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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺸﯽ از دوره اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺣﻮزه وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﺣﻮزه
ﺗﺠﺎرت ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،اﻗﺪام اﺧﯿﺮ را ﮔﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت را ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ:
 -1ﺑﺤـﺚ »ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺻـﺎدراتﮔﺮا« – ﮐـﻪ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد – ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽﺷﻮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ واردات و ﺻﺎدرات( ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻘﻮم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات« در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ارزش )از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺻﺎدرات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺻﻼح ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻫﺮ دو ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ
و ﺣﺬف ﻣﻮازیﮐﺎریﻫﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )از ژاﭘﻦ و ﮐﺮه ﺗﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ آ.ﺳﻪ.آن( ادﻏﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺗﺠـﺎرت را در ﻗـﺎﻟﺐ ﯾـﮏ »وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﺻـﻨﻌﺖ« ﺑﻪﻋﻨـﻮان
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
 -2ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﺗﺠﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا اﺣﯿﺎی
آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﺰﯾﺮهای ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﺣﯿﺎی وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﮐﺸﻮر و ﺗﺠﺎرب ذیﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،از ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺎﻗﺺ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ از روﯾﮑﺮد ادﻏﺎم »ﺻﻨﻌﺖ و
ﻓﻨﺎوری« ﺑﻪ ﺟﺎی ادﻏﺎم »ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت« ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎن
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ادﻏﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺳﺖ .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در وزارت اﻗﺘﺼﺎد ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻻﯾﺤﻪ اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺪل ﺧﺎص ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻇﯿﻔﻪای در وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺳﺎﺳﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻏﯿﺮ از ﺑﺰرگ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ،44
اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺮ ﺑﯽﯾﺎل و دﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻪای ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -3دو روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ ﻣﺪﻋﯽ »ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ وﻇﺎﯾﻒ« ﺣﻮزه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻟﺰوم
»ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه« از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات
اﺷﺎره دارد .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻀﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ
ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺎزار و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر )ﭼﻪ
در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﭼﻪ در ﺟﻬﺖ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری( ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ،ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
زﯾﺎنآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻃﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧـﻞ ،در ﺟﻬـﺖ روانﺳـﺎزی ﻧﻈـﺎم ﺗﻌﺮﻓـﻪای ﮐﺸـﻮر ،ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﺗﺠـﺎری و
آزادﺳﺎزی ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮات
اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات اﻟﺤﺎق ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در
آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن( ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﺤﺎق آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪ رو ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﺎ ﯾﮏ وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎرات در ﻣﺬاﮐﺮات از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺎم ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎری ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪ رو ﺳﺎزد ﻟﺬا ﻣﺪل ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -4ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را
ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ

دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اداری و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﮏﺳﺎزی دوﻟﺖ و ﺣﺬف ﻣﻮازیﮐﺎریﻫﺎ
و دﯾﮕﺮی ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺎن ذیﻧﻔﻌﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮر .ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻗﺪام ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ اﺧﯿﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
 -5در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻣﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﺳﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﺮان را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﻫﺪف ﺧﻮد در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ
از رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺰﯾﺖدار ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ روا اﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ
از وﻗﺖ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﭼﺎرتﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎزهﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد؟
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺎدرات 150
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ -ﻫﻤﻮاره وارداتﻣﺤﻮر
ﺑﻮده و راﻧﺖﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را – ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﯿﻮه ﻏﻠﻂ اﺟﺮای آن-
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮیﻫﺎ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ در
ﻧﯿﻤﻪ راه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﯿﺎی »وزارت واردات« ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻧﺎﻗﺺ ادﻏﺎم و ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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