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شكست ارزتكنرخي!
دولتموافقتخودراباتشكيلبازارثانويهارزياعالمكردهاست

زمستانپارسالبودكهبازارارزبهيكبارهدچارالتهاب
شدوبسياريازكارشناس��انعلتآنراافزايشسفرهاي
ماهمحرمتلقيكردندامااس��تداللكارشناساندرستاز
آب درنيامد و التهابات اين بازار ادام��ه يافت تا در فروردين
س��ال جاري بازار ارز روند صعودي را ادامه داد و به يكباره
به مرز انفجار رسيد و از مرز 6000تومان نيز عبور كرد .اين
فضايبحرانيدربازارارزدولترابرآنداشتتابرايكنترل
فضاچارهانديشيكند.پسازتشكيلجلساتمتعددبانك
مركزي با تشكيل سامانه نيما براي كنترل التهابات ،ارز را
تكنرخيوقيمتآنرا4200توماناعالمكردكهدرابتداي
امرقرارشدبهكاالهاياساسيتعلقگيرد.امانكتهايكهدر
اينميانوجودداشت،اينبودكهآياشرايطاقتصاديكشور
ظرفيتتكنرخيشدنارزراباوجودبحرانهايفعليدارد
ياخير.گزارشهايميدانيحاكيازاينبودكهباوجوداعالم
ارز تكنرخي از سوي دولت اما شرايط در بازار آزاد به گونه
ديگرياستوزمينهبرايانجامفعاليتسوداگرانهدالالن
بهخوبيفراهماست.گذشتهازاينكهارزبهميزانكافيدر
بازارموجودنيست ،نرخهايموجودنيزبانرختثبيتشده
دولتبهطوركلمتفاوتاست.همينامرباعثشدكهبحث
ايجادبازارثانويهارزمطرحشود.هرچندبرخيازكارشناسان
انجامچنينكاريرادرستنميدانندامادولتنظرمثبتي
نسبتبهايجادبازارثانويهارزيدارد.حالبايدديدرسميت
بخشيدنبهيكبازارموازيبرايارزتاچهاندازهميتوانددر
شرايط فعلي موثرباشد.آنهمدر شرايطيكهروزبهروزبا
افزايشنرخارز،سكهوطالمواجهيم!
استقبالدولت
درهمينراستا غالمحسینشافعی دربارهتصمیمات
اخیربرایاختص��اصارزبهوارداتاظهارداش��ت:کمیته
دايمیارزدراتاقبازرگانیتشکیلشدهوبخشخصوصی
در این زمینه نظرات خود را ب��ه تصمیمگیران اعالم کرده
است .نظر بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰۰تومانی
تنها برای واردات کاالهای ضروری مانن��د دارو ،کاالهای
راهبردي ،تجهیزات پزش��کی و  ...اختصاص یابد؛ چرا که
اگر قرار باشد کل واردات با ارز ۴۲۰۰تومان انجام شود ،در
آیندهبامشکالتمنابعارزیروبهروخواهیمشد.پیشنهاد
ش��دهدولتبازارثانویهرانیزموردتوجهقراردهد،باوجود
اینکههمیشهبهدنبالتکنرخیشدنارزبودیمامادراین
شرایطممکناستزمینههابرایانجامآنمساعدنباشد.
خوشبختانه پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مورد توجه دولت
قرارگرفتهواقداماتیدرحالانجاماس��ت.درموردنرخارز
برایوارداتسایرکاالهاهنوزتصمیمیگرفتهنشدهاست،
بااقداماتجدیدکاالهاباسهنرخواردخواهندشدکهدراین
شرایطاقدامدرستیاست.
تشكيلبورسارز
چنديپيشنيزغالمرضاتاجگردون،ريیسکمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی درباره
وضعیتبازارارزودرحمايتازتشكيلبازارثانويهارزگفته
بود:بایدازروزاولموضوعتشکیلبازارثانویهارزدردستور
کارمسئوالناقتصادیقرارمیگرفت؛چراکهبادالر4200

محمدكهندل:
پيشازايننيزنرخيكهدولتتعيين
كردهبودبرايبودجهياتاميناعتبار
بانرخيكهدربازارارزوجودداشت،
متفاوتبودودولتخيزبرداشتهبود
كهارزتكنرخيراكليدبزند.ميشود
گفتكهدولتدراينكهارزتكنرخي
رامحققكندياوعدهايكهداده
بود،شكستخوردهوبههرحالدر
شرايطموجودامكانتحققآنوجود
ندارد.وضعيتبرايدولتنيزشايدبه
نوعيمبهماست
تومانیحجمعرضهوتقاضابهتعادلنمیرسید.اینکهگفته
میشود 10درصدتقاضادربازارارزمربوطبهتقاضایدالر
بانرخباالی 4200تومانبوده،موضوعقابلتاملیاس��ت؛
چراکه در حال حاضر این 10درصد حجم تقاضا و عرضه،
قیمتهارادرب��ازارارزتعیینمیکند.ب��ااقداماتیمانند
تشکیلبازارثانویهارزوبورسارزمیتوانبامکانیزمعرضهو
تقاضا،نوساناتبازارارزراکنترلکرد.
درآمددولتازمابهالتفاوتنرخارز
تاجگردوندربارهدرآمددول��تازمابهالتفاوتنرخارز
پیشبینیشدهدربودجهبانرخارز 4200تومانیبيانكرده
بود :باید توجه کرد در کل درآمد دولت از ما به التفاوت نرخ
ارز رقم باالیی نیست .اختالف قیمت دالر 4200تومانی با
نرخدالردربازارآزادبهطورطبیعیانگیزهوارداتراافزایش
میدهد؛ چراکه برخی واردکنن��دگان میتوانند واردات
کاالرابانرخدالر 4200تومانیانجامدهندوکاالهارابانرخ
دالردربازارآزادارزبهفروشبرس��انندکهاینموضوعباید
رسیدگیشود.
شرايطجنگياست
احمدحاتمييزد،كارشناسحوزهارزدرخصوصايجاد
بازرثانويهارزبه«قانون»ميگويد:شرايطعادينيستكه
كسيبتواندتصميمدرستيبگيرد.درحالحاضرشرايط
جنگياس��توحتيبههمينصورتيكههستنيزباقي
نميماند.محدوديتهابسياربيشترخواهدشد.ضمناينكه
بايدگفتماهرگزارزتكنرخينداشتيم.آنچهمطرحشد،
اينبودكهارز4200تومانيبرايوارداتاختصاصميدهيم
وليهمينمقدارهمبامشكلمواجهاست.ارز4200توماني
تنهابهبرخيازوارداتتعلقميگيرد؛بنابرايندههانرخدر

اگرقرارباشدکلوارداتباارز۴۲۰۰تومانانجامشود،درآیندهبامشکالتمنابعارزیروبهروخواهیمشد
باوجوداینکههمیشهبهدنبالتکنرخیشدنارزبودیمامادراینشرایطممکناستزمینههابرایانجامآنمساعدنباشد
بااقداماتیمانندتشکیلبازارثانویهارزوبورسارزمیتوانبامکانیزمعرضهوتقاضانوساناتبازارارزراکنترلکرد

بازاروجودداردزيرانرخبازارآزادبانرخارزوارداتونرخسامانه
نيما متفاوت است .در حال حاضر ش��رايط  ،عادي نيست.
فشارهايسياسيخارجيرويايرانزياداستوهيچكليد
طالييبرايحلمشكالتوجودندارد.اوضاعدرحالحاضر
تحتكنترلهيچكسنيستوبارسميتبخشيدنبهبازار
ثانويه بدتر خواهد ش��د .در واقع معلوم نيست چه خواهد
شد؛يعنيهرتصميميبگيرنددراجرايآندچارمشكل
ميش��وند زيرا همين ميزان پولي هم كه در كشور وجود
دارد،بلوكهخواهدشد.واقعيتايناستكهشرايطبسيار
نامشخص و داراي ابهام اس��ت .نه آقاي سيف ميداند چه
ميخواهدبكندونههيچكسديگر.راهحلمشكلتنهايك
راهحلسياسياست؛يعنيبايدباآمريكامذاكرهكنندوبه
طورحتمراهديگرينداريم.
قیمتسکهآتی؛بیشازسهمیلیونتومان
دروضعيتفعليبهنظرميرس��دك��هدولتبهدنبال

ايجادراههاييبرايكنترلبازارارزاستامانكتهاينجاست
كههيچكدامازتصميماتيكهتابهامروزبرايرسيدگيبه
وضعيتاينبازارگرفتهشده،نتوانستهموفقعملكند.نرخ
ارزهمچنانروندصعوديخودراطيميكندواگرسريبه
بازارآزادارزبزنيمبانر خحدودهش��تهزارتوماننيزبراي
دالرمواجهميش��ويم.بازارارزتبديلبهيكبحرانبزرگ
براي اقتصاد كشور شده اس��ت؛ بازاري كه به راحتي تمام
بخشهاياقتصادكشورراتحتسيطرهخوددارد.قیمت
هر سکه آتی تحویل ش��هریور ،آبان و دی در بورس کاالی
ایرانبیشازسهمیلیونتوماندادوستدمیشود؛درعین
حالقیمتهرسکهدربازارنقدحدوددومیلیونو۶۵۰هزار
توماناست.درواقعباافزایشقیمتسکهدربازارنقدبازارآتی
سکهنیزباافزایشقیمتمواجهشده،بهگونهايکههرسکه
آتیتحویلدیبهقیمتبیشازسهمیلیونتومانرسیده
است.همچنیندرحالحاضرقیمتتسویهروزانهقرارداد

آتیسکهتحویلآبانسهمیلیونو۱۰۰هزارتومانراپشت
سرگذاشتهوقیمتسکهتحویلشهریورکمیبیشازسه
میلیونتوماناست.الزمبهذکراستدرهفتههایگذشته
باافزایشنوساناتصعودیدربازارطالقیمتسکهبهطور
کمسابقهایرشدکردودرحالحاضرقیمتسکهتمامبهار
آزادیطرحجدیددربازارنقدحدوددومیلیونو ۶۵۰هزار
توماناست.برخيمعتقدندیکیازعواملگرانیطالنوسانات
نرخارزاست؛چراکهقیمتطالوسکهوابستگینزدیکیبه
قیمتدالردارد.ازطرفیدراینروزهاقیمتدالردربازارغیر
رسمیباافزایشروبهروشدهواینموضوعدرافزایشقیمت
سکهدربازارهایمختلفازجملهبازارآتیبورسکاالتاثیر
داشتهاست.
شكستوعدهدولت
محمدكهندل،استاددانشگاهوكارش��ناسارزدرباره
التهاباتموجوددربازارارزوهمچنينايجادبازارثانويهارزي

احمدحاتمييزد:
شرايطعادينيستكهكسيبتواند
تصميمدرستيبگيرد.درحالحاضر
شرايطجنگياستوحتيبههمين
صورتيكههستنيزباقينميماند.
محدوديتهابسياربيشترخواهد
شد.ضمناينكهبايدگفتماهرگز
ارزتكنرخينداشتيم.آنچهمطرح
شد ،اينبودكهارز4200تومانيبراي
وارداتاختصاصميدهيموليهمين
مقدارهمبامشكلمواجهاست
به«قانون»ميگويد:پيشازايننيزنرخيكهدولتتعيين
كردهبودبرايبودجهياتاميناعتباربانرخيكهدربازارارز
وجود داشت ،متفاوت بود و دولت خيز برداشته بود كه ارز
تكنرخيراكليدبزند.ميش��ودگفتكهدولتدراينكه
ارزتكنرخيرامحققكندياوعدهايكهدادهبود،شكست
خوردهوبههرحالدرشرايطموجودامكانتحققآنوجود
ندارد.وضعيتبرايدولتنيزش��ايدبهنوعيمبهماست.
همينكهاتاقبازرگانيبادولتبهتفاهمرسيدهودولتقبول
كردهكهارزدونرخيشود؛يعنينرخثانويهراقبولكردهواين
موضوعگويايايناستكهبههرحالدولتهنوزبهتصميم
مشخصينرسيدهاست.بنابرايناگراينسوالراازنوبخت
نيز بپرسيد ،س��خنگوي دولت جواب مشخصي ندارد .در
واقعفضايفعليفضايياستكهوضعيتنامشخصيدارد
واينالبتهخوبنيستوباعثسرگردانيفعاالناقتصادي
به خصوص واردكنندگان و تعجيل در تصميمگيري يا به
تعويقانداختنتصميمشانبرايآيندهخواهدشد.درچنين
شرايطي تصميمگيريها و فعاليتهاي تجاري واردات و
صادراتغيرواقعياست؛يعنييكيبرايگرفتنارزباقيمت
 4200اينكارراميكند،يكينگراناس��تنكند ،بعداين
اتفاق نيفتد؛ چراكه تقاضاي آتي خودش را به امروز واگذار
كردهواينشرايطنتيجهاشهمينشدهكهآنقدرمتقاضي
زيادباشدكهدولتيابهدليلاينكهامكانپاسخگوييندارديا
اينكهممكناستامكانپاسخگوييبرايويوجودداشته
باشدوليچونميبيندتقاضابرايگشايشاعتبارنسبت
به سالهاي ديگر غيرواقعي و به شدت افزايش پيدا كرده،
دستنگهداشتهاست.علتشهمايناستكهفضامشخص
نيست؛ يعني عدم تدوين سياست مشخص ارزي از طرف
دولتدرشرايطموجودبيشازهرچيزيبهچشمميخورد.

نفت

وزيرنفتمطرحكرد

ايراندرپيمشتريانجديدنفتي
از آنجايي كه ش��ركتهاي بزرگ نفتي دني��ا براي همكاري
با ايران عقبنش��يني كردهان��د ،اكنون ايران ب��ه دنبال يافتن
مشتريان جديد نفتي است .بر اساس نتايج اجالس  174اوپك
كه دو روز پيش تشكيل شد ،به نظر ميرسد كه در آينده عرضه
نفت ايران با مش��كل مواجه ش��ود .در همين حال روز گذشته
بیژن زنگن��ه در مصاحب��ه تلویزیونی با بلومب��رگ در ارتباط با
توافق دیروز اوپک و در پاس��خ به این س��وال که چ��را ایران در
آخرین لحظه مواضع خود را تغییر داد و به افزایش تولید اوپک
رضایت داد ،گفت :ما مواضع خ��ود را تغییر ندادیم بلکه توافقی
که صورت گرفت ،این بود که قرار ش��د کشورها به سهمیه خود
التزام  ۱۰۰درصدی داشته باشند ،نه بیشتر .طبق توافق ۲۰۱۶
قرار بود در کل از تولید اوپک  ۱.۲میلیون بش��که در روز کاسته
شود و این به صورت س��همیههایی برای کشورها در نظر گرفته
ش��د .در مه التزام به این توافق (یعنی می��زان کاهش تولید) به
 ۱۱۵درصد رس��ید ،یعنی بعضی کش��ورها بیش از حد لزوم از

تولید خود کاسته بودند .قرار شد این  ۱۵درصد از تولید کاسته
نشود و التزام به توافق  ۱۰۰درصد شود .بعضی از کشورها مثل
عربستان سعودی ،قطر و ونزوئال کمتر از حد مورد توافق تولید
میکردند که حاال میتوانن��د تولید خود را افزایش دهند ،البته
اینطور نیست که همه کش��ورها در شرایطی باشند که بتوانند
تولید خود را افزایش دهند .برخی کشورهای عضو اوپک تحت
فشار آمریکا خواهان افزایش تولید این گروه بودند؛ درحالیکه
آمریکا خود با تحریمها و مختل کردن تولید نفت برخی از اعضا
باعث شده است قیمتها باال بروند.
راههايجديدبرايمقاومتدربرابرتحریمهایآمريكا
او در پاسخ به اینکه موضع ش��ما در قبال این خواسته آمریکا
چیست؟ گفت :ما میگوییم که اوپک یک سازمان مستقل است
و این سازمان وزارت انرژی دولت آمریکا نیست و کشورهای عضو
هم کارکنان آن وزارت نیستند که از آمریکا دستور بگیرند .برخی
شرکتها نظیر توتال و شل به دلیل تحریمها ،خرید نفت از ایران

را متوقف کردهاند .این شرکتها نمیتوانند از آمریکا نسبت به
تحریمهای ایران معافیت بگیرند تا از ایران نفت بخرند .ایران به
دنبال راههای جدیدی برای مقاومت در برابر تحریمهای آمریکا
و به دست آوردن مشتریان جدید است .زنگنه ،در پاسخ به سوال
مجری تلویزیون بلومبرگ که پرس��ید آیا شما با روسیه قرارداد
تبادل کاال با کاال خواهید بس��ت ،گفت :ما درگذشته هم چنین
قراردادی داشتیم که به این کش��ور نفت بفروشیم و سپس ۵۰
درصد پول دریافت کنیم و  ۵۰درصد هم کاالی روسی بخریم.
قيمت منصفانه براي نفت
زنگنه تاکید کرد :اولویت اول ما حفظ سطح صادرات کنونی
اس��ت که در مه به  ۲.۸میلیون بش��که در روز و در ژوئن به ۲.۵
میلیون بشکه در روز رس��یده بود.وزیر نفت ایران در مورد نحوه
معام�لات و راهکارهای بانکی ای��ران برای دریاف��ت پول نفت
توضیحی نداد و گف��ت :در صورتی که در ای��ن زمینه اطالعاتی
ارائه دهم ،دولت آمریکا س��عی خواهد کرد آن راه را هم مسدود

کند .ایران خود را برای بدترین شرایط آماده کرده است .مجری
بلومبرگ در آخر توضیح داد :قیمت نفت ب��االی  ۷۵دالر باعث
اعتراض آمریکا و برخی مشتریان ایران ،از جمله هند و چین ،به
گرانی قیمتها شده اس��ت .زنگنه در رابطه با اينكه چه قیمتی

براي نفت منصفانه است،گفت :به نظر من قیمت  ۷۰دالر براي
نفت ،قیمت خوبی اس��ت و هم مش��تریان را تش��ویق به خرید
بیشتر میکند و هم پول کافی برای سرمایهگذاری را در اختیار
تولیدکننده قرار میدهد.

گزارش كوتاه

واردات

خريدكيلوييسكهتوسطعد هاي معدود

وارداتبیشاز۱۴۰۰قلمکاالممنوعشد

دونفر59هزارسکهخریدند!

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از خرید  ۵۹هزار سکه در ماههای اخیر
توسط دو نفر خبر داد .در حالیكه پیشتر ناصر س��راج ريیس سازمان بازرسی
کل کشور گفته بود :هفت میلیون و  600هزار ثبتنام سکه داشتیم که  50نفر،
پنج درصد این سکهها را در اختیار دارند ،عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
هم خبر داد ،فردی بیش از  39هزار سکه و فرد دیگری بیش از  20هزار سکه در
ماههای اخیر خریداری کردهاند ،در عین حال هنوز اطالعاتی از ماهیت این افراد
منتشر نشده است.
شهباز حسنپور بیگلری،گفت :در جلسه اخیر ستاد در هفته جاری تمامی
اعضا حضور داش��تند و گزارشهای خوبی بهصورت ش��فاف ارائه و ایرادات نیز
بهصورت روشن و صریح بیان شد.
نياز به نظارت جدي بانك مركزي بر پيش فروش سكه
عضو س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی با بیان اینکه بح��ث مقابله جدی با
تحریمها ،یکی از دستورکارهای نشست اخیر س��تاد بود ،افزود :در این نشست
راهکارهایی برای مقابله جدی با تحریمها و بهبود وضعیت ارزی کشور ارائه شد
و همچنین موضوع گرانیهای اخیر سکه مطرح و در این راستا تاکید شد بانک
مرکزی نظارت بیشتری بر بحث فروش سکه داشته باشد .فردی بیش از  39هزار
سکه و فرد دیگری بیش از  20هزار سکه در ماههای اخیر خریداری کرده است
که این نحوه توزیع سرمایههای کشور نیز در این جلسه مورد نقد قرار گرفت .با
اين وجود ،مقرر شد که مدیران دس��تگاههای اجرایی گزارشهایی را بهصورت
شفاف ارائه دهند و اطالعات درباره شرایط کشور نیز بهصورت شفاف در اختیار
مردم قرار گیرد.
خرید  ۳۸هزار قطعه سکه توسط یک نفر
چندي پيش نيز دادستان تهران در جریان اش��اره به چند پرونده اقتصادی

و موضوع گرانیهای اخیر به دالیل افزایش قیمت س��که هم اشاره کرد .عباس
جعفری دولت آبادی به موضوع گرانی س��که در ماههای اخیر اشاره کرد و بیان
داش��ت :دولت س��که فروخته اس��ت و خریدار اول  38هزار عدد سکه ،نفر دوم
23هزار عدد و نفر سوم نیز حدود چهارهزار س��که خریداری کرده است .دولت
بيان میکند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی
است و استدالل دولت این اس��ت که اگر آنها این کار را انجام نمیدادند و سکه
نمیفروختند ،پولهای مردم جمع نمیش��د ولی این که یک نفر  38هزار عدد
س��که بخرد ،اگرچه با منطق اقتصادی همراه هس��ت اما ممکن است با منطق
عدالت همراه نباش��د .اینکه عدهای صاحب سکه و دالر در کش��ور میشوند از
مصادیق حقوق عمومی تلقی میشود.

خودرودرلیستكاالهايممنوعه

پسازاتفاقاتوحاشيههايوارداتبيرويهخودرووثبتسفارشجعلياكنونشنيده
ميشود كه خودرو هم در ليست كاالهاي ممنوعه قرار گرفته است .سالهای 95و 96با
تغییراتمداومقوانینمربوطبهوارداتخودروشاهدحجمانبوهیازتخلفاتدرخصوص
خودروهایوارداتیبودیموبراینخستینبارجزییاتاولیه 6481ثبتسفارشجعلیدر
اواخرسالگذشتهمنتشرومشخصشدثبتسفارشهزارانخودرودردورهبستهبودن
شصورتگرفتهوتعدادیازاینخودروهاازگمرکترخیصشدهاند.در
سایتثبتسفار 
حالحاضرباگذشتچندماهازاینموضوع،هریکازافرادونهادهایمرتبط،آماریبرایاین
خودروهااعالمکردهاندودرنهایتمسئولیتوارداتاینخودروهامیاندستگاههایمختلف
دستبهدستمیشود.بررسیاسنادموجوددرپروندهثبتسفارشهایفاقداعتبارنشان
میدهد،بهغیراز ۶۴۸۱ثبتسفارششايبهدارکهازسویدولتتاییدشده،طییکدوره
۹روزهبیشاز۳۳هزارثبتسفارشفاقداصالتدرسامانهثبتسفارشبهثبترسیدهاست.
ثبتسفارشهايقبليفاقداعتبارند
حاالوزارت صنعتوارداتخودرووثبتسفارشراممنوعاعالمكردهاست.براساس
ابالغیه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ،ثبت سفارش و واردات
 ۱۳۳۹ردیف تعرفهای کاال که شامل بیش از  ۱۴۰۰قلم کاال است ،ممنوع شد .خودرو
نیز جزو کاالهای ممنوعه واردات قرار دارد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامهای به
تاریخ سیام خرداد ،جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا
به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرده است .در این نامه آمده است :بهاين وسیله فهرست
گروه چهارم کاالیی شامل  ۱۳۳۹ردیف تعرفه هش��ت رقمی که ثبت سفارش آنها
در جلسه روز جاری س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع شده ،جهت اجرا ابالغ
میشود .الزم به ذکر است که تمام ثبت سفارشهای صادره قبلی مربوط به این ردیف
کاالها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا
بدون انتقال ارز باشند.

ممنوعيتثبتسفارشگروهچهارمكااليي
دراینشرایططبقابالغیهوزیرصنعت،معدنوتجارت،ثبتسفارشووارداتکاالهای
قرارگرفتهدرگروهچهارمکاالییکهشامل ۱۳۳۹ردیفتعرفهگمرکیکاالست،ممنوع
اعالمشدهومتوقفخواهدشدوهمچنینثبتسفارشهایپیشینانجامشدهبرایواردات
اینکاالهانیزابطالمیشودمگربرایآندستهازکاالهایثبتسفارششدهایکهارزآنها
ازطریقشبکهبانکیتامینشدهیاوارداتآنهادرشرایطبدونانتقالارزباشد.دراین۱۳۳۹
ردیف تعرفه گمرکی کاالیی ،بیش از ۱۴۰۰قلم کاال وجود دارد که شامل 6گروه کاالیی
عمدهبودهوخودرویآماده()CBUنیزازجملهکاالهایممنوعهوارداتتعیینشدهاست.
بهنظرمیرسداینتصمیمدرراستایحمایتازکاالهایتولیدداخلوهمچنینکنترل
خروجارزاتخاذشدهاست.

