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بر اساس تحقیقات انجام شده و آمارهای موجود 
موان��ع زیادی پی��ش روی کارآفرینان ق��رار دارد. از 
 موانعی شخصی که توسط خود فرد کارآفرین صورت 
 می پذیرد تا بروکراسی های پیچیده اداری که می تواند

 انگی��زه ف��رد کارآفرین را کم رنگ و او را از مس��یر 
کارآفرینی خارج نماید. انتقاد و فهم نادرست از واژه 
کارآفرینی باعث گش��ته که مفهوم کارآفرینی را برابر 
اشتغالزایی بدانیم و این در حالی است که کارآفرینی 
مفهومی فراتر از اشتغال همچون خالقیت و نوآوری، 
ایج��اد و توس��عه رفاه اجتماعی و تولی��د ثروت می 
باشد و تنها پرداختن به مفهوم اشتغالزایی مانند سدی 
از پرداخت��ن به س��ایر پیامد های مثب��ت کارآفرینی 

جلوگیری می نماید.
یک��ی از موانع کارآفرینی میل ب��ه ثبات و عدم 
همراهی فرد کارآفرین نس��بت ب��ه تغییرات محیطی 
اس��ت. پایبن��دی اف��راد ب��ه امنیت ش��غلی و عوامل 
اقنصادی، درس��ت در مقابل کارآفرین��ی قرار گرفته 
اس��ت. با عنایت به اینکه کارآفرین��ی نیاز به پویایی، 
تالش و ریس��ک پذی��ری دارد، تعارض ایجاد ش��ده 
کام��ال قابل لمس اس��ت. البته با وج��ود تالطم های 
اقتصادی کشورمان و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط 
اقتصادی همچون نوسان نرخ ارز و به تبع آن بسیاری 
از ش��اخص های دیگر فرد را محافظه کار کرده و با 
 توجه به بس��تر اقتصادی موجود فرد از فعالیت های

 کارآفرینان��ه اجتناب می نمای��د. ضعف کار تیمی به 
خصوص در ایران که بسیار مشهود تر است، تاکید بر 
تفاوت ها و کم رنگ کردن نقاط قوت، نبودن از خود 
گذشتگی و عدم اعتماد واگذاری کار به سایر افراد نیز 

در تضاد با پیشرفت کارآفرینان قرار دارد.
ایده آل گرایی افراد جامعه به جای عمل گرایی در 
حوزه های مختلف نیز باعث رخوت و سکون در جامعه 
می گردد. زیرا مردم فقط موقعیت کنونی فرد کارآفرین از 
جمله سطح زندگی و رفاه اجتماعی او را مشاهده کرده و 
 ایده آل خود می پندارند و این در حالی است که تالش ها

 و شکست های او در مسیر رسیدن به موفقیت بر آنها 
پوشیده است و در ذهن خود بدنبال رویا پردازی هستند. 
نظام ناکارآمد بوروکراتیک بسیاری از سازمان های دولتی 
و الزام انجام فرآیندهای پیچیده اداری که باعث کاهش 
انرژی و اتالف وقت افراد می گردد از مشکالت بزرگ 
پیشروی کارآفرینان بوده و است. بخصوص ناکارآمدی 
مدیران و عدم ثبات حضور مدیران در پست ها  باعث 
سردرگمی مراجعین و هر چه سخت تر شدن این فرآیند 
می شود. در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، 
انگیزه فرد کارآفرین باید به قدری قوی باشد که بر موانع 
قانونی و فرآیندهای پیچیده اداری غلبه کند. نبود وجود 
آموزش های مناسب در عرصه کارآفرینی همگام با دنیا 
و همچنین کاربردی نبودن علوم و عدم تطبیق آن ها با 
آموزش های روز قابل تامل و توجه اس��ت. خال نبود 
سیاست های کالن برای حمایت دولت از کارآفرینان و 
تخصیص منابع الزم به این گروه لطمه بزرگی به گسترش 
امر کارآفرینی در جامعه خواهد زد. استفاده نا صحیح از 
افراد غیرمتخصص و انتخاب و گزینش نیروی انسانی در 
رشته های غیر مرتبط از ضعف مدیریت انسانی در کشور 
است. حاکم بودن روابط به جای ضوابط در اختصاص 
منابع مالی به پروژه های کارآفرینی به علت عدم رعایت 
قانون و نظارت ناکافی از مجموعه دالیلی است که باعث 
می شود، بودجه های اقتصادی کشور بدرستی به سمت 
کارآفرینی هدایت نشود.با علم به همه این موضوعات، 
باید بپذیریم که کش��ور ما با وجود همه تالش هایی که 
طی چند س��ال اخیر برای گسترش کارآفرینی صورت 
گرفته، هنوز فاصله زیادی با چشم اندازهای تبیین شده 

وجود دارد.

  نگاه صادراتی
 در معدن و صنایع معدنی

 مهدی کرباسیان*
 یک��ی از تحوالتی که در س��ال های اخیر 
ش��اهد آن بوده ایم،  رش��د صادرات بخش معدن 
و صنایع معدنی است. این امر به ویژه طی دولت 
اول دکت��ر روحانی نمود عینی داش��ته آن هم در 
ش��رایطی که اقتصاد کش��ور وضعی��ت رونق را 
تجربه نمی کرد.بخ��ش معدن و صنایع معدنی به 
طور متوسط طی سال های گذشته توانسته سهم 
16درصدی از ارزش کل صادرات و 24درصدی 
از تجارت خارجی کش��ور را در اختیار گیرد در 
حالی که س��هم حدود 5 تا6 درص��دی از تولید 
ناخالص داخلی در اختیار دارد. این امر نشان از 
اهمیت و اثربخشی بخش معدن و صنایع وابسته 

بر ارزآوری،  درآمدزایی و اشتغال دارد.
 آمارهای گمرک نش��ان م��ی دهد صادرات 
حوزه مع��دن و صنایع معدن��ی از 7 میلیارد دالر 
عبور کرده در حالی که واردات طی س��ال قبل به 
3.7 میلیارد دالر رسید. کاهش واردات کاالهای 
اس��تراتژیک معدنی و صنایع معدنی نیز از جمله 
اتفاقات��ی بود که طی س��ال های گذش��ته به ثمر 
نشس��ت.زنجیره فوالد، جزو آن گ��روه از حوزه 
معدن و صنایع معدنی اس��ت که به طور مشخص 
می توان به آن اش��اره کرد. در سال 92 صادرات 
فوالد کش��ور به 200هزار تن کاه��ش یافته بود 
ام��ا در دول��ت یازدهم این روند معکوس ش��د و 
حال��ت صعودی به خود گرفت ب��ه طوری که در 
س��ال  94 صادرات فوالد به بیش از 4 میلیون و 
س��ال 95 به بیش از 6.6 میلیون تن افزایش پیدا 
ک��رد. واردات کاالهای معدنی و صنایع معدنی نیز 
در س��ال قبل به 3.7 میلیارد دالر رسید که از نظر 
وزنی و ارزشی، کاهش 26 درصدی و 17درصدی 
را پشت سرگذاشت. در این میان واردات فوالد نیز 
از نظ��ر ارزش و تناژ با کاهش 16تا 17درصدی 
همراه ش��د.در 5 ماه ابتدای امسال هم برابر با نیمه 
نخست سال95 ، صادرات معدنی و صنایع معدنی 
انجام ش��د. در این م��دت ارزش صادرات به 3.6 
میلی��ارد و ارزش واردات ب��ه 1.5 میلی��ارد دالر 
رسید. به عبارتی بخش صادراتی به اندازه دو برابر 
حوزه واردات عملکرد داشته است.ارقام فوق مبین 
این نکته است که در سال های گذشته همزمان با 
رشد صادرات،  شاهد کاهش واردات نیز شده ایم. 
اکنون نیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به 
برنامه های دکتر شریعتمداری، تمرکز برصادرات، 
با قوت در 4 س��ال پیش رو ادامه خواهد داشت. 
یکی از اقداماتی که با جدیت دنبال می شود ایجاد 
همگرای��ی و یکپارچگ��ی در تصمیم گیری های 
کالن حوزه معدن و صنایع معدنی است. تهیه نقشه 
راه،  از جمله اقداماتی اس��ت که در همین ماه های 
نخس��تین دولت دوازدهم با حمایت شخص وزیر 
محترم و مشارکت تشکل ها،  آغاز شده به طوری 
 که فعاالن این حوزه قادر باش��ند، چش��م اندازی

 رو به توس��عه از فعالیت های خود داشته باشند. 
تعیی��ن نرخ های عوارض،  تعرفه ه��ا و ... در این 
برنامه کالن جای می گیرند. به واقع توسعه کسب 
و کار در این بخش از اقتصاد، با نگاه صادراتی به 
تولید، عملی می شود. موضوعی که مقدمات آن با 
نگاه تازه دولت دوازدهم،  جاری شده و در شرف 
اجرا است. این امر در نهایت، اقتصاد مقاومتی مد 
نظر رهبر معظم انقالب را نیز محقق خواهد کرد.   
*معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو
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 ضمیمه امروز 
روزنامه تفاهم

 به گزارش تفاهم، حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
دس��ت اندرکاران همای��ش بزرگداش��ت مرحوم 
آیت ا... حاج س��یدمصطفی خمینی در آس��تانه 
چهلمین س��الگرد رحلت ایشان، ضمن قدردانی 
از برگ��زاری چنین کنگ��ره ای، مرحوم حاج آقا 
مصطف��ی را از ابع��اد مختلف دارای ش��خصیتی 
برجس��ته  دانس��تند و گفتن��د: ایش��ان از لحاظ 
استعداد و جرأت علمی، تهذیب نفس، شجاعت 
و منش مبارزاتی، انس��انی ممت��از بود و معرفی 
جایگاه علمی و افکار ایش��ان به جامعه و نسل 

 امروز، کار بسیار خوب و الزمی است.حضرت
 آیت ا... خامنه ای به جایگاه تأثیرگذار مرحوم 
حاج سیدمصطفی خمینی در حادثه مهم دستگیری 
امام )ره( در سال 42 اشاره کردند و افزودند: آن 
 مرح��وم در آن زمان با حض��ور در صحن حرم 
حض��رت معصوم��ه س��الم ا... علیه��ا و گ��رد 
آم��دن مبارزی��ن در کنار ایش��ان، کار بزرگ و 
ش��جاعانه ای انجام داد و توانست حرکت مردم 

را هدایت کند.
رهبر انقالب اس��المی، درگذشت مرموز و 
بهت آور مرحوم حاج س��یدمصطفی خمینی در 

اول آبان س��ال 1356 را نیز، زمینه س��از ایجاد 
موج مردمی بیان کردن��د و گفتند: نحوه مواجهه 
امام)ره( با این فقدان س��نگین که آن را از الطاف 
خفیه الهی دانس��تند، بخش��ی از شخصیت عظیم 
ام��ام بزرگوار را در تحم��ل این مصیبت، و صبر 
ب��ر آن نش��ان داد.حضرت آی��ت ا...خامنه ای با 
اش��اره به تهذیب نفس و گرایش سلوکی مرحوم 
حاج سید مصطفی خمینی و ساده زیستی و زهد 
ایش��ان، خاطرنش��ان کردند:آن مرحوم با اینکه 
فرزند ش��خصیت و مرجع بزرگ��ی همچون امام 
خمینی)ره( بود اما ذره ای از نشانه های آقازادگی 

در وی نبود.ایش��ان افزودند: مرحوم حاج س��ید 
مصطفی خمینی به ش��دت عالقمند و عاشق امام 
بود و کوچکترین تعرض به ش��خصیت امام را بر 
نمی تابید.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
حج��ت االس��الم و المس��لمین رش��اد، رئی��س 
ش��ورای سیاس��ت گذاری همایش بزرگداشت 
مرح��وم آیت ا...ح��اج س��یدمصطفی خمینی و 
آقای حمید انصاری، دبیر همایش، گزارش��ی از 
برنامه ه��ای کنگره بزرگداش��ت مرحوم آیت ا...

حاج س��یدمصطفی خمینی و اقدامات انجام شده 
بیان کردند.

 رئیس اتاق ایران گفت: تنظیم بودجه 19 سال گذشته به 
گون��ه ای بود که 97 درصد بودجه جاری محقق ش��د اما تنها 

67 درصد بودجه عمرانی عملیاتی شد. 
 به گزارش  تفاهم، غالمحس��ین شافعی در مراسم هیئت 
نماین��دگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
با اش��اره به موضع گیری اخیر رئی��س جمهور آمریکا درباره 
برجام گفت: با این اظهارات مش��خص شد که رفتار نامتعادل 
و غیرمعقول رئیس جمهور آمریکا در شرایط فعلی قابل قبول 
نیس��ت. واکنش بازار به فرهنگ عربده جویی را شاهد بودیم 
ک��ه چ��ه در داخل ای��ران و چه در آن س��وی مرزها، واکنش 
بین الملل��ی نش��ان داد که دیگر در جامعه امروز نمی ش��ود با 

رفتار قلدرمآبانه کسی را تهدید کرد.
 وی گفت: جامع��ه جهانی رفتار ابلهان��ه رئیس جمهور 
 آمری��کا را متهم کرده و نام خلی��ج فارس را در خود محفوظ

 م��ی دارد. از نیروه��ای امنیت��ی و نظامی به خصوص س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی که بار حفاظت از انقالب را به دوش 
می کش��ند سپاس��گزاریم و هرگونه تعرض به حریم آنها را به 

شدت محکوم می کنیم.
 وی در بخش دیگر س��خنان در خصوص ابالغ بخشنامه 
بودجه س��ال 97 مبنی بر ارائه برنامه های دستگاه ها از سوی 
رئیس جمه��ور و همه ارگان های دولت��ی و غیردولتی اظهار 
داش��ت: آنچه در خصوص بودجه ریزی س��ال آینده آش��کار 
است این اس��ت که بودجه های سنواتی همواره دارای معایب 
و کاستی های زیادی است که عدم توجه به آنها در سال های 

اخیر کشور را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
 رئیس اتاق ایران افزود: این اش��تباهات به بزرگ شدن 
دولت و تنگتر ش��دن بخ��ش خصوصی منجر ش��ده که این 
مش��کالت بازنگری در نظام بودجه ریزی را الزامی می کند. 
در غیر این صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای ناگوار 
آن در آینده مواجه خواهد شد.وی با اشاره به ابالغ بخشنامه 
طراحی بودجه از س��وی رئی��س جمهور در اوایل مهرماه در 
همه دس��تگاه ها که براس��اس آن قرار اس��ت اواسط آذرماه 
الیح��ه بودجه به مجلس برود تأکید ک��رد: در این خصوص 
رعای��ت چند نکته الزامی اس��ت از جمله اینک��ه دولت باید 
از طراح��ی بودجه غیرواقعی برای س��ال آین��ده جلوگیری 
کند. همچنین اصل تقدم منابع در مصارف نیز رعایت ش��ود. 
ضمن اینکه بودجه باید براس��اس منابع درآمدی قابل وصول 
طراحی شود.به گفته شافعی در الیحه بودجه سال آتی نباید 
از بودج��ه عمرانی به عنوان س��وپاپ اطمین��ان برای بودجه 

جاری استفاده شود.

 رئی��س ات��اق ایران ادام��ه داد: تنظیم بودجه 19 س��ال 
گذش��ته به گون��ه ای بود که 97 درص��د بودجه جاری محقق 
ش��د اما تنه��ا 67 درصد بودجه عمرانی محقق ش��ده بود.وی 
اظهار داش��ت: الزم است هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم 
و همچنی��ن اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه دولت باش��د. 
بودجه ابزار کوتاه مدت توسعه است در حالی که برنامه ششم 
ابزار بلندمدت توس��عه اس��ت؛ از همی��ن رو هماهنگی بودجه 
ساالنه با برنامه شش��م الزامی است. متأسفانه در گذشته دیده 

شده است که از این مورد غفلت شده است.
  ش��افعی در ادام��ه در خص��وص جلوگیری از انتش��ار 
ب��ی روی��ه اوراق تعهدزا در بودجه س��ال آینده س��خن گفت 
و تصری��ح کرد: دولت هر س��ال ب��رای پوش��ش هزینه های 
غیرمتعارف خود، منابعی را از محل انتش��ار اوراق مش��ارکت 
و اس��ناد خزانه اس��المی بیش از توان خود در نظر می گیرد. 
این کار به بحران بدهی در س��ال های آتی منجر می شود.وی 
گس��ترش اوراق تعهدزا را عامل بزرگ ش��دن دولت در آینده 
و جایگزینی با بخش خصوصی دانس��ت که با روح اصل 44 
قانون اساس��ی در تناقض است.ش��افعی در بخش دیگری از 
س��خنان خود درباره جذب فاینانس های خارجی اظهار نظر 
ک��رد و گفت: یکی از اقدامات دولت در یکی دو س��ال اخیر، 
تأمی��ن مالی پروژه ها از خارج اس��ت که بای��د محتاطانه به 
آن نگاه ش��ود چرا که جذب فاینانس ریس��ک باالیی دارد به 
خصوص اینکه اس��تفاده کنندگان منابع فاینانس بخش دولتی 

باشد. این روند در آینده به بحران بدهی می انجامد.
 رئیس اتاق ایران راهکار بهینه رفع این مشکل را جذب 

سرمایه گذاری خارجی به جای فاینانس اعالم کرد.
 وی در ادام��ه با تأکید ب��ر اینکه نگاه دولت بر بودجه به 
گونه ای اس��ت که به تنگ ش��دن بخش خصوصی می انجامد 
تصری��ح ک��رد: در بودجه س��ال جاری 70 درص��د بودجه را 
مصارف دستگاه های دولتی تش��کیل می دهد. بدهی انباشته 
دولت و عدم موفقیت در خصوصی س��ازی ب��ه مانعی در راه 
کاه��ش حجم تکدی گری دولت تبدیل ش��ده است.ش��افعی 
در خص��وص تغییر ن��گاه بودجه ب��ه اس��تفاده از درآمدهای 
مالیاتی اش��اره کرد و افزود: اگر قرار باش��د این درآمدها تنها 
از واحدهای شناس��نامه دار و اصناف مشخص اخذ شود کار 
اشتباهی است اما اگر قرار است نظام مالیاتی تغییر کرده و این 
مبل��غ از محل فرارهای مالیاتی و یا معافیت های مالیاتی اخذ 
شود بحث دیگری است.رئیس اتاق ایران در پایان خاطرنشان 
کرد: در اتاق ایران، ستاد بودجه راه اندازی شده تا پس از اخذ 

نظرات همه تشکل ها در نهایت به دولت ارائه شود.

  تعطیلی شهرک های صنعتی
به علت وجود مناطق آزاد

   نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ایجاد مناطق آزاد موجب 
تعطیلی شهرک های صنعتی شده است، گفت: »تصویب الیحه افزایش مناطق آزاد« بر 
خالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است. مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران 
در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی شکل گیری مناطق آزاد تولید، اشتغال 
پایدار و صادرات کاال به کش��ورهای دیگر بوده است در حالیکه امروزه این مناطق از 
اهداف اصلی خود فاصله گرفته  و صرفًا به محلی برای ورود کاال تبدیل ش��ده اند.وی 
در ادامه با اشاره به اینکه دولت نباید به دنبال ایجاد رقابت در میان نمایندگان مجلس 
برای افزایش مناطق آزاد باشد، گفت: این مناطق  با این رویکرد ایجاد شد که محلی برای 
تولید، اش��تغال و ارزآوری به کش��ور باشد و مواد اولیه از آنجا فرآوری، تولید و سپس 
صادر شوند در حالیکه بسیاری از این مناطق  به محلی برای ورود کاال شده که با اهداف 
اولیه آن مغایر است.کیانپور با اشاره به گردش مالی این مناطق افزود: اگر گردش مالی 
مناطق آزاد را بررسی کنیم، متوجه می شویم که بیشتر آن روی واردات کاالهای نهایی 
و لوکس بوده و بخش اندکی از آن بر روی صادرات کاالهای تولید شده در این مناطق 

متمرکز است. 
 به جای افزایش مناطق آزاد به فکر گسترش تولید و اشتغال باشیم

 وی عنوان کرد: باید تالش ش��ود که به جای افزایش این مناطق، هدف گذاری 
خود را بر تولید و اش��تغال ملی انجام دهیم و روی این موضوع برنامه ریزی کنیم.وی 
ادامه داد: اگر برنامه ریزی ما روی این موضوع باشد، قطعا توفیق بیشتری خواهیم داشت. 
برای توسعه کشورهای در حال توسعه، وجود مناطق آزاد می تواند فرصت مناسبی باشد 
درحالیکه مناطق آزاد فعلی کش��ور، با اهداف اولیه  بس��یار فاصل��ه دارد؛ بنابراین باید 
آسیب شناس��ی صورت گیرد و تالش بر این باش��د که مواد اولیه وارد و فرآوری و در 

نهایت، کاال تولید و از آنجا صادر شود.
 بنا به گفته نایب رئیس کمیس��یون عمران، ایجاد مناطق آزاد موجب ش��ده است 
که ش��هرک های صنعتی در آن مناطق تعطیل ش��ود درحالیکه تالش ما باید بر ایجاد 
اش��تغال پایدار در مناطق مرزی باش��د.این نماینده مجلس در ادامه با اش��اره به اینکه 
برخی از نمایندگان مجلس دنبال ایجاد مناطق آزاد در حوزه های انتخابیه خود هستند، 
خاطرنش��ان کرد: این موضوع زمانی برای ما ارزش دارد که به تولید و اش��تغال ملی و 
پایدار کشورمان کمک کند، نه آنکه به محلی برای واردات کاال تبدیل شود. عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون عمران همچنین در واکنش به اظهارنظر مرتضی بانک، رئیس شورای 
عالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه قاچاق در مناطق آزاد بی معنی است، گفت: برای اثبات 
این ادعا تنها کافی است که سرزده و بدون تشریفات به این مناطق برویم تا این امر بر 
مدعیان مسجل شود که چه نوع کاالیی و با چه حجمی در مناطق آزاد قاچاق می شود. 

 چند درصد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال است؟ 
 این نماینده با بیان اینکه باید بررسی شود که چند درصد این مناطق ویژه اقتصادی 
مصوب فعال هس��تند، گفت: تاسیس مناطق ویژه باید بر اساس نظر کارشناسی و فنی 
ایجاد ش��ود نه انتخاباتی و محلی.وی به بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر 
»توس��عه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری 
و منابع مالی از خارج« اشاره کرد و گفت: با توجه به منطقی که بر این سیاست حاکم 

است، بنابراین تصویب الیحه افزایش مناطق آزاد بر خالف اقتصاد مقاومتی است.

   نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس با اشاره به اینکه ایجاد 
مناطق آزاد موجب تعطیلی شهرک های صنعتی شده است، گفت: 
»تصویب الیحه افزایش مناطق آزاد« بر خالف سیاس��ت های 

اقتصاد مقاومتی است.

   با تصویب مجلس ش��ورای اس��المی مقرر شد، دادگاه مفاسد 
اقتصادی، به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان اعالم شود. 
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 توسعه صادرات؛ 
زمینه ساز توسعه 
اقتصادی کشور

 سید عبدا... میرحسینی
tafahom.mir@gmail.com

در دنیای پرش��تاب کنونی؛ بسیاری از 
کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، 
باید برای قرار گرفتن در مس��یر توس��عه و 
افزایش رش��د اقتص��ادی، س��رمایه گذاری 
در بخ��ش ه��ای مختلف اقتص��ادی را در 
اولوی��ت قرار دهن��د. روز مل��ی صادرات 
زمان مناسبی برای تاکید بر نقش و اهمیت 
توسعه صادرات در فرآیند توسعه اقتصادی 
کش��ور اس��ت. صادرات تامین کننده منابع 
 ارزی ب��رای توس��عه اقتص��ادی اس��ت و 
می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری 
ساختارهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، 
استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس تولید و 
دستیابی به تخصیص بین المللی داشته باشد.

  توس��عه صادرات در همه کش��ورها 
مستلزم توس��عه تجارت خارجی و روابط 
اقتصادی بین المللی اس��ت. ب��ه طور کلی 
کش��ورهای در حال توسعه تمایل دارند، به 
جای واردات کاالهای ساخته شده، در ایجاد 

صنعت مربوط سرمایه گذاری کنند.
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 معاون اول رئیس جمهور 
در روز ملی صادرات:

 فضای پس از برجام 
فرصت فعالیت های 

 اقتصادی 
و همکاری های 
بین المللی است

 وزیر صنعت 
معدن و تجارت:

 باید موانع صادراتی 
 را برداشته 

 و دیوار مشوق ها 
را باال ببریم 
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 بحران بدهی با فاینانس


