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تکلیف دستگاههای اجرایی برای ثبت
حقوق و مزایای کارکنان تا  ۲۰هر ماه

محمــد باقــر نوبخــت ،رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در
بخشــنامهای تأکید کرد ،دستگاههای اجرایی برای ثبت تمام
خبرخوان
پرداختها در ســامانه خزانهداری کل کشــور تا روز بیستم هر
مــاه فرصــت دارند .بر این اســاس ،بهمنظور ایجاد هماهنگــی در پرداخت حقوق
و مزایای مســتمر کارکنان ،دســتگاههای اجرایی ملی و اســتانی موظفند فهرســت
حقــوق و مزایــای کارکنان خود را مطابق آخرین حکــم کارگزینی بهصورت ماهانه
در ســامانه خزانهداری کل کشور حداکثر تا بیســتم هر ماه در سقف صادره از سوی
سازمان برنامه و بودجه ،بارگذاری کرده و با امضای باالترین مقام دستگاه اجرایی
یا مسئول امور مالی ارسال نمایند/.تسنیم

پرداخت سود سهام عدالت سال  ،۹۷در زمستان امسال

ســید جعفر ســبحانی ،مشاور ســازمان خصوصیســازی گفت :از اواخر پاییز یا
اوایل زمســتان سود سال  ۹۷ســهام عدالت به مشموالن پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه به طور حتم میزان سود پرداختی سال  ۹۷که امسال پرداخت
میشــود بیش از سود ســال  ۹۶خواهد بود ،گفت :سود پرداختی سال  ۹۵برای
مشــموالن بــه ازای هر فــرد  ۱۵۰هزار تومان ،در ســال ۱۷۵ ،۹۶هزار تومان و در
سال  ۹۷به طور حتم سود پرداختی بیش از  ۱۷۵هزار تومان است اما با توجه
به اینکه مجمع آنها هنوز برگزار نشده میزان دقیق آن مشخص نیست/.ایرنا

دولت در واردات ذرتهای آلوده دخالتی ندارد

حمید ورناصری ،مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور دام در واکنش به مباحث
مطرح شده مبنی بر اینکه  ۱۳شرکت دولتی با ارز تخصیصیافته توسط بانک
مرکــزی قریــب به  ۵۰۰هزار تن ذرت آلوده به ســم آفالتوکســین را وارد کشــور
کردهاند ،اظهارداشت :این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود ۱۴۰
هزارتن است و توسط بخش خصوصی انجام شده است/.مهر

اختصاص ۴هزار میلیارد تومان به بازآفرینی شهری

تخفیف  ۲۰درصدی گمرکی در بنادر کوچک

محمدعلــی حســنزاده ،معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و
دریانوردی خبر داد که با هدف رونق تجاری در بنادر کوچک کشــور صاحبان
کاالیــی که تصمیــم بگیرند کاالی خود را از طریق شــناورهای کوچک به این
بنــادر منتقــل کنند ،مشــمول  ۲۰درصد تخفیف در حقــوق گمرکی و ورودی
به این بنادر میشــوند .حســنزاده گفت :همچنین ملوانــان نیز میتوانند از
مزیتهــای قانونــی که بــرای کاالهای ملوانــی در نظر گرفته شــده بهرهمند
شــوند.وی ادامــه داد :حــدود  ۵۰بنــدر کوچــک در کشــور وجــود دارد کــه از
ایــن تعداد ،بنــادر کوچکی کــه مالکیت آنها به ســازمان بنــادر و دریانوردی
اختصاص دارد یا درحال انتقال مالکیت هســتند حدود  ۳۳بندر است و در
سراسر کشور و بویژه جنوب ایران توزیع شدهاند/.ایرنا

ساخت پنج مخزن اضطراری آب برای زلزله تهران

کــوروش لطفــی ،معاون فنی و مهندســی آبفای منطقه  ۵شــهر تهران گفت :به
منظور تأمین آب شرب شهروندان تهرانی در زمان بحران ناشی از زلزله تا پایان
امسال پنج مخزن اضطراری فوالدی به حجم  ۵۰۰متر مکعب در آبفای منطقه
 ۵شهر تهران ساخته میشود .وی افزود :در ادامه تصمیمات ستاد بحران برای
ساخت  ۳۷۴مخزن در سطح شهر تهران ،مخازنی به طول  ۱۴متر و قطر  ۳متر
و بــا حجم  ۱۰۰متر مکعب در پنج نقطه تعیینشــده در محدوده آبفای منطقه
 ۵در دســتور کار قرارگرفته اســت .جانمایی این مخازن در بوســتانهای رازی در
منطقــه  ،۱۱رضــوان در منطقه  ،۱۰هادی در منطقه  ۱۷و بوســتانهای ولیعصر و
مینا در منطقه  ۱۸شهرداری تعیین شده است.
لطفی خاطرنشــان کرد :مخازن اضطراری آب امکان تأمین ســه لیتر آب در روز
بــه ازای هــر نفــر را برای ســه روز اول پس از بحــران فراهم میکند .بــا پایان این
طــرح در مواقع بحران ،آب  ۵۴هزار و  ۴۰۴نفر از شــهروندان زیر پوشــش آبفای
منطقه  ۵شهر تهران تأمین میشود/.ایسنا

آغازخرید حمایتی گوجه فرنگی

حسین شیرزاد ،رئیس سازمان تعاون روستایی گفت :خرید حمایتی محصول
گوجه فرنگی در سطح کشور کلید خورد و سازمان مرکزی تعاون روستایی این
محصــول را از کشــاورزان بــه ازای هر کیلوگــرم  ۱۱۵۰تومان خریــداری میکند.
مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت :در حال حاضر کشت
گوجه فرنگی در  ۲۷اســتان کشور انجام شده و سطح زیر کشت آن به  ۸۵هزار
هکتار و بیش از ۴.۲میلیون تن تولید خواهد رسید/.مهر

تصویب اساسنامه سازمان هواپیمایی

در جلســه روز گذشــته هیــأت وزیــران که بهریاســت حســن
روحانــی ،رئیــس جمهوری برگزار شــد اساســنامه ســازمان
گزیده
هواپیمایی کشوری به تصویب رسید.
ایــن اساســنامه بهمنظور ارتقــای ایمنــی و کیفیت خدمات
حملونقــل هوایــی ،ناوبــری هوایــی و فرودگاهــی تهیــه و بــه تصویــب ســتاد
آییننامهها ،دســتورالعملها و اســناد راهبردی نیز رسیده اســت .براساس این
اساســنامه ،سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و تنظیــم مقــررات در زمینههــای فنی،
اقتصادی ،بازرگانی داخلی و بینالمللی حمل و نقل هوایی کشــور و همینطور
ایمنی پروازها و بهبود کیفیت خدمات مســافر و بار و محموالت پســتی و توسعه
آنها و اجرای تعهدات ،مقررات ،اســتانداردها ،الزامات و توصیههای مقرر شده
توســط ســازمان بینالمللی هواپیمایی کشــوری (ایکائو) در کلیه امور هوانوردی
کشــوری و همچنیــن ،نظارت برکلیــه فعالیتهای هواپیمایی کشــوری از جمله
مهمترین وظایف و اختیارات این سازمان است/.دولت

صادرات نفت ایران ادامه دارد

شــبکه خبری انبیســی در گزارشــی به مقاومت ایران دربرابــر تحریمهای
امریــکا پرداخــت و به اســتناد ســخنان عبدالناصــر همتی ،رئیــس کل بانک
مرکــزی کشــورمان نوشــت :ایــران بخوبی درحــال مقاومت دربرابــر کمپین
فشــار حداکثری ترامپ اســت.همتی در گفتوگو با شــبکه خبری انبیسی
از بیــان رقــم دقیق صادرات نفــت ایران خودداری ،ولی تأکیــد کرد که نفت
مســیر خود را پیــدا میکند .وی تصریح کرد :ما صــادرات نفت خود را ادامه
میدهیــم .دربــاره اعــداد و آمار دقیق فــروش نفت هم بگذاریــد این اعداد
پیش خودمان باقی بماند/.مهر
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درصدسهمکارتهایسوخت
شخصیدرسوختگیری

مصطفیمحمودی،رئیساتحادیهجایگاهداران
سوختگفت:مردمبهدنبالدریافتکارتهای
سوخت خود هستند اما تنها ۱۰تا ۱۵درصد از افراد با
کارت شخصی بنزین دریافت کرده و ۸۵درصد از کارت
سوختجایگاهداراناستفادهمیکنند/.ایرنا
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درصد ساخت تجهیزات نیروگاهی
در داخل

باسرمایهگذاری ۱۳۵هزارمیلیاردتومانیبخشهای
خصوصی و دولتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
در صنعت برق ،بیش از۹۵درصد تجهیزات
نیروگاهی و انتقال و توزیع برق در داخل کشور ساخته
یشود/.ایرنا
م 

65/9

درصد رشد قیمت گوشت مرغ
در یک سال

بررسی آمارهایوزارت صنعت،معدنوتجارت
نشان میدهد که قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه در
تیر امسال به طور میانگین به ۱۲۷هزار و ۳۸۲ریال
رسیده که رشد 65/9درصدی نسبت به مدت مشابه
پارسالداشتهاست/.ایرنا

۶۰

درصد افزایش
سرمایهگذاری خارجی

جدیدترینآمارمنتشرشدهازسویوزارتصنعت،
معدن و تجارت نشان میدهد که در چهار ماهه
نخستامسالنسبتبهمدتمشابهدرسال
گذشته،حجمکلسرمایهگذاریخارجی ۶۰درصد
افزایشداشتهاست/.ایسنا

کارشناسان می گویند تجارت برنامه ریزی بلند مدت می خواهد

جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

تجــارت کشــور چــه مســیری را باید طــی کند
تــا وعدههایــی کــه در حــوزه بازرگانی داده شــده
محقــق شــود واقتصــاد کشــور روی ریل درســتی
قــرار گیرد؟منتقــدان حــوزه تجــارت کشــور
میگوینــد اگــر ایــن بخــش اســتراتژی روشــن و
شــفافی داشــت بــازرگان ،تولیدکننــده و فعــال
اقتصــادی میدانســت کــه بــرای بلندمدت چه
برنامههایــی را در اولویــت کاری خــود قرار دهد.
نبــود اســتراتژی در بخــش تجــارت و تغییر 180
درجــهای برنامهها ،عاملی شــده تــا در بازرگانی
داخلــی و خارجــی برنامههــا هدفمنــد نباشــد و
هیچ فعال اقتصادی امکان این را نداشــته باشد
که برنامه و اهداف ترسیم شده سازمانی خود را
عملیاتی کند .این چالش تنها در حوزه بازرگانی
و صنعــت نمیگنجــد چــرا کــه ســالهای ســال
است که بخشهای مرتبط با حوزه بازرگانی هم
نتوانســتند ثبــات الزم را در تصمیــم گیریهــای
خود داشته باشند.

ایسنا

ســید محمــد پژمــان ،مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری گفــت ۴ :هزار
میلیــارد تومــان از منابع صندوق توســعه ملی در اختیار شــرکت بازآفرینی
شــهری قرار گرفته اســت .مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران گفت:
در حــال حاضــر تأمین منابع برای بازآفرینی شــهری  ۱۴۱هــزار هکتار بافت
هــدف بهعنــوان تقاضا روی میز دولــت قرار گرفته تا دولــت از محل فروش
نفت ،منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند و بهبود نارســاییهای زیرســاختی،
روبنایــی و حتی ســاخت واحدهای مســکونی را در ایــن محدودهها به عهده
گیرد .این امر مخصوصاً در شرایطی که دشمنان تنگناهای مالی برای کشور
ایجاد کردهاند ،قطع به یقین امکان پذیر نیست.
پژمــان گفت :در حال حاضر با انجمن صنفی و جامعه مشــاوران شهرســاز
و معمــار وارد گفتوگــو شــدهایم و از آنهــا کمک گرفتهایم تــا طرحهایی که
بــرای بازآفرینــی محدودهها تهیــه میکنند با مطالعات عمیــق اقتصادی و
شناسایی ظرفیت بافتهای هدف همراه باشد/.مهر
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از جمله این مجموعهها وزارت جهادکشاورزی
اســت .ایــن وزارتخانــه در هدفگــذاری تولیــد
محصــوالت کشــاورزی بــا ناکامیهــای متعددی
روبهرو شده است .بهعنوان مثال در سالی که کشور

با کمبود پیاز روبهرو میشود ،سال بعد کشت پیاز
از سرانه مصرف بیشتر میشــود و کشاورزان ضرر
مالی میبینند.این امر در حــوزه تجارت داخلی و
خارجی هم با ســرعت اثر میگــذارد .صادرکننده

 11راهکار برای استراتژی تجارت کشور
در اســتراتژی تجــارت کشــور دو مقولــه
1
اهمیــت بســزایی دارد .یــک بخــش تجــارت
یادداشت
خارجــی و دیگــری تجــارت داخلی اســت .در
تجــارت خارجی که میتواند منجر بهتوســعه
اقتصادی و امنیت کشور شود ،نوع ارتباطات با
کشــورهای مختلف از جمله  15کشور همسایه
جزو استراتژیهایی است که دولت باید به آن
یحیی آل اسحاق توجــه کنــد .اســتراتژی تجــارت خارجی نقش
وزیر اسبق بازرگانی
کلیــدی در همــه ارکانهای اقتصــادی و حتی
دیپلماسی کشور دارد.
طــی این ســالها دیدهایــم که تجــارت جهانــی و منطقهای
حــرف اول را در اقتصاد کشــورها زده اســت ،اگر بــه جنگهای
تجاری ســایر کشــورها نــگاه کنیــم میبینیــم که امریــکا ،چین،
اتحادیــه اروپــا ،اوکراین و مکزیــک همواره با یکدیگــر در زمینه
سیاســتهای تجــاری تعارضــات مختلفــی داشــتهاند .ایــن
تعارضها و جنگها میتواند با ابزار تعرفه و محدودیتهایی
باشــد کــه بــرای یکدیگــر تعریــف میکننــد .لــذا بــروز چنیــن
جنگهایــی نشــان میدهــد کــه اســتراتژی تجارت هر کشــور تا
چقدر بر اقتصاد آنها اثر میگذارد.
تحریــم هم از طریق تجارت در حال صدمه زدن به اقتصاد
ایران اســت .تحریمکننــدگان با تنگتر کردن فضــای واردات و
صادرات میخواهنــد اقتصاد ایران را با چالش مواجه کنند .ما
با  15کشــور همســایه هســتیم و حدود  2000هــزار کیلومتر مرز
آبی مشترک داریم.
یکــی از مرزهــای مهــم مــا خلیــج فــارس اســت کــه
تحریمکنندگان به واســطه آن میخواهند مشــکالتی را برای ما
در همکاری با امارات ،قطر ،بحرین و عراق ایجاد کنند.
تحریمکننــدگان بــا ایجــاد فضــای ناامــن میخواهنــد عمده
فعالیتهــای تجاری ما را با این کشــورها تحت تأثیر قرار دهند.
یکی از کشــورهایی که امریکا نمیخواهد بین ما رابطهای باشــد،
عــراق اســت .امنیت و توســعه عراق بــه ایران وصل اســت ،اگر
زمانــی امنیــت و توســع ه این کشــور به خطــر بیفتد ما نیــز از آن
تأثیرپذیــر هســتیم لذا روابط دو طرف باید بــه گونهای جلو برود
که روابط ما با عراق مســتحکمتر شــود .عربســتان و چین هم از
رقبــای مــا در گرفتن بازار عراق هســتند .آنها بــا مخدوش کردن
روابــط ما با عراق یــا ایجاد تحریمهای تجــاری اجازه نمیدهند
کــه صادرات ما به عراق روند افزایشــی به خود بگیرد و از طرفی
عراق را تهدیدهای تجاری میکنند تا صادراتی به ایران نداشــته
باشند.
در حال حاضر میزان تجارت ما با عراق  13میلیارد دالر است.
ایــن در حالی اســت که تجارت ایران با اروپــا کمتر از  1میلیارد دالر
اســت لذا توســعه اقتصــادی و ارتباط تجــاری آینده ما به توســعه
همــکاری و روابــط بــا عــراق گــره خــورده اســت .دشــمنان هزینه
میکنند تا تجارت ما با کشورهای مختلف و برعکس را تحت تأثیر
قرار دهند ،بهگونهای که نتوانیم اســتراتژیهای توســعه صادراتی
کشــورمان را عملیاتــی کنیــم .تحریمکننــدگان بــا ایرانهراســی
شــرایطی را فراهم کردهاند که برخی از کشورها واردکننده کاالهای
ما نباشند.
بــا توجه به همســایگی با  15کشــور حداقــل ایــران میتواند به
بازار  500تا  600میلیون نفری دســت پیدا کند .این امر مزیتهای
اقتصادی زیادی را برای کشور فراهم کرده است .طبق بررسیهای
صــورت گرفتــه ظرفیــت تجارت (مجمــوع واردات و صــادرات) با
کشــورهای همســایه بیش از  250میلیــارد دالر اســت ،این عدد با
توجه به اســتانداردها و شــرایط موجود تولید و کاالی کشــور است.
لذا از این فرصت عظیم که در اختیار ایران قرار دارد نباید براحتی
گذشت.
نکتــه دیگــری که در اســتراتژی تجاری کشــور باید مــد نظر قرار

گیــرد ،اســتفاده از پتانســیل خدمــات فنــی و مهندســی ،ترانزیــت
کاال ،خدمــات بنــدری و گردشــگری اســت .بهعنــوان مثــال مــا
ســاالنه3.5میلیون نفــر گردشــگر بــه عــراق داریم و عــراق نیز به
همین میزان گردشــگر به ایران دارد .از اینرو اســتفاده از پتانسیل
گردشگری را میتوان در سایر کشورهای همسایه دنبال کرد.
 90درصــد درآمــد کشــورهای توســعه یافتــه از تولیــد ناخالص
داخلــی مربوط به خدمات فنی و مهندســی،گردشــگری و بندری
اســت .این در حالی اســت که در کشــورهای در حال توســعه سهم
درآمدهــای جدیــد (مــوارد ذکر شــده در بــاال) در تولیــد ناخالص
داخلی تنها  70درصد است.
نکتــه دیگری کــه در اســتراتژی تجاری کشــور اهمیت بســزایی
دارد ارتقای ســطح تکنولوژی و بهروز بودن فناوری در محصوالت
صادراتی است.
در اســتراتژی تجــاری کشــور بــه غیــر از بحــث منطقــهای و
جهانــی که بــه آن پرداخته شــد مباحــث بازرگانــی داخلی نیز
بایــد مورد تأکیــد و توجه قرار گیــرد .از جمله مســائل بازرگانی
معیشــت مردم اســت .طی چند وقت اخیر قدرت خرید مردم
کاهش یافته اســت طبق بررســیهای صورت گرفته  70درصد
هزینــه خانــوار در بخشهای خوراک ،اجاره مســکن ،پوشــاک،
آموزش و بهداشت است از اینرو در بخش تجارت باید مسأله
خــوراک بــه نحو درســتی مدیریت شــود تا قــدرت خرید مردم
کاهش بیشتری پیدا نکند.
دولــت  14میلیــارد دالر بودجه برای تأمین معیشــت مردم در
قالــب واردات کاالهــای اساســی دیده اســت ،اما از آنجــا که نظام
بازرگانــی ،تأمیــن و توزیــع هماهنــگ بــا یکدیگر عمــل نمیکنند،
بودجه در نظر گرفته شده که بودجه خوبی هم میباشد نمیتواند
اثربخشــی خود را نشــان دهد .در اســتراتژی بازرگانــی نظام ارزی،
دیپلماســی سیاســی ،رفاه عمومــی و نظارت بــر قیمتها اهمیت
بسزایی دارد که باید به آن توجه ویژهای شود.
بــرای اینکــه اســتراتژی بازرگانــی کشــور رویــه درســتی بگیرد و
بتــوان سیاســتهای تجاری را مانند کشــورهای پیشــرفته جلو برد
راهکارهای زیر اشاره میشود:
 1تجارت از حاشیه تصمیمگیریهای اقتصادی خارج شود.
 2توجه به تولیــد و تجارت بهصورت همزمان میتواند اثربخش
باشد چرا که مکمل یکدیگر هستند.
 3تدویــن اســتراتژی تجاری مشــخص یکی از ضرورتها اســت.
اســتراتژی که تابع هر وزیر باشــد و با تغییــر آن  180درجه متحول
شود ،نمیتواند اثربخشی الزم را داشته باشد.
 4در حــوزه تجــارت بایــد نــگاه اقتصــادی باشــد ،نــگاه سیاســی
نمیتوانــد اســتراتژیها را بــه ســمت درســتی هدایــت کنــد .در
سیاســت افراد بهدنبال قدرت هستند اما در اقتصاد افراد بهدنبال
تولید و درآمد هستند.
 5ثبات در سیاســتهای تجاری الزام اســت و نبایــد در این حوزه
فعاالن اقتصادی را با باید و نبایدها و ممنوعیتها مواجه کرد.
 6سیاســتهای تجــاری باید با دانش اقتصادی همراه شــود ،اگر
دانش اقتصادی نداشــته باشــیم رفتار تجاری ما رفتار سینوسی به
خود میگیرد.
 7سیاســتهای تجاری باید بــا واقعیتهای علمــی و اقتصادی
مدیریت شود.
 8تجارت از حاشیه به بطن برسد.
 9حذف نگاه بخشــی نگرانه به اســتراتژی تجــارت ضرورت دارد.
این حوزه نیازمند نگاه ملی است.
 10تفکیــک وزارت بازرگانی از صنعت امری حیاتی اســت .اگر این
اتفــاق نیفتد در اســتراتژی تجــاری نمیتوانیم ســاماندهی الزم را
انجام دهیم.
 11استفاده از تجارب کشورها در سیاست بازرگانی باید مورد توجه
قرار گیرد.

با کمبــود کاالی صادراتی مواجه میشــود چرا که
کشــاورزان برای تولید محصولی اقــدام کردند که
مازاد تولید دارد .بازار هم کشــش خرید ندارد و در
نهایت شرایط نامتوازن کاالیی پدید میآید.

شــاید همیــن نگاههــا باعــث شــده کــه
موافقــان تدویــن اســتراتژی بازرگانــی از ایجــاد
وزارت بازرگانــی صحبــت بــه میــان آورنــد و در
مصاحبههایشــان عنــوان کننــد کــه تجــارت و
صنعت نمیتوانند در کنار هم باشند.
کارشناسان میگویند که اقتصاد ایران زمانی
میتواند مسیر درســتی را طی کند که استراتژی
بازرگانی داشــته باشد به گونهای که همه بدانند
حداقــل تا  5ســال آینــده دولت در کــدام کاالها
برنامــه صادراتــی دارد یــا در مورد کــدام کاالها
میخواهد بازار را با تولید داخل مدیریت کند.
وقتــی شــفافیت در حــوزه بازرگانــی رخ دهد و
استراتژیها مشخص باشــد دیگر تجارت داخلی
و خارجــی به بیراهه نمیرود و بــا این اتفاق همه
میتوانند از مزایای این استراتژی بهرهمند شوند.
بارزترین مزیت اســتراتژی بازرگانــی جلوگیری از
شوکهای قیمتی و رسیدن به بازارهای صادراتی
است .در مورد استراتژی بازرگانی کشور با یحیی آل
اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و محسن بهرامی ارض
توگویی
اقدس دبیر ســابق ســتاد تنظیم بازار گف 
انجام دادیم که در قالب یادداشت میآید.

سیاستتجاریمسئولمشخصمیخواهد
اســتراتژی تجاری
2
کشــور بعد از  8ســال
یادداشت
جنــگ تحمیلــی
واردات کاالهای مورد
نیــاز بــود .بعــد از آن
توجــه بــه صــادرات
غیرنفتی مطرح شــد
محسن بهرامی و عمــاً صــادرات
ارض اقدس غیرنفتــی جایگزیــن
عضو اتاق بازرگانی
ایران واردات شــد از ایــنرو
از ســالیان دور یعنــی
برنامه ســوم ایــن مهم در زمره سیاســت
اصلی تجارت ایران قرار گرفت.
در آن زمــان مســئوالن صــادرات
غیرنفتی را یکی از ارکان مهم در توســعه
تجــاری کشــور دانســتند .بــا توجه بــه این
سیاســت کشور به سمت توسعه صادرات
از طریــق توســعه روابــط بینالملــل و
حضــور در بازارهــای بینالملــل رفــت.
در حالــی که سیاســت توســعه صــادرات
غیرنفتــی محــور فعالیتهــای حــوزه
بازرگانی کشــور است اما به جهت تحریم
مشــکالت مختلفــی در ایــن حــوزه وجود
دارد از جملــه مشــکالتی کــه صــادرات
غیرنفتــی را تحت تأثیر قرار داده مســائل
بانکی ،روابط بینالملل و فراز و نشــیب و
همکاریها اســت .از ســویی برای رسیدن
بــه صــادرات غیرنفتــی نیازمنــد واردات
مواد اولیه ،انتقال دانش فنی و تجهیزات
مــورد نیــاز کارخانهها هســتیم .اگــر موارد
یــاد شــده در زمــان الزم تأمیــن نشــود،
صادرات غیرنفتی مســیر کاهشی به خود
میگیــرد و نمیتوان در اســتراتژی تدوین
شــده موفق عمل کرد .مســأله دیگری که
صــادرات غیرنفتــی را تحتالشــعاع قرار
داده کاهش تــوان رقابتــی صادرکنندگان
اســت .صادرکننــدگان داخلــی بــه جهت
چالشهایــی کــه در تأمیــن مــواد اولیــه و
نظام تعرفهای دارنــد نمیتوانند بخوبی
در اســتراتژی تجــاری کشــور بدرخشــند.
ایــن امر حتــی در مــورد صــادرات نفت و
محصوالت نفتی هم صدق میکند.
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و
تحریمهایی که کشــور با آن مواجه اســت
و معلــوم نیســت چــه زمــان پایــان پیــدا
میکنــد حمایت از تولیــد داخلی و تأمین
کاالهــای اساســی بــرای مــردم اهمیــت
بسزایی دارد .اگر تولید داخلی با حمایت
دولت تقویت شود میتوان در تأمین کاال
به موفقیتهای بیشتری دست یافت .ما
بایــد به ســمتی برویــم که روی پــای خود
بایســتیم ،این امر زمانی به دست خواهد
آمــد کــه بــا سیاســتگذاریهای منســجم،
ایجــاد فضــای کســب و کار مناســب و
سیاســت تعرفــهای معقــول باشــد .از
طرف دیگر توصیــه میکنم دولت تأمین
نقدینگــی بــرای واحدهــای تولیــدی را در

اولویت کاری خود قرار دهد.
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر نیز
یکی از اهرمهــای کمککننده به صنعت
کشور است به همین دلیل باید به سمتی
برویم که این قانون اجرایی شود .در مورد
بازار نیز به سیاســتهای بازرگانی شفاف
نیــاز داریــم .یکــی از سیاســتهایی که در
ایــن حــوزه باید مدنظــر قرار گیــرد تأمین
بموقع کاال اســت .اگر نیاز داخلی در زمان
مناســب تأمیــن نشــود نمیتوان کســری
بــازار را تأمین کــرد و عمالً بــازار با بحران
روبــهرو میشــود متأســفانه در برخــی از
کاالها شاهد بروز چنین اتفاقی بودهایم.
بهعنــوان مثال اگــر در زمان وفور مرغ
ذخیرهســازی الزم از ســوی دولت صورت
گرفتــه بــود اکنــون که بــازار دچــار التهاب
شده است میتوانستیم مرغ ذخیره شده
را وارد بازار و از جهش قیمتها جلوگیری
کنیــم .از ایــنرو نکتــه دیگر ذخیرهســازی
مناســب توسط دولت اســت .نکته بعدی
که در سیاســت بازرگانی فراموش شــده و
ضرورت دارد که به آن در این برهه توجه
شــود اصــاح شــبکه توزیع اســت .ســؤال
مــن این اســت که چرا از تولیــد تا مصرف
قیمتها ســیر صعودی به خود میگیرد.
بهعنــوان مثال دولت حجم قابل توجهی
یارانــه به شــکر اختصاص میدهد .شــکر
دولتــی  3000هزار تومان اســت اما وقتی
به بازار میرســد بــرای مصرفکننده این
قیمــت  7000هزار تومان تمام میشــود.
این امر نشــان میدهد که شبکه توزیع به
اصــاح جدی نیــاز دارد .از دیگــر مواردی
کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد نظــارت
اســت .متأسفانه فضای نظارت بر قیمت
و عرضه کاالها جدی نیست.
موضــوع دیگــری کــه توصیــه میکنم
و ایــن جنبــه ملــی دارد تفکیــک وزارت
بازرگانــی از صنعــت اســت .از زمانــی
کــه ادغــام صــورت گرفــت و بخشــی از
فعالیتهــای بازرگانــی بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی واگذار شــد نگاه بخشــی شــکل
گرفــت و ایــن امــر باعــث شــده در حــوزه
بازرگانی نتوانیم بهصورت متحد و جامع
تصمیمگیری کنیم.
بــرای اجــرای سیاســت بازرگانــی مــا
به دســتگاه و مجموعــهای نیــاز داریم که
در زمــان نیــاز غایب نباشــد و پاســخگوی
مشــکالت باشــد .نکتــه دیگــر تقویــت
بازرســی و نظــارت اســت .در ســالهای
گذشــته وزارت بازرگانــی دارای بخــش
بازرســی و نظارت بود بــه گونهای که هیچ
واحد صنفی جرأت تخلف نداشــت اما با
ادغام صورت گرفته بخش یاد شده بسیار
کمرنگ و بیاثر شده است .در نتیجه باید
گفت زمانی میتوان به استراتژی مناسب
در حوزه تجارت دســت یافت که مســئول
مشخص داشته باشد.

