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واردات در مقابل صادرات ممنوع شد

ايس�نا :بنابر آخرين اطالعات موجود ،واردات در مقابل
صادرات براي بازرگانان غيرممكن شده است .براساس قانون،
صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي مجازند در مقابل صادرات
كااله��اي خود ،كاالهاي قاب��ل ورودي را كه از طرف وزارت
بازرگاني يا ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اعالم ميشود،
وارد كنن��د .همچنين اين اف��راد ميتوانند از محل صادرات
ديگران با استفاده از واريزنامه صادراتي به واردات اين كاالها
اقدام كنند .با اين وجود به تازگي اس��تفاده از گزينه واردات
در مقابل صادرات در سيستم ثبت سفارش سازمان توسعه
تجارت ممنوع شده است و متقاضيان فقط ميتوانند از گزينه
ارز صادرات��ي به جاي آن براي تامي��ن ارز مورد نياز واردات
اقدام كنند .همچنين واردكنندگان كاال از محل ارز صادراتي
تا اطالع ثانوي از ارايه اظهارنامه صادراتي به گمركات كشور
براي ترخيص كاال معاف شدهاند.

هند ،خواستار افزايش
صادرات منسوجات به ايران

فارس :دبير اتحاديه بازرگاني هند گفت كشورش در نظر
دارد صادرات منس��وجات به ايران ،خاورميانه و كش��ورهاي
مستقل مشتركالمنافع را افزايش دهد« .اس.آر.رائو» دبير
اتحاديه بازرگاني هند گفت :دولت اين كش��ور در نظر دارد
تا صادرات منس��وجات ب��ه ايران ،خاورميانه و كش��ورهاي
مستقل مشتركالمنافع را افزايش دهد .به گزارش اكانوميك
تايمز ،وي تاكيد كرد ما بازارهاي جديدتر بهويژه خاورميانه،
كشورهاي مستقل مشتركالمنافع و ايران را در نظر داريم.
واردات بيرويه منسوجات طي سالهاي اخير ضربه شديدي
به صنعت منسوجات ايران وارد آورده است.

اعالم شرايط ثبتنام مسكن ويژه
در اين هفته

مهر :شرايط ثبتنام مسكن ويژه شهر تهران از اواخر اين
هفته اعالم و ثبتنام متقاضيان واجد شرايط از عيد فطر انجام
ميشود .شرايط ثبتنام مسكن ويژه در شهر تهران كه زمان
اعالم آن از سوي وزير راه و شهرسازي اواسط تابستان اعالم
شده بود ،تا آخر اين هفته اعالم ميشود و ثبتنام هم از عيد
فطر آغاز خواهد شد .البته متقاضيان مسكن مهرشهر تهران
از مس��تاجراني هستند كه در شهر تهران سكونت داشتهاند
بنابراين متقاضيان از ديگر شهرها نميتوانند براي اين طرح
ثبتنام كنند .اين آپارتمانها نس��بت ب��ه ديگر واحدهاي
مسكن مهر ،گرانتر اس��ت و براساس شرايطي كه تاكنون
اعالم شده ،متقاضي بايد مبلغي را براي پيشپرداخت بپردازد
و توانايي پرداخت ماهانه يكميليون تومان را هم به عنوان
اقساط وام داشته باشد.

5

گذر
نادر هوشمنديار

استاد دانشگاه

اقتصاد ايران آموخته اس��ت كه هر از گاهي با يك
پديده ناخوش��ايند درگير ش��ود و يك بحران يا شبه
بحران را از سر بگذراند .البته در همين ابتدا بايد تاكيد
شود كه بحران يا دس��تاندازهاي اقتصادي فينفسه
مولفههاي بدي براي اقتصاد محسوب نميشوند بلكه
نحوه عبور از اين موانع اس��ت كه مش��خص ميكند
هر اقتصادي تا چه حد متك��ي بر دانش و مفروضات
علمي از يك س��و و توانايي اجراي راهبردهاي اصولي
از س��وي ديگر اس��ت .از اين منظ��ر بحرانها تصاوير
ترسناكي نيستند ولي چگونگي مقابله با آنها ميتواند
هراسآور باشد .اقتصاد ايران هم در سالهاي گذشته
به مراتب در تنگناهاي اقتصادي قرار داشته است و هر
بار نيز س��عي بر آن داشته تا از اين تنگناها عبور كند.
نقطه عطف اقتصاد ايران دقيقا در همين مقطع شكل
گرفته اس��ت .اگر به تاريخ باز گرديم بارها اتفاقاتي در

توليد ،يگانه راه نجات اقتصاد ايران
اقتصاد ايران رخ داده است كه به خاطر آن كارشناسان
اقتصادي متحد ش��دهاند و از توليد و صنعتگرا شدن
حماي��ت كردهاند .ب��ه عبارتي همه دس��تاندركاران،
كارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادي ميتوانند صفحات
زيادي خاطره تعريف كنند ك��ه در آنها اقتصاد ايران
گرفتار يك «نامطلوبيت» شده است كه به واسطه آن
راهبردهاي زيادي براي بهينه كردن نوع توسعه ايراني
بر مبناي توليد ارايه شده است ولي باز در نهايت يكبار
ديگر همان نامطلوبيتها با طعم سابق اقتصاد كشور را
در آغوش گرفته است .چنين روندي شايد اصليترين
فرق اقتصاد در ايران با كش��ورهاي توسعهيافته است.
در واق��ع ما از بحرانه��ا درس نميگيريم و بحرانها
براي ما وجه آموزنده و تجربي ندارند .براي اثبات اين
ماجرا به شرايط كنوني اقتصاد كشور نگاه كنيد .شايد
چند س��الي ميشود كه همه كارشناسان به مديران و

برنامهريزان اقتصادي كش��ور گوشزد كردهاند كه بايد
به توليد بها بدهند .در هنگام هدفمند ش��دن يارانهها
صاحبنظران بارها گفتند كه اين اتفاق ميتواند براي
توليد يك فرصت باشد .بزرگان كشور نيز بارها از روي
آگاهي به توليد اشاره كردهاند.
س��الجاري س��ال توليد ملي نام گرف��ت تا حلقه
توليدباوران كشور به بهترين شكل كامل شود ولي باز
مسووالن اجرايي اقتصاد به سمتي رفتهاند و ميروند
كه اميدي براي صنعتي ش��دن كش��ور به نحوي كه
بتواند مهر پايان بر تداوم تنگناها باشد ،وجود مشهود
ندارد .اين در حالي است كه اكنون يكبار ديگر اقتصاد
اي��ران گرفتار يك تنگنا و گران��ي تبديل به يك آفت
ش��ده اس��ت .به نظر من باز هم در هم��ان دور باطل
قرار گرفتهايم .يعني تنگناها را تحمل ميكنيم بدون
آنكه برنامهاي براي كاهش كمي اين تنگناها داش��ته

باشيم .برنامهريزان اقتصادي ما متاسفانه آموختهاند كه
در چنين ش��رايطي از درمان فوري با تاثير كوتاهمدت
اس��تفاده كنند .بهتري��ن مثال براي اي��ن ادعا آزادي
واردات انواع گوش��ت اس��ت .چند س��ال ميشود كه
اهالي اين صنعت خواس��تهاند كه مسير توليد هموار
ش��ود و س��ناريوي نهادهها در يك فضاي توليدي بر
مشكالتش غلبه كند اما همچنان در جايي ايستادهايم
كه باز بايد دست به دامان واردات شويم .دو روز پيش
در خبرها آم��ده بود كه مج��وز واردات 150هزار تن
گوشت ابالغ ش��ده است .اين اتفاق حتما براي پايين
كش��يدن قيمت مرغ و ساماندهي بازار صورت گرفته
است اما آيا برنامهريزان اقتصادي بازخورد اين واردات
را در حوزه توليد ارزيابي كردهاند؟ بدون ش��ك جنس
اين واردات نيز از جنس همان درمانهاي قبلي با برد
زماني كوتاهمدت اس��ت .ش��ايد اگر به توليد بها داده
ش��ده بود ،امروز اهالي اقتصاد ايران ميتوانس��تند به
جاي آنكه واردكننده صرف گوشت باشند ،در فهرست
صادركنندگان اين كاال قرار بگيرند اما حاال روند واردات
حتما ميتواند اين تصور را دور از دسترس قرار دهد.

نگاهي به درمان شاخصهاي اقتصادي با «سرنگ» واردات
واردات كاال از آن بحثهايي اس��ت كه هميش��ه مورد توجه كارشناس��ان
اقتصادي قرار داشته و در چند سال گذشته نيز حجم زيادي از انتقاد را در ميان
بحثهاي كارشناسي به خود اختصاص داده است.
صاحبنظران بر اين باورند كه مديران اقتصادي كشور در چند سال گذشته
با اتكا به سياست واردات در مسيري قدم گذاشتهاند كه به ضعف توليد و صنعت
منجر شده است.
اي��ن ادعا البته همچنان وجود دارد و كارشناس��ان همچنان بر اين باورند
كه واردات محوري ،اقتصاد كش��ور را ملتهب كرده اس��ت .البته در اين سناريو
اهالي توليد بيش از هر جماعت ديگري در اقتصاد نسبت به واردات بيرويه كاال
موضعگيري ميكنند و كاهش توان توليد از يكسو و افزايش هزينههاي توليد
را از س��وي ديگر نشانه اصلي اتكا به واردات ميدانند .حسين راغفر ،كارشناس
برجسته اقتصادي بر اين باور است كه اتكا به سياست واردات حتي آينده اقتصاد
را نيز تحتتاثير قرار ميدهد و نس��لهاي آينده را با گرههاي توس��عه مواجه
ميكند.
او به ش��رق ميگويد« :امروز پيچ بسياري از مش��كالت اقتصادي را بايد با
توليد باز كرد .برنامهريزان اقتصادي بايد توليد را باور كنند و انديشه خود را از
سوداگري به سمت درك خاصيتهاي صنعتي سوق دهند ».وي اضافه ميكند:
«افزايش توليد و توليدمحور شدن بر عدالت نيز تاثير دارد چون تنها صنعت و
سرمايهگذاريهاي صنعتي است كه ميتواند به بهترين نحو اشتغال را گسترش
و سطح عمومي دسترسي كارگران به خدمات اقتصادي و اجتماعي را افزايش
دهد ».راغفر ميگويد« :واردات بيرويه عالوه بر اينكه توليد را آسيبپذير ميكند
و توسعه انساني را تحتتاثير قرار ميدهد ،مصرفگرايي را نيز به جايي ميبرد كه
اصال به سود اقتصاد نيست».

تاوان توليد

ماج��راي واردات اما اي��ن روزها به علت رويكرد دوب��اره مديران به تنظيم
قيمتها در بازار جاي خود را در بحثهاي كارشناسي باز كرده است.
فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه به سادگي ميتوان مرزها را به روي واردات
كاالهاي خارجي باز كرد و دستور واردات كاالهاي مختلف را امضا زد ولي برپا
كردن دوباره س��اختارهاي توليد كاري اس��ت كه به سادگي انجام نميشود و
هزينههاي زيادي را به خود اختصاص ميدهد .بدون شك بايد به اين گروه از
كارشناسان حق داد ،مخصوصا اين روزها كه به قول فعاالن اقتصادي كاالهاي
چيني در هر روزنهاي از بازار مسير خود را باز كردهاند« .هر قطعه كاالي چيني

كه وارد كش��ور ميشود يكي از مش��اغل و كارخانههاي ما را به خطر انداخته
و تعطي��ل ميكند ».اين جمل��ه را غالمرضا خادم��يزاده ،رييس هياتمديره
كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري كش��ور ميگويد و معتقد است :يكي
از بزرگترين مش��كالت كش��ور ورود بيرويه كاالست .وي همچنين به ايسنا
ميگويد« :با وجود آنكه امسال به عنوان سال حمايت از توليد ملي نامگذاري
شده اما تعداد بنرهاي تبليغاتي كاالهاي خارجي بيشتر شده است اين كار هيچ
توجيهي ندارد و به نظر ميرسد تا زماني كه در حوزه اجرا اينگونه عمل كنيم،
هيچگاه به تحقق پيشبينيشده در بحث اشتغال نميرسيم».
مهدي تقوي ،استاد دانشگاه نيز زيان واردات براي توليد را تاييد ميكند و با
اشاره به شكلگيري دوباره واردات براي تنظيم قيمتها در بازار ميگويد« :شايد
برنامهريزان اقتصادي حق داش��ته باشند كه اينگونه به اقتصاد نگاه كنند و از
طريق واردات بخواهند گرههاي موجود را در فضاي اقتصادي كش��ور باز كنند
ولي بايد از آنها پرس��يد كه چند بار اقتصاد و صنعت بايد تاوان سياس��تهاي
وارداتمحوري را بدهد».
وي اضافه ميكند« :شايد اكنون بتوان با واردات قيمت برخي كاالها را كنترل
كرد اما ش��ك نبايد كرد كه در آينده هزينه از دست دادن توليد در هر بخشي
بسيار براي اقتصاد بيشتر خواهد بود و زيان بزرگتري را نصيب اقتصاد خواهد
كرد».
بدون ش��ك بايد پذيرفت كه اكنون توليد ب��ه باور صاحبنظران اقتصادي
اصليترين راه براي برونرفت از بنبس��تهاي اقتصادي است و واردات بيرويه
ميتواند به آن آس��يب جدي بزند ولي با اي��ن وجود همچنان واردات بهترين
راهبرد براي غلبه بر مش��كالت اقتصادي معرفي ميشود .به نظر شما چرا بايد
واردات كاال تا به اين حد مورد استقبال قرار گيرد؟

افزايش پروندههاي تخلف
نانواييهاي تهران

ايس�نا :رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
تهران از افزايش تعداد پروندههاي تخلف نانواييهاي
تهران خبر داد .يداهلل صادقي رييس سازمان صنعت،
معدن و تج��ارت تهران درباره كاهش مقدار و وزن
و كوچكتر ش��دن ن��ان در برخ��ي از نانواييها و
احتمال كمفروشي و تخلف در اين واحدها ،با بيان
اينكه روزانه نانواييهاي مناطق مورد بازرسي قرار
ميگيرند ،تصريح كرد :روزانه تعداد زيادي از واحدها
مورد بازرس��ي قرار ميگيرن��د و در صورت تخلف
گزارش آنها به س��ازمان تعزيرات ارسال ميشود و
تعزيرات نيز مطابق قانون برخوردهاي الزم را انجام
ميده��د .وي با بيان اينكه براس��اس گزارشهاي
موجود تع��داد پروندههاي تخلف نانواييها افزايش
يافته است ،خاطرنشان كرد :حدود هشتهزار واحد
نانوايي در تهران فعاليت دارند كه تعداد زيادي از اين
واحدها روزانه مورد بازرسي قرار ميگيرند.

تغيير قيمت بليت اتوبوس

ايس�نا :مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي از مجوز
شركتهاي حملونقل جادهاي براي افزايش حداكثر
10درصدي نرخ بليت خبر داد .ش��هريار افنديزاده،
افزايش نرخ بليت ناوگان حملونقل جادهاي را تاييد
كرد .وي افزود :افزايش نرخ بليت حملونقل جادهاي
براي وسايل نقليه اتوبوس  VIPو اتوبوس ويژه با توجه
به نرخ تورم و نيز افزايش درآمد اقشار مختلف جامعه
امري طبيعي است« .افنديزاده» خاطرنشان كرد :هر
ساله شركتهاي حملونقل جادهاي مجوز افزايش نرخ
بليت خود را تا حداكث��ر 10درصد دارند كه اين رقم
ميتواند با توجه به امكانات شركتهاي مختلف كمتر
از اين نيز باشد .رييس سازمان راهداري و حملونقل
جادهاي كش��ور خاطرنش��ان كرد :ميزان افزايش نرخ
بلي��ت حملونقل ج��ادهاي در تفاهم ش��ركتهاي
حملونقل با نظارت و تصميم سيس��تمهاي استاني
تعيين ميش��ود .وي در مورد زمان افزايش نرخ بليت
نيز اظه��ار كرد :زمان افزايش نرخ بليت بس��تگي به
شرايط هر استان و نيز ميزان تقاضاي سرويسگيري
مس��افران از هر ش��ركت دارد .اگر ش��ركتي تقاضاي
بيشتري داشته و از امكانات بهتري براي خدماتدهي
به مسافران بهره ميبرد ميتواند تا سقف 10درصد نرخ
بليت خود را افزايش دهد .معاون وزير راه و شهرسازي
گفت :شركتهايي كه مسافر كمتري دارند و تقاضاي
سفر با ناوگان آنها كم است بهطور قطع تمايل كمتري
به افزايش قيمت نشان ميدهند.

