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بانک مرکزی اعالم کرد

 4مسیر ورود برای تأمین واردات بدون انتقال ارز

گــروه اقتصادی /پــس از التهابــات ارزی
اواخــر ســال  ،1396دولــت در فروردین
مــاه ســال  1397نــرخ ارز را بــا 4200
تومان برای هر دالر یکســان اعالم کرد و
برهمین اساس برای استفاده حداکثری
از منابــع ارزی ،شــیوه واردات بــدون
انتقــال ارز ممنــوع شــد .برایــن اســاس
واردات تنها از مسیر شبکه بانکی ممکن
بــود .اما در اواخر ســال  1397و با تغییر
شــرایط اقتصادی ،واردات بدون انتقال
ارز بــه شــیوههای تأمیــن ارز واردات
افزوده شد.
طبق مصوبه هیــأت وزیران ،ضوابط
ورود کاال و مواد مــورد نیاز خطوط تولید
در  3هــزار و  275ردیــف کاالیــی اعــام
شــد .در چارچوب این مصوبه ،مجموع
رقــم تعیین شــده از ســوی دولــت برای
ورود مــواد اولیــه و ملزومــات خطــوط
تولیــد  ۳۰۰میلیــون دالر در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه از این رقــم هر بــازرگان
میتواند تا ســقف  ۳۰هزار دالر از طریق
روش بدون انتقال ارز نسبت به واردات
کاالهای مورد نیاز خود اقدام کند.
هــر چنــد در ســال جهــش تولیــد،
محدودیــت واردات بــه خصــوص
کاالهــای لوکــس و دارای مشــابه داخلی
در دســتور کار دولــت قرار گرفته اســت،
ولی اظهــارات مســئوالن وزارت صمت
نشــان میدهد که عالوه بر موانع شــیوع
کرونــا ،مشــکالت تأمیــن ارز نیــز باعــث
شــده اســت تــا در ســالجاری واردات با
افــت قابــل توجهــی مواجــه شــود .ایــن
درحالــی اســت کــه همــواره بخشــی از
واردات بــه عنوان مواد اولیــه یا کاالهای
واســطهای در خدمــت تولیــد و ســپس
صادرات اســت .بنابرایــن در صورتی که
فرآینــد واردات ایــن نــوع کاالهــا با مانع
روبهرو شــود ،صادرات و تولید نیز تحت
تأثیر قرار میگیرد.
درهمیــن راســتا در روز شــنبه
هفتــه جــاری حســین مــدرس خیابانی

سرپرســت وزارت صمــت از موافقــت
بانــک مرکــزی بــا واردات مــواد اولیــه
بخــش تولیــد از روش بــدون انتقــال ارز
خبــر داد و اعــام کــرد :بــا هماهنگــی و
نظارت بانک مرکزی ،واردات مواد اولیه
کارخانــه هــای تولیدی بــا اولویــت مواد
موجود در بنادر کشــور ،بــدون انتقال ارز
امکانپذیر خواهد بود.
ëëشفافسازی بانک مرکزی
درخصوص واردات بدون انتقال ارز
پــس از طــرح دوبــاره شــیوه واردات
بــدون انتقــال ارز ،بانــک مرکــزی در
اطالعیــهای درایــن زمینه شفافســازی
کرد و توضیحات مورد نیاز را ارائه داد.
براســاس ایــن اطالعیــه ،ایــن بانک
طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی
جریــان ارز حاصــل از تجــارت خارجــی
کشــور و ایجــاد شــفافیت و توجــه جدی
بــه تولید داخــل ،اقدام به ایجاد بســتر و
زیرســاختهای شــفاف در کنار ســامانه
جامــع تجــارت کشــور کــرده و براســاس
آن ،رویههای مشــخص برای عرضه ارز
حاصــل از صــادرات با توجه به شــرایط
تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.
درادامــه بانــک مرکــزی یــک بــار
دیگر روشهــای بازگشــت ارز حاصل از
صادرات صادرکنندگان کشــور به چرخه
اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد که
در مجموع شامل چهار روش میشود.
در روش نخســت ،صادرکننــدگان
میتواننــد ارز حاصــل از صــادرات را
در ســامانه نیمــا بهواســطه بانکهــا
و صرافی هــای مجــاز عرضــه کننــد.
همچنیــن در روش دوم صــادر کنندگان
از محــل ارز حاصــل از صــادرات خــود
میتواننــد نســبت بــه تأمیــن نیازهــای
واردات خــود اقــدام کنند.واگــذاری ارز
حاصل از صادرات به واردکنندگان دیگر
نیز سومین روشی است که از سوی بانک
مرکــزی مــورد تأییــد قــرار گرفته اســت.
در روش چهــارم هــم صادرکننــدگان
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سرپرســت وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی بــا واردات مواد اولیه بخش
تولیــد از روش بــدون انتقــال ارز خبرداد و گفــت :با هماهنگــی و نظارت بانک
مرکــزی ،واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر
کشور ،بدون انتقال ارز امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش تســنیم ،حســین مــدرس خیابانی در جلســه قــرارگاه حمایت از
تولید گفت :راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات میگذرد .با توجه به
مجموعه مشکالت اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است ،تقریباً هیچ
افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمیتوان متصور بود و حتی خوشبینانهترین
اقتصاددانــان نیــز بر ایــن باورند که کیــک تقاضــای داخلی ،در شــرایط کنونی
قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا ،مسیر درستی را ادامه
نمیدهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات میگذرد.
وی اظهــار داشــت :مدیریــت واردات در ســال جهــش تولیــد ،یکــی از
دســتورکارهای جدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که عالوه بر اجرای
سیاســتهای مرتبــط با آن از ســوی ایــن وزارتخانه ،برخی شــرایط محیطی از
جمله نرخ و محدودیتهای ارزی نیز ســبب شــده تا واردات بهطور طبیعی با
افت مواجه شود .وی اظهار داشت :ممنوعیتهای وارداتی در مرحله اول برای
 1600قلم کاال از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله
جدیــد نیز ،بــرای  50ردیف تعرفه دیگــر نیز ممنوعیــت واردات در نظر گرفته
شــده؛ ضمن اینکه بشدت جلوی واردات کاالهای دارای مشابه تولید داخلی را
سد خواهیم کرد و در این مسیر ،هیچگونه چشمپوشی جایز نیست.
مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیتهای ارزی ،سد راه
واردات شــده اســت ،گفت :مسیر واردات باید از مســیر صادرات بگذارد؛ به این
معنــا که بخــش عمــدهای از واردات باید برای کاالهایی صــورت گیرد که تولید
صادراتی داشــته و خــود میتوانند در مقابــل اســتفاده از ارز وارداتی ،محصول
تولید شــده آن ،خود ارزآور باشــد؛ بنابراین باید شــرایط را برای واردات تنها در
فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛
درغیر این صورت مسیر واردات برای کاالهای لوکس ،غیرضرور و دارای مشابه
تولید داخلی باید سنگالخ باشد.
وی افزود :توســعه صادرات ،ممنوعیت واردات و توجه به ســاخت داخل از
جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هســتند؛ این در حالی است که جهش
تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رستههای تولیدی
کشــور ،بایــد برنامههایــی بــا هدفگــذاری کمــی و کیفی داشــته باشــیم؛ ضمن
اینکــه ادارات کل تخصصــی نیز بایــد از تمامی زیرمجموعههــای خود ،تدوین
برنامههای کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.
مــدرس خیابانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مدیریــت و کنتــرل واردات ،یکــی از
اولویتهای کشــور در شــرایط حســاس کنونی اســت ،گفت :به صراحت اعالم
میکنیــم که کاالهــای دارای مشــابه داخلی و آن دســته از اقــام غیرضروری و
لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.
سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی
باید نسبت به اجرای سیاستهای داخلیسازی ،تعمیق ساخت داخل و کاالی
ســاخت داخلــی صورت گرفته و بــه صورت هفتگی ،گزارشهــای مرتبط با آن
تهیه و منتشــر شــود؛ گفت :باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را
داشــته و در مقابل ،بیشــترین نیاز کشــور نیز به آنها وجود دارد ،در داخل کشــور
ساخته شوند.
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میتواننــد بخشــی از درآمــد صادراتــی
خــود را بهصــورت اســکناس بــه کشــور
وارد و بــه صرافیهــای مجــاز و بانکها
بفروشند.
در تمــام روشهــای یــاد شــده نــرخ
ارز بر اســاس مکانیســم عرضه و تقاضا
و بهصــورت توافقــی بیــن خریــدار و
فروشــنده تعییــن و بــا ثبــت در ســامانه
تعهــد صادرکننــده بــه برگشــت ارز
بــه چرخــه اقتصــادی ایفــاد میشــود.
همچنیــن امــکان ثبــت و فــروش ارز به
بانکهــا و صرافیهای مجاز بابت ورود
ســرمایههای خارجــی ،دارای مجــوز از
ســازمان ســرمایه گذاریهــای خارجــی
وزارت امــور اقتصــادی ودارایــی ،نیــز
فراهم شده است .در کنار روشهای یاد
شــده که منشــأ ارز آنها مشــخص اســت
بعضــی مدعــی هســتند کــه دارای ارز با
منشــأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند
کــه ایــن ارز را در اختیــار وارد کننــدگان
بــرای واردات کاالهــای ثبــت ســفارش
شــده طبــق اولویتهــای تجــاری و
اقتصادی کشور قرار دهند.
بانک مرکزی بارها اعالم کرده است
کــه از ورود منابــع ارزی بدیــن طریق نیز
اســتقبال میکنــد ،اما مشــروط بــه آنکه

جریــان ورود و مصــرف ارز و منشــأ آن
کامــاً شــفاف باشــد .بــر همین اســاس
مجــدد اعالم میشــود این بانــک آماده
است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ
خارجــی بتوانند منشــأ ارز خــود را اعالم
کننــد و ارز مربوط به ثبت ســفارشهای
اولویــتدار تخصیــص شــود نســبت به
صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان
ارز اشــخاص اقدام کند .همچنین بانک
مرکزی معتقد اســت شــرط اساســی در
تقویــت تولیــد داخــل و توجــه عملی به
اقتصــاد مقاومتــی حرکــت بــه ســمت
شــفافیت اســت .برهمیــن اســاس ایــن
بانــک از تمــام فعــاالن اقتصــادی و نیز
مســئوالن ذیربط انتظار دارد در شــرایط
بــا اهمیــت جــاری بــه ســمت اقتصاد و
تجارت شفاف حرکت کنند.
ëëوضعیت تأمین ارز واردات
بــا وجــودی که شــیوع کرونا بــه دلیل
مســدود شــدن مرزهــای صادراتــی و
وارداتــی میــزان درآمدهای ارزی کشــور
را کاهــش داده اســت ،امــا رئیــس کل
بانــک مرکــزی از ابتــدای ســالجاری
تاکنون بارها بر مکفی بودن ذخایر ارزی
کشــور تأکید کرده اســت .درهمین راستا
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل بانــک

مرکزی در روز  23اردیبهشت ماه جاری
اعــام کرد که با وجود مشــکالت ناشــی
از شــیوع کرونــا و اقدامــات پیشــگیرانه
کشــورهای همسایه و بســته شدن بیشتر
پایانههای مرزی و نیز تعطیلی بســیاری
از صرافیهــا و مراکــز جابهجایــی ارز،
در طــول  ۵۰روز گذشــته بیــش از 2.5
میلیــارد دالر ازطریــق بانــک مرکــزی و
صادرکننــدگان غیــر نفتــی تأمین شــده
است ،که حدود  ۵۰درصد آن ،عرضه از
طریق سامانه نیما بوده است.
عــاوه برایــن ،طبــق گفتههــای ایــن
مقام مســئول ،عرضــه ارز توســط بانک
مرکــزی و صادرکننــدگان غیرنفتــی در
ســامانه نیمــا نیــز رشــد قابــل توجهــی
داشــته اســت بهطــوری کــه در فاصلــه
روزهــای  20تــا  24اردیبهشــت مــاه و
نســبت به هفته ماقبــل آن عرضه ارز در
سامانه نیما افزایش  ۴۸درصدی داشته
اســت .گفتنــی اســت دراین بــازه زمانی
میــزان عرضه ارز توســط بانــک مرکزی
و صادرکنندگان به حــدود  ۳۱۳میلیون
یورو رسید.
بــا احیــای مجــدد و تدریجــی رونــد
صــادرات غیــر نفتی و نفتــی ،پیشبینی
بانــک مرکــزی از برگشــت وضعیــت

طبیعی صــادرات غیرنفتی و عرضه ارز
به روال گذشــته حکایت میکند .در کنار
همــه این مــوارد ،موضوع دسترســی به
منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز
روند مثبتی پیدا کرده است.
ëëدور زدن تحریمهــا بــا واردات بــدون
انتقال ارز بدون ذکر منشأ
در حالــی کــه بانــک مرکــزی شــرط
اصلــی واردات بــدون انتقــال ارز را
شــفافیت و مشــخص بــودن منشــأ ارز
اعــام کــرده اســت ،برخــی از فعــاالن
اقتصــادی اعتقــاد دارنــد ،در صورتــی
کــه منشــأ ارز مشــخص نباشــد میتوان
تحریمهــا را دور زد .درایــن زمینــه دبیر
انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکه و
توگو با ایرنا ،گفت:
قطعهســازان در گف 
واردات بــدون انتقــال ارز و بــدون اعالم
صریــح منشــأ ارز میتواند با بــه جریان
انداختــن ارزهــای در دســت اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی ایرانــی و تزریــق بــه
چرخــه اقتصــادی مولــد ،در دور زدن
تحریمها مؤثر باشد.
آرش محبینــژاد افــزود :کشــور در
تنگنای ارزی قرار دارد و از ابتدای امسال
تاکنــون ارز نیمایــی بــه قطعهســازان
تخصیص نیافته است.وی بیان داشت:
اگــر گزینه واردات بــدون انتقال ارز کلید
بخــورد ،بســیاری از ارزهایــی کــه دســت
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اســت
میتواند در چرخه اقتصادی وارد شــده
و از آنها بخوبی استفاده شود.
محبینــژاد یادآور شــد :بویــژه اکنون
کــه در شــرایط تحریــم به ســر میبریم،
حجــم زیــادی از ارز وجــود دارد که افراد
نمیتواننــد منشــأ مشــخص آن را ارائــه
کننــد .بانــک مرکــزی همــواره تأکیــد
ویژهای روی مشــخص بودن منشأ ارزها
داشــته ،در حالی که در این صورت برای
تحریم کنندگان نیز منشأ ارزها مشخص
میشــود و دیگــر نمیتــوان بــه دور زدن
تحریمها ادامه داد.

