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دادصادرکنندگانازنبودمدیریتدالرهایوارداتی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی :با دو میلیون دالر 4میلیون دالر کاال از ایران میبرند!

گزارش
مسعود حمیدی

ارز از گمــرکات اســتان بهصورت رســمی وارد کشــور
میشــود اما به جای این که ســر از صرافیها دربیاورد
یا برای انجام مبادالت تجاری اســتفاده شــود ،در بازار
غیررسمی تبدیل به ریال میشود! اما چرا؟ به گزارش
خراســان رضوی ،ورود ارز به داخل کشــور در شــرایط
کنونی یک ضرورت اســت و بر کســی پوشــیده نیست
اما این که ارز وارد شــده چگونه تبدیل بــه ریال و هزینه
می شــود ،بســیار مهم اســت؛ زیرا نبود نظــارت بر این
موضوع ،بدون شــک ضربــه ای به بدنه اقتصاد کشــور
وارد خواهد کــرد که قابل اغماض نیســت .گزارش ها
حاکی از آن اســت که روزانه حدود دو میلیــون دالر ارز
از گمرکات خراسان رضوی وارد کشور میشود .دبیر
شــورای هماهنگی بانکهای اســتان در گفت و گو با
"خراســان رضــوی" ،میــزان واردات دالر از گمــرکات
اســتان را حدود  1.6تــا دو میلیــون دالر در روز اعالم
کرد" .حســن مونســان" افزود :این ارز بهجــای این که
ســر از صرافیها دربیاورد ،در بازار غیررسمی به ریال
تبدیلمیشود.

•فروشدالررسمیدربازارغیررسمی

دلیل این موضوع را که این ارز چرا در بازار غیررســمی
به ریال تبدیل و در کجا هزینه میشود ،رئیس اتحادیه
صادرکنندگان اســتان تشــریح کرد" .محمدحسین
روشنک" درگفتوگوباخراسانرضوی،توضیحداد:
تاجر خارجی دالری را که وارد میکند ،به تاجر ایرانی
تحویل نمیدهــد بلکــه آن را در بازار ارز غیررســمی با
قیمت های غیر رســمی مثال  13هزار تومان تبدیل به
ریالمیکند.

نتر!
•خریدکاال 30درصدگرا 

این بازرگان استان ،مســیر هزینه کرد سرمایه حاصل
از فروش ارز توســط تجار خارجی در بازار غیررسمی را
اینگونه توضیح داد :تاجر خارجی بعــد از این که دالر
رابهریال 13هزارتومانیتبدیلکرد؛سراغواحدهای
تولیــدی و کارخانههــا مــیرود و کاالی آنهــا را 20تا
 30درصد گرانتر می خرد .البته تا این جا صحبتی از
صادرات کاال به خارج کشور نمیشــود و مبادله کام ً
ال
داخلی انجامشده اســت یعنی تاجر خارجی کاال را به
اسممصرفداخلیازواحدتولیدیخریداریمیکند.

•صادرات با کارتهای بازرگانی اجارهای

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان ،نحوه
خروج کاالی خریداریشده از کشــور را با استفاده از
کارتهای بازرگانی "اجارهای" تشــریح کرد و گفت:
این تجار که در کشــور نیز دفتــر دایر کردهانــد ،برای
خروج این کاالها به سراغ کســانی می روند که کارت
بازرگانی دارند و با اجــاره کارت بازرگانی این افراد،
کاال را از کشــور خــارج میکننــد .هزینــه اجــاره این
کارتها حدود  100تومان به ازای هر دالر است .وی
مدعی شــد :کارتهای بازرگانی در استان خراسان
رضوی وجود خارجــی ندارند و این کارتهــا از دیگر
استانهاتهیهمیشوند.اینکارتهادرواقعمتعلقبه
تجار معروف و نامآشنا نیست بلکه کارتهایی هستند
که به اســم افراد غیر تاجر ،درگذشــته صادرشــدهاند
و امروز تجــار خارجی از آن سوءاســتفاده مــی کنند.
روشــنک همچنیــن مدعــی اســت :واحد تولیــدی و
کارخانهدار ،درواقع از این موضوع اطالع دارد که این
کاالقراراستبهکدامکشوربروداماچوننمیتوانددر
دفاتر رسمی خود این موضوع را درج کند؛ خریدار کاال
را یک فرد داخلی ثبت میکند.

•با  2میلیون دالر به ارزش  4میلیون دالر
کاال میخرند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان اســتان گفت :درواقع
از این مســیر ،تاجــر خارجــی دالری را که در ســامانه
نیما حدود هفت هزار تومان و در صرافیها هم همین
حدودقیمتدارد،بهدوبرابرقیمتدربازارغیررسمی
میفروشــد و درنهایــت با یــک میلیــون دالر ،معادل
دو میلیــون دالر کاال از داخــل کشــور مــی خــرد و به
کشــور مقصد میبرد .وی افزود :در چنین شــرایطی
صادرکنندگان واقعی قادر به فعالیت و رقابت نیستند
زیرا تاجر خارجــی کاال را به نصــف ارزش دالری خود
از ایران می خرد و به کشــور مقصد میبرد و در کشور
مقصــد بــه قیمتهایــی بهمراتــب پایینتــر از قیمت
صادرکنندهایرانیعرضهوبازارراازدستصادرکننده
ایرانی خارج میکند.

• 3پیشنهاد برای جلوگیری از فروش
غیررسمی دالر توسط تجار خارجی

مدیرکل امور اقتصادی استانداری نیز در گفت و گو با
خراسان رضوی اگرچه ورود روزانه دو میلیون دالر ارز
از گمرکات اســتان را تایید نکرد اما این موضوع را هم

بــازار روز
میوه
محصول

میزانتغییر
400

تیل آتشی
سیب لبنانی

900
900
300
1230
-

موز
خربزه خاتونی
انگور عسکری
آلو سیاه
گالبی اسپادانا
شلیل سیبی
هندوانه
آلو زرد
هلو
انجیر سیاه
کاهو

سبزی و صیفیجات
-

کرفس

گوجه فرنگی

270

4250

1000

5980

110

-

•موضوع باید بررسی شود

1980
1980

-

بامیه سبز

وی دربــاره این کــه تجــار خارجــی دالر وارد اســتان
میکننــد و آن را در بــازار غیررســمی بــه فــروش
میرســانند ،گفت :این موضوع باید بررسی شود و ما
اطالع دقیقی از آن نداریم .غفوری مقدم درباره فروش

4170

300

کدو خورشتی

وی با تأکید بر این که در شــرایط کنونــی ،ورود ارز به
داخل کشــور یک ضرورت اســت ،این موضــوع را نیز
تایید کرد کــه تاجر خارجی با واردکــردن یکمیلیون
دالر بــه داخــل کشــور ،معــادل دو میلیــون دالر کاال
بهصورتریالیخریداریمیکند.اودربارهخروجکاال
از مرزهای استان با اســتفاده از کارتهای بازرگانی
اجــارهای هــم گفــت :بههرحــال نمیتوان بــه دلیل
سوءاســتفاده از کارتهای بازرگانی ،جلوی ورود ارز

1480

140

بادمجان

•ورود ارز در شرایط کنونی یک ضرورت
است

2990

180

پیاز

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صمت
استان نیز در این باره گفت :به تازگی موضوع استفاده
از کارتهــای بازرگانی دیگــران ،در بحــث صادرات
مطرحشده اســت و افراد متخلفی که نمیخواهند به
تعهدات خود برای بازگشــت ارز صادراتی عمل کنند
ایــن کار را انجــام میدهند کــه خالف قانون اســت و
متولیان امــر حتم ًا بــا متخلفــان برخورد مــی کنند و
کارتهــای بازرگانی باطل می شــود .علــی غفوری
مقدم افزود :درباره صادرات بــا کارتهای بازرگانی
اجارهای ،کمیته پایش کارت های بازرگانی در استان
تشکیلشــده اســت و با متخلفان در زمینــه واگذاری
کارتهای بازرگانی به افراد دیگر برخورد خواهد شد.

2980

30

هویج فرنگی

•استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران
تخلف است

2300

خیار درختی

بزمینی
سی 

رد نکرد که ارزی که وارد کشــور میشود بعد از اظهار
در گمرک ،بدون نظارت در بازار غیررســمی فروخته
میشود! علی رسولیان افزود :برای سامان دهی این
موضوع طینامهایباامضایاستانداربههمتیرئیس
کل بانک مرکــزی پیشــنهاد دادیم ارز واردشــده ،در
سامانهنیماعرضهیادرصرافیهابهقیمتروزفروخته
شود یا هم در شعب ارزی بانکها سپردهگذاری شود
و به سپردهگذار ســود تعلق گیرد .وی در پاسخ به این
سوال که آیا برنامه خاصی برای دالر وارداتی در کشور
و استان وجود دارد ،گفت :این در حیطه وظایف بانک
مرکزی و صدور دستورالعمل از سوی آن است.

3660

400

لوبیا سبز

راگرفتبلکهبایدنظارتحوزهصادراتیرابیشترکرد.

9680
2300
5970
5980
9470
10480
1480
4900
7380
6980

1980

فلفل دلمه سبز

دالر وارداتی در بازار غیررسمی و خرید کاال بهصورت
ریالی و صادرات آن به برخی کشــورها نیز گفت :این
موضوع باید بهصورت دقیق بررســی شود و نمیتوان
آن را تایید یا رد کرد .درســت اســت کــه بخش عمده
تجارت ما با یکی از کشــور های همســایه ریالی است
اما این که تغییرات اخیر صادرات به این کشور متأثر از
موضوع ورود دالر و فروش آن در بازار غیررسمی است
یا خیر ،باید بررسی دقیقتری روی آن انجام شود و در
این زمینه اطالع دقیقی نداریم.
به گزارش خراسان رضوی ،ورود دالر به استان مزایای
زیادی دارد که این سیاســت باید همچنان ادامه یابد
اما در چنین شــرایطی صادرکنندگان واقعی قادر به
فعالیت و رقابت نیســتند زیرا تاجــر خارجی کاال را به
نصــف ارزش دالری خود از ایران می خرد و به کشــور
مقصدمیبردودرکشورمقصدبهقیمتهاییبهمراتب
پایینتر از قیمــت صادرکننده ایرانی عرضــه و بازار را
از دســت صادرکننده ایرانــی خارج میکنــد .به نظر
می رســد باید تجار خارجی ملزم شــوند دالر وارداتی
خود را به صرافی ها بفروشند تا کار به صورت قانونی
انجام شــود .هم اکنون دالر وارداتی در بازار مدیریت
نمی شود.

قیمت
3440
5380

9970

* منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
کشاورزی شهرداری مشهد

لبنیات

میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

3300

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

5700

کره100گرمی پگاه

-

4200

ماست ( 3.2پگاه)

-

3500

محصول

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

61000

گوشت گوسفندی(الشه)

-

46500

گوشــت گوســاله (سردســت/
جوانه) بدون چربی

-

61500

200

8200

-

7800

گوشت مرغ(مشهد)
تخم مرغ

7000

روغنمایعالدن(بطری810گرمی)
روغن نباتی جامد الدن
(حلب  ۵کیلویی)

36500

برنج  ،حبوبات
شکر

100

3400

برنج پاکستانی درجه 1

300

8900

برنــج هنــدی (دانــه بلنــد) -
درجه۱

7700

عدس کانادایی

-

5600

لوبیاقرمز

100

7900

لپه (نخود خارجی)

-

7700

نخود(کرمانشــاهی،اندازه -
)9.8.7

8400

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت

