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کاهش  6/7میلیارد دالری واردات کاالهای لوکس
مرجان اسالمی فر

خبر

مقایسه واردات کاالهای لوکس در دولت دهم و یازدهم

ایرنا

خبــر کاهــش واردات کاالهای لوکس
از اواخر سال گذشــته شنیده میشد.
کاالهایی کــه برخی از آنهــا در زمره
لوکس نیســت و برای برخی دیگر که
اســتفاده کننده آن نیســتند لوکس
محسوب میشود .با این تفاسیر کارنامه
سه ساله دولت نشان میدهد که از سال
 92واردات ایــن قبیــل کاالها کاهش
یافتــه اســت و البته رونــد نزولی در
شرایطی اتفاق افتاده که دولت یازدهم
تمام ممنوعیتها را برداشــته است و
تنها خودروهای باالی  2500سی سی
حجم موتور مجوز واردات به کشــور را
ندارند.کارشناســان نیز معتقدند وقتی
ممنوعیــت برای یک کاال وضع شــود
درخواست برای آن افزایش پیدا میکند
لذا دولت گذشــته در شرایطی واردات
کاالهای لوکس را متوقف کرد که یکباره
درخواستها رشد فزآینده ای پیدا کرد.
در حال حاضر به لحاظ ارزشــی میزان
واردات کاالهــای لوکس  6هزار و 727
میلیون دالر نسبت به واردات این قبیل
کاالها در دولت گذشــته کاهش داشته
است .از ســویی با پیشبینیهایی که
صورت گرفته اســت تا پایان سال روند
کاهشــی واردات کاالهای لوکس حفظ
خواهد شد .از آنجا که واردات کاالهای
لوکس با موضوع اقتصــاد مقاومتی در
تضاد است دولت یازدهم تصمیم گرفت
ضمن برداشــتن ممنوعیتهــا تعرفه
واردات این نوع کاالها را  10برابر کند.
لذا واردکنندگان با پرداخت ارزمتقاضی
و تعرفه دو برابری میتوانند به سراغ این
کاالها بروند.
ëëادامه کاهــش واردات کاالهای
لوکس
ولیاهلل افخمیراد معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت دربــاره کاهش واردات
کاالهای لوکس به کشور گفت :در دولت
گذشته به دلیل کمبود ارز کاالها به 11
گروه تقسیمبندی شد و برخی از کاالها
که در فهرســت آخر بودند واردات آنها
ممنوع شــد ولی دولت یازدهم از وقتی

بر ســر کار آمــد ایــن ممنوعیتها را
حذف کرد ،چــرا که معتقدیم هر گونه
ممنوعیت در واردات کاال باعث فساد در
جریان اقتصادی میشود .بجز کاالهای
غیرشــرعی ،واردات تمــام کاالها آزاد
شــد .لذا این امر کمک کرد تا مدیریت
واردات به درستی انجام شود و برخیها
برای واردات کاالهای گروه  11بیش از
گذشته عطش نداشته باشند.
وی افــزود:کاالی لوکــس تعاریف
مختلفی دارد .اما در بین مردم اینگونه
تعریف شده که کاالی غیرضرور جامعه
کاالی لوکس اســت .بر این اساس در
هیــچ آییننامه و قوانینــی ،تعریفی از
کاالی لوکس مطرح نشــده اســت؛ در
جامعه هــر فرد از دید خــود برخی از
کاالها را لوکــس میخواند .با توجه به
چنین موضوعی نمیتوان برای قشری از
جامعه محدودیت ایجاد کرد .افخمیراد
اظهار داشت :ممنوع کردن هیچ وقت به
گسترش تجارت ،کاهش قیمت ،توسعه
رقابت و فناوری نمیانجامد؛ وقتی ورود
یک کاال را ممنوع میکنیم ،اگر آن کاال
قاچاقپذیر باشــد از راههای غیرقانونی
وارد کشور میشود.
وی تأکید کــرد :با اینکــه واردات
کاالهای به اصطالح لوکس آزاد شــده
امــا میــزان واردات آن به کشــور کم
شده است .اکنون ممنوعیت واردات به
غیــر از کاالهای غیرشــرعی مربوط به
خودروهای باالی  2500سیسی است
خودروهایی کــه به لحاظ ارزش دالری
در سطح باالیی قرار دارند .لذا با کنترل
واردات خودروهای گرانقیمت توانستیم
واردات کاالهای ارزبر را کنترل کنیم.
توگــوی خــود
وی در ادامــه گف 
پیشبینــی کرد که طی ســال جاری
واردات کاالهای لوکس کاهش بیشتری
پیدا میکند.
در حالی که آمارها از روند کاهشــی
واردات کاالهای لوکــس خبر میدهد
برخی از رسانههای مخالف دولت ،زمان
آزاد شدن واردات کاالی لوکس اینگونه
تیتر زدند کــه واردات کاالهای لوکس
در سال اقتصاد مقاومتی آزاد شد.در آن

واردات کاالهای لوکس در دولت یازدهم

کاالهای لوکس
ارزش(میلیون دالر)
وزن (هزار تن)
کاالهای لوکس
ارزش(میلیون دالر)
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واردات کاالهای لوکس دولت دهم
88
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مجموع واردات کاالهای لوکس دولت دهم
ارزش(میلیون دالر)
وزن (هزار تن)

زمان دولتیهــا اینگونه تحلیل کردند
که این امر نمیتواند باعث رشد واردات
شود .حال که کارنامه دولت یازدهم در
بخش واردات کاالهای لوکس رسانهای
شده اســت نشــان داد که آزادسازی
واردات و افزایش تعرفه توانست موفقتر
از ممنوعیت آن عمل کند.
ëëممنوعیــت واردات کاالهــای
لوکس کار اشتباهی بود
مهدی تقوی ،استاد دانشگاه درباره

9797
4009
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2828
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772

مجموع واردات کاالهای لوکس دولت یازدهم
ارزش(میلیون دالر)
وزن (هزار تن)

کاهــش واردات کاالهای لوکس که در
دولت یازدهم رخ داده است،گفت :یکی
از اشتباهاتی که دولت گذشته مرتکب
شد ممنوعیت واردات کاالهای لوکس
بود .زمانی که دولت گذشته با کمبود و
نوسان ارز مواجه شد،کاالها را رتبهبندی
و واردات گروه آخر را ممنوع کرد .همین
امر باعث شد تقاضای کاذب برای خرید
کاالهای لوکس ایجاد شود.
وی ادامه داد :در شرایطی که دولت
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دهم واردات گروه یازدهم را ممنوع کرد
به واردکنندگان خودروهای میلیاردی
ارز دولتی پرداخت میشد .لذا همین امر
باعث شد حجم قابل توجهی ارز از کشور
خارج شــود .این در حالی است که اگر
ممنوعیتی گذاشته نمیشد واردات این
قبیل کاالها جهــش گونه افزایش پیدا
نمیکرد .این استاد دانشگاه با بیان اینکه
در دولت یازدهم ممنوعیتها برداشته
شد ،تأکید کرد :اگر دولت تدبیر و امید

رویــه دولت دهم را پیش میبرد اکنون
آمــار واردات کاالهــای لوکس خیلی
بیشــتر بود.ما مخالــف واردات بیحد
و مرز کاالهای ســاخته شــده هستیم.
کاالهایی که به تولید ملی لطمه میزند
اما نمیتوان برای ناتوانی در کنترل نرخ
ارز دیواری بلند و محکم جلوی کاالها
کشید.
وی اظهار داشت :در اقتصاد مقاومتی
بایــد تا حــد امکان مصــرف کاالهای
خارجی را کاهش داد ،حتی باید تالش
کرد که کاالهای ضروری را هم به مرور
در داخل کشــور تولید و از خروج ارز تا
حد ممکن پیشگیری کرد ،از این رو باید
در راستای تأمین نیازها در داخل کشور
گام برداشت .سالهای متمادی بخشی
از ارز کشور به واردات کاالهای لوکسی
اختصاص یافت که دولت در قبال آن ارز
دولتــی پرداخت میکرد و حتی در اوج
افزایش قیمت ارز ،دولت دهم این رویه
خــود را ادامه داد .گزارش کمیســیون
اصــل  90مجلس نهم نیــز گویای آن
بود که در سال  91واردات انواع خودرو
بالــغ بر  44هزار و  341دســتگاه بوده
است که نسبت به سال  11 ،90درصد
رشد کمی داشــته است .ابراهیم رزاقی
کارشــناس اقتصادی هــم در این باره
میگویــد:واردات کاالهــای لوکس در
شرایطی امکانپذیر است که یک تعرفه
واردات آن باال باشــد و دوم اینکه تنها
با ارز متقاضی صورت گیرد .خوشبختانه
دولت یازدهــم این موارد را مدنظر قرار
داده اســت و همین امر باعث شــده تا
کارنامه دولت در کاهش واردات اینگونه
کاالها بهتر شود .جدول ارائه شده روند
واردات کاالهای لوکس از ســال  88تا
 94را نشــان میدهد اما سالهای قبل
از  88به دلیل تفکیک نشدن کاالهای
لوکس امکان اســتخراج آن نبود .دولت
گذشته با تقسیمبندی گروههای کاالیی،
برخی از کاالها را شامل کاالهای لوکس
کرد .البته در این میان برخیها معتقدند
کاالهــای لوکس تعاریف دیگری دارد و
هر کاالی گرانقیمتی مشــمول کاالی
لوکس نمیشود.
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انتشارنخستین
گزارش نظارتی اقتصاد مقاومتی

علی آقامحمدی عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام از انتشار نخســتین گزارش نظارتی بر اجرای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی در شــهریور خبر
داد و گفــت :بســته شــاخصهای اولیه بررســی
پیشرفت اجرای اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تا پایان ماه رمضان شاخصها
نهایی میشود.

پیک مصرف برق به بیش از 15هزار مگاوات رسید

وزارت نیرو اعالم کرد :هفته گذشته (منتهی به جمعه  21خرداد
ماه) پیک مصرف برق کشور به رقم  15هزار و 656مگاوات رسید که
یک هزار و 231مگاوات نسبت به هفته پیش از آن افزایش داشت.
بــه گزارش وزارت نیرو ،رقم پیک مصرف هفته گذشــته همچنان
نسبت به پیک هفته مشابه سال گذشته ( 46هزار و  556مگاوات)
اندکی پایین تر اســت .پیک مصرف برق در هفته گذشته از همان
ابتدا ،روندی افزایشــی طی کرد و از  40هزار و  696مگاوات در روز
شنبه ( 15خرداد) به  44هزار و  188مگاوات در روز یکشنبه رسید.

ارسال مستقیم مرسوالت پستی به ایران ممکن شد

برای نخستین بار ارسال مســتقیم مرسوالت پستی به ایران بدون نیاز به
کشور واســطه امکان پذیر شد .به گزارش تسنیم ،یک شرکت حملونقل
ایرانی با یک کمپانی چینی برای نخستین بار جهت ارسال مرسوالت پستی
به کشــورمان و بدون نیاز به کشور واســطه ،در نمایشگاه چاینا اکسپرس
قرارداد همکاری بســتند .با این قرارداد ،عملیات حملونقل با استفاده از
ی ایران و با قیمت پایینتر نسبت به گذشته انجام میشود.
ناوگان هواپیمای 

رشد نرخ اجارهبها در تهران
حداکثر باید  ۱۰درصد باشد

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه رشد نرخ
اجارهبها در تهران آن هم در برخی از بافتها حداکثر باید  ۱۰درصد
باشــد ،گفت :تعداد قراردادهای اجاره مسکن در  ۱۸روز خردادماه
جاری حاکی از رشد  ۸درصدی نسبت به سال گذشته است.

رقابت سخت نفتی روسیه با ایران

بانک مرکزی روسیه اعالم کرد چشمانداز صادرات نفت روسیه به بازارهای
کلیدی ،به دلیل افزایش رقابت در بازار از جانب ایران نامساعد شده است.
به گزارش تســنیم به نقل از اسپوتنیک نیوز ،بانک مرکزی روسیه ادامه
داد« :چشمانداز عرضه انرژی روسیه به بازارهای کلیدی نامساعد است .به
محض برداشته شدن تحریمهای ایران در ابتدای سال جاری ،عرضه نفت
خام این کشور به چین از  410هزار بشکه در روز در ماه ژانویه به  675هزار
بشکه در روز در آوریل  2016رسید».

تحویل قطعی ۶8هزار واحد مسکن مهر
در شهرهای جدید

نادر عربی مدیرکل دفتر توســعه امور مســکن شرکت عمران
شــهرهای جدید تعداد پروژههای اجرایی برای سال  ۹۵را ۱۳۱
هــزار و  ۶۹۲واحد اعالم کرد و گفت :امســال تعداد  ۶۸هزار و
 ۹۴۴واحد از سایت مسکن مهر شهرهای جدید به طور حتمی
به متقاضیان تحویل داده میشود.

