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اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای واردات ،در دو
ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ روان ﺷﻮد.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﻌـﺪ از
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ در
واردات و ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز از دو ﻃﺮﯾﻖ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ،
ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ ارز دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ
ارزی ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار آزاد و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ روی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ارزی در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده از ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ

ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ)ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ارز
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و دارو،
دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ در اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی »ﺳﺎﯾﺮ«
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ در ﺧﺒﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻋﻤﻼ ﺣﺬف ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﺮای
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ روش ،رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ
ارزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات را ﺑﺮای واردات ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ارز ﺣﺎﺻﻞ
از ﺻﺎدرات ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،دﯾﺮوز ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ارز
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر و ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،اﻗـﺪام ﮐـﺮده و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤـﺎ ،آن را ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
][ad_2

