی یوسفیدرباره ناموفق 
بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت گفت: کنترل 
قیمت ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته 
در کشورمان مشکالتی در حوزه انحصار وجود دارد و 
به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکالتی در انواع بازارها 
مواجه هستیم.وی ادامه داد: همچنین در سال های 
اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و 
متاسفانه سیاست های حمایتی برای تولیدکنندگان 
از جمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به 
اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیت ها در واردات 
می توانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم 
اما به دلیل نادرست بودن روش های اجرا اجحافی در 
حق مصرف کنندگان می شــود. همین موضوعات 
را می توان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچ 
وجه با انواع ابالغ، دستورالعمل، بخشنامه نمی توان 
هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.

به گفته وی کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا 
این یک تجربه شکست خورده است. 

مریم شکرانی 


