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ارزش تجارت کاالیی بدون احتس��اب نفت خام ایران با کش��ورهای عضو
اتحادیه اوراس��یا طی  ۱۱ماه نخس��ت  ،۱۳۹۹حدود  ۱.۹میلیارد دالر بوده
ک��ه نزدیک ب��ه  ۳درصد از کل ارزش تجارت ای��ران طی  ۱۱ماه  ۱۳۹۹را
تشکیل میدهد و نسبت به مدتزمان مشابه سال  ،۱۳۹۸حدود  ۹.۴درصد
کاهش یافته است.
ب��ه گزارش ایلن��ا از اتاق بازرگانی ته��ران ،ارزش تج��ارت کاالیی بدون
احتس��اب نفت خام ایران با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا طی  ۱۱ماه

نخس��ت  ،۱۳۹۹ح��دود  ۱.۹میلی��ارد دالر ب��وده که نزدیک ب��ه  ۳درصد
از کل ارزش تج��ارت ای��ران ط��ی  ۱۱م��اه  ۱۳۹۹را تش��کیل میدهد و
نس��بت به مدتزمان مش��ابه س��ال  ،۱۳۹۸حدود  ۹.۴درصد کاهش یافته
است.
طی  ۱۱ماه نخس��ت  ،۱۳۹۹حدود  ۲.۴میلیون تن کاال بدون احتس��اب
نفت خام به ارزش  ۹۳۳میلیون دالر (۳درصد از کل ارزش صادرات کاالیی
بدون احتساب نفت خام) به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که

نس��بت به مدت مش��ابه س��ال  ،۱۳۹۸به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با
کاهش  ۱۷درصدی و  ۴درصدی همراه بوده است.
واردات کاالیی ایران نیز طی مدت یادش��ده از کش��ورهای عضو اتحادیه
اوراس��یا حدود  ۲.۹میلیونتن به ارزش ی��ک میلیارد دالر بوده ( ۳درصد
از کل ارزش واردات کاالیی) که نس��بت به  ۱۱م��اه  ۱۳۹۸به لحاظ وزنی
افزای��ش یک درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزش��ی حدود  ۱۴درصد
کاهش یافته است.

حال و هوای شب عید پوشاک را بررسی کرد

بازار پوشاک در بزنگاه نوروز
پیمان صفردوست

بازار پوشاک در سالی که گذشت با مسائل و مشکالت فراوانی روبهرو بود .با اینکه با جلوگیری
از واردات این کاال ،فرصت الزم برای تصاحب بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داشت
ام�ا مش�کالت اقتص�ادی و همهگیری کرون�ا ،باز هم امکان ع�رض اندام این صنع�ت را گرفت.
تولیدات بسیاری از تولیدکنندگان در مقاطعی مانند پاییز باز هم در انبارها ماند و فصل فروش
از دست رفت .حاال در آستانه سال جدید فعاالن این صنعت دوباره به تکاپو افتادهاند تا نیازهای
مصرفکنندگان داخلی را تامین کنند .با این همه به نظر میرس�د به غیر از مش�کالت گذشته،
کاهش قدرت خرید ،رونق دوباره بازار پوشاک قاچاق و تمایل خریدار به پوشاک دست دوم یا به
عبارت مصطلحتر لباس تاناکورا ،باز هم این صنف را در معرض چالش قرار داده است.
اما مشکالت بخش پوشاک تا چه حد جدی است و چه اقداماتی برای رفع این مشکالت ،قابل
انجام است؟ با گزارش روزنامه
در این باره همراه باشید:

editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار پوشاک
میر اس��ماعیل صدیق ،عضو ش��ورای پوشاک صنوف
کش��ور در گفتوگ��و ب��ا
درباره وضعی��ت تولید
پوش��اک و ب��ازار فروش ای��ن کاال گفت :در س��الهای
نهچندان دور ،ورود بیرویه پوش��اک خارجی به کش��ور
این صنعت را با مش��کالت ج��دی مواجه کرده بود اما از
دو س��ال گذشته و با ممنوعیت واردات پوشاک خارجی
وضعی��ت ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی مطلوب ش��ده
و توانس��تهاند س��هم خود را از بازارهای داخلی دریافت
کنن��د .وی درباره ادامه فعالیت ای��ن واحدها برای بازار
نوروز نیز عنوان کرد :حتی در سالی که گذشت با وجود
مش��کالت همهگیری کرونا و کاهش قدرت خرید مردم،
تولی��د و فروش مطلوبی در کش��ور رق��م خورد .هرچند

میزان تولید و فروش تولیدکنندگان در س��ال
بود با این حال
جاری کمتر از س��ال گذش��ته 
میبینی��م که تولید و فروش به حد قابلقبولی
رس��یده و تولیدکنن��دگان موفق ب��ه فروش
محصوالت خود ش��دهاند .صدیق درباره ورود
مجدد پوشاک قاچاق به کشور نیز یادآور شد:
اگ��ر محدودیتها و حمای��ت از تولید داخلی
به ش��کل مطلوب انجام ش��ود ،تولیدکنن��دگان داخلی
دغدغهای برای حاش��یه سود خود نخواهند داشت و این
امر از طریق نظارتهای مستمر بر بازار امکانپذیر خواهد
بود .وی درباره نرخ پوشاک در بازار داخلی نیز عنوان کرد:
اگرچه به دلیل تحریمها و کمبود برخی مواد اولیه برای

تولید ،نرخ پوش��اک نسبت به گذشته افزایش
پیدا کرده ،اما تولیدات کش��ور ما همچنان در
مقایسه با کشورهای دیگر ارزانتر هستند و ما
امروز از بازارهای کش��ورهای همسایه و حوزه
خلیجفارس ،تقاضاهایی ب��رای بازار صادراتی
داریم که البته به دلیل کمبود مواد اولیه قادر
به پاسخگویی این بازارها نیستیم.

 تاناکورا حرفی برای گفتن ندارد

صدی��ق درباره رونق گرفتن بازار پوش��اک تاناکورا در
کش��ور نیز عنوان کرد :این کس��بوکار که روزگاری در
کشور رونق یافت ،امروز قدرت ایستادن در برابر تولیدات
داخل��ی را ن��دارد و نمیتواند حرفی برای گفتن داش��ته

اوضاع پوشاک خوب نیست
البت��ه هم��ه فعاالن ح��وزه پوش��اک در این
ب��اره نظر مش��ابهی ندارد .نایبرئی��س اتحادیه
پوشاکفروش��ان اه��واز ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت
دستفروش��ان و بازارچهها در ش��رایط تعطیلی
بازار در شرایط قرمز گفت :متاسفانه هماهنگی و
همدلی وجود ندارد و بسیاری از پوشاکفروشان
متضرر شدهاند.
دستفروش��ان بهراحت��ی در ح��ال فعالی��ت
هس��تند؛ حتی مالی��ات پرداخ��ت نمیکنند و
کس��ی نیز جلودار آنها نیست .عبدالرضا ایزدی
در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت بازار پوشاک
در آس��تانه عید نوروز و شیوع گس��ترده کرونا
اظهار کرد :با ش��یوع همهگیری کرونا از اسفند
س��ال گذشته تاکنون ،اعضای صنف ما در رکود
و ورشکستگی قرار گرفتهاند؛ با توجه به شرایط
پیش رو ،فروش پوش��اک در آستانه عید نوروز
امسال نیز وضعیت مناسبی ندارد.
وی افزود :پوش��اک در گذر زمان از مد افتاده
و بسیاری از پوشاک خریداریشده از عید سال
گذش��ته تاکنون روی دس��ت پوشاکفروش��ان
ماندهان��د .ای��زدی گف��ت :درحالحاض��ر نیز با
توجه ب��ه محدودیته��ای اعمالش��ده در پی
وضعی��ت قرمز و اعمال تعطیل��ی برای اصناف،
پوشاکفروشان درآمد آنچنانی ندارند و متضرر

تولید پوشاک قابل قبول است

ش��دهاند؛ اعضای صنف ما مانند یخ در حال آب
ش��دن هس��تند و کاری هم از دست ما ساخته
نیس��ت .نایبرئی��س اتحادیه پوشاکفروش��ان
اهواز افزود :از  ۲۶بهمن با اعالم محدودیتهای
وضعش��ده برای اصناف از سوی ستاد مدیریت
کرون��ا ،بس��یاری از مجتمعهای پوش��اک اهواز
مانند مجتمع تجاری کارون و بازار امام رضا(ع)
تعطیل شدهاند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالی��ت دستفروش��ان و
بازارچهها در ش��رایط تعطیلی بازار در ش��رایط
قرمز تصریح کرد :متاسفانه هماهنگی و همدلی
وجود ندارد و بسیاری از پوشاکفروشان متضرر
ش��دهاند .دستفروشان بهراحتی در حال فعالیت
هستند؛ حتی مالیات پرداخت نمیکنند و کسی
نیز جلودار آنها نیست.
ایزدی افزود :عالوهبر پوشاکی که از عید سال
گذشته روی دس��ت پوشاکفروشان باقی مانده
بود ،بس��یاری از پوشاکفروشان اقدام به خرید
پوشاک جدید کردند که این مسئله نیز موجب
افزایش ضرر و زیان آنها شده است .نایبرئیس
اتحادی��ه پوشاکفروش��ان اهواز گفت :از س��ال
گذش��ته تاکنون حدود  ۲۰۰م��ورد ابطال جواز
کس��ب داش��تهایم که این مس��ئله ،یک فاجعه
است.

افزایش نرخ طبیعی است
نایبرئی��س اتحادی��ه تولی��د و صادرات
نساجی و پوشاک نیز در گفتوگو با
عن��وان کرد :ممنوعیت واردات پوش��اک به
کشور یکی از اتفاقهای خوب در این عرصه
در کش��ور بود و پیشبین��ی تولیدکنندگان
ای��ن بود که با توجه به ظرفیتهای موجود
بتوانی��م خ�لأ موج��ود از ح��ذف برندهای
خارج��ی در کش��ور را پ��ر کنی��م که البت��ه موفق به ای��ن کار هم
شدیم.
بهرام ش��هریاری با ذکر این نکته قیمتهای امس��ال پوش��اک با
توج��ه به افزایش نرخ مواد اولیه ،امس��ال ح��دود  ۴۰تا  ۴۵درصد
نسبت به سال گذشته افزایشداشته گفت :نخی را که سال گذشته
به نرخ  ۷۰هزار تومان خریداری میکردیم امس��ال باید با حدود دو
برابر افزایش نرخ بخریم و طبیعی اس��ت که این افزایش نرخ بر نرخ
محصول نهایی اثر میگذارد.
در نتیجه مردمی را که توان خرید آنها نس��بت به گذشته کاهش
یافته از بازار پوشاک دور میکند.

بوکار از ابتدا نیز در کشور
باش��د .ضمن اینکه این کس�� 
بوکار قانونی نبوده و به دلیل مش��کالت و
ما یک کس�� 
خط��رات آن در میان اصناف جایی ندارد .عضو ش��ورای
بوکار
پوشاک صنوف کشور با زیرزمینی خواندن این کس 
تاکید کرد :فعالیت این واحدها در کش��ور ممنوع است و
واحدهای نظارتی دولت میتوانند با دستور قضایی با آنها
برخورد کنند .صدیق در پایان تاکید کرد :درحالحاضر
و ب��ا درنظر گرفتن همه مش��کالت ،ب��ه جز مقاطعی که
محدودیته��ا و تعطیلیهای اجباری این صنف در فصل
پاییز ،تولید و فروش را مختل کرد ،صنعت پوشاک کشور
در این سال روزهای خوبی را داشته است که در صورت
حمایت دولت این رونق بیشتر نیز میشود.

اک��رم عیوضخان��ی ،فعال حوزه پوش��اک و عضو
هیاتمدی��ره اتحادی��ه تولی��د و صادرات نس��اجی و
پوش��اک نیز در گفتوگو ب��ا
درباره وضعیت
امس��ال تولید و عرضه پوشاک در کشور عنوان کرد:
آنچه از وضعیت بازار به چشم میخورد این است که
تقاضا در این حوزه خوب بوده و تولید دستکم برای
ش��بهای عید به حد قابلقبولی رسیده است .البته
ش��اید مهمترین دلیل این موضوع این باش��د که در طول سالی
که گذش��ت ،بیشتر خانوادهها تمایل چندانی به خرید پوشاک
نداش��تند و این کار را به ش��ب عید موکول کردند .عیوضخانی
در این باره افزود :درباره پوش��اک کودک نیز باید گفت که این
رده س��نی به دلیل تغییر س��ریع سایز ،در این ایام نیاز بیشتری
ب��ه تهیه پوش��اک دارن��د و تولید و فروش ای��ن محصوالت نیز
ت مطلوب بوده اس��ت .این فعال حوزه پوشاک دو عامل
بهنس��ب 
را بهعنوان عوامل بازدارنده رشد بازار پوشاک در کشور دانست
و گفت :قدرت خرید مردم کاهش زیادی یافت و از سوی دیگر
در همین مدت به دلیل تحریمها و کاهش ارزش پول ملی ،نرخ
مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان پوشاک به شکل بیسابقهای
دچار افزایش ش��د و نرخ تمامشده کاالی نهایی را افزایش داد؛
ای��ن دو عامل در کنار هم ،موجب ش��د تا بیش��تر خانوادهها با
فواصل زمانی بیش��تری اقدام به خرید پوش��اک کنند که تاثیر
نهایی این موضوع بر میزان تولید در مقایسه با سالهای گذشته
بود .وی افزود :نمونه محسوس این افزایش نرخ درباره نخ پنبه
بود که در همین اواخر در مدت یک هفته حدود  ۴۰درصد رشد

نرخ داش��ت .به این ترتی��ب خانوادههایی که پیشتر
مثال هر دو ماه برای فرزند خود اقدام به خرید پوشاک
میکردن��د ،ح��اال هر  ۴ماه یک بار ای��ن کار را انجام
میدهند.

افت  ۴۰درصدی تقاضای پوشاک
در همی��ن ح��ال عض��و هیاتمدیره
اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان
پوش��اک ضمن ارائ��ه توضیحاتی درباره
جزئی��ات فروش فوقالعاده پوش��اک در
آس��تانه ش��ب عید ،از افت  ۴۰درصدی
تقاضای پوش��اک نس��بت به س��الهای
گذش��ته خبر داد و گف��ت :افزایش نرخ
پوش��اک تابعی از نرخ ارز اس��ت چراکه نرخ مواد
اولیه مثل نخ ،پنبه و پارچه متناس��ب با تغییرات
نرخ ارز افزایش پیدا کرده است.
مجی��د افتخ��اری ب��ا بی��ان اینکه ح��ال و روز
تولیدکنن��دگان پوش��اک خ��وب نیس��ت و حتی
عدهای کاالهای خود را با سود پایین یا زیر قیمت
به فروش میرسانند ،گفت :این در حالی است که
انتظار میرفت تقاضا ش��رایطی منطقی پیدا کند،
اما درحالحاضر شرایط خوبی ندارد.
افتخاری همچنین با اش��اره به ش��رایط سخت

 گرانی مواد اولیه مشکلساز است

این عض��و هیاتمدیره اتحادیه تولی��د و صادرات
نساجی و پوشاک ،درباره تاثیر افزایش نرخ مواد اولیه
در ن��رخ نهایی محص��ول نیز تاکید کرد :قیمتها در حوزه مواد
اولیه در برخی اقالم تا  ۷۰درصد هم رش��د داش��ته اما افزایش
ن��رخ پوش��اک در حدود  ۴۰درصد بوده ک��ه این تفاوت به این
معناس��ت برای حفظ مش��تری و که مزد دوزن��ده تقریبا ثابت
مانده و سود تولیدکننده کمتر از گذشته شده است .وی درباره
ممنوعیت واردات پوش��اک خارجی به کش��ور نیز تاکید کرد:
ای��ن اق��دام یک راهکار موفق برای پ��ا گرفتن تولید داخلی بود
و درواقع در س��ایه این ممنوعیت واردات بوده که در س��الهای
اخیر صنعت پوشاک در کشور توانای قد راست کردن پیدا کرده
است .درحالحاضر تولیدات داخلی توانستهاند سهم خود را از
بازار داخلی بیابند و حتی بهعنوان نمایندگی و تحت لیس��انس
برندهای موفق خارجی ،وارد قرارداد و تامین نیاز فروشگاههای
کشور شوند .عیوضخانی در پایان گفت :اگر در کشور خواهان
تولید و جهش ملی در زمینههای مختلف هستیم باید همگام با
آن تسهیل را نیز مدنظر داشته باشیم تا تولیدکنندگان بتوانند با
اتکا به حمایت نهادههای باالدست ،نقش قابلتوجهی در توسعه
اقتصادی کشور داشته باشند.

تولیدکنندگان در زمینه تامین و افزایش
نرخ مواد اولی��ه ،اظهار کرد :آمار دقیقی
از میزان کاهش تقاضا در آس��تانه نوروز
نس��بت به سالهای گذشته در دسترس
نیس��ت ،اما ش��واهد حاکی از این است
که بازار ش��ب عید دستکم  ۴۰درصد
نس��بت به سالهای قبل کوچکتر شده

است.
عالوهبر ای��ن واحدهای صنفی در س��ال جاری
ت تا
ب��ا محدودیت زمانی مواجه هس��تند و درنهای 
ساعت  ۸مجاز به فعالیت هستند.
همچنی��ن واحده��ای صنف��ی در م��واردی
پروتکلهای بهداشتی اضافی دارند که برای مثال
براس��اس آنها محدودیت ورود به فروشگاهها اجرا
میش��ود .تمام این مس��ائل باعث میش��ود بازار
کوچکتر س��الهای قبل باش��د و ش��رایط عادی
نداشته باشد.

سخن پایانی
ب��ا توجه ب��ه آنچه گفته ش��د ،به نظر میرس��د
مهمتری��ن عامل برای رونق یا رکود بازار پوش��اک
کش��ور در شرایط فعلی ،تداوم محدودیت واردات و
نظارت بر جلوگیری از عرضه پوشاک باشد که البته
ب��ا توجه به اظهارنظرهای متفاوت در این بخش به
نظر میرسد نحوه نظارتها در شهرهای مختلف در
بخش پوشاک متفاوت است.
جدا از این موضوع باید بپذیریم رونق نسبی فعلی
در بخش تولید پوش��اک کشور به دلیل ممنوعیت
واردات و ایج��اد فض��ای گلخان��های ب��ازار داخلی
است.
اگرچه با توجه به ش��رایط فعلی اقتصادی کشور،
این حالت میتواند قابلقبول باش��د اما در هر حال
تولیدکنندگان باید آماده روزی باشند که دیوارهای
وارداتی برداش��ته میش��ود و رقابت بازار در کشور
نیز مانند تمام کش��ورهای پیشرو در این حوزه یک
رقابت آزاد و در کنار برندهای مطرح دیگر باشد.

میزان تولید
و فروش
تولیدکنندگان
در سال جاری
کمتر از سال
گذشته بود
با این حال
میبینیم که
تولید و فروش
به حد قابلقبولی
رسیده و
تولیدکنندگان
موفق به فروش
محصوالت
خود شدهاند
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یادداشت

کاهش ۹.۴
درصدی ارزش
تجارت ایران
با اوراسیا

اکسپو دوبی
محلی برای تغییر نگاه
ایرانهراسی دنیا

نجات فالت مرکزی
ایران از کمآبی

غالمعلی رموی

کارشناس اقتصاد

چندی پی��ش مصاحبهای به نق��ل از محمدصادق
مفتح ،قائممقام بازرگانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در فضای مجازی منتش��ر شد که حاکی از ناکارآمدی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در
وقایع و رویدادهای حوزه بازرگانی بود .در همین راستا
برخی معتقدند نبود اجازه ایفای نقش به تش��کلهای
غیردولت��ی و انحص��ار وظایف و عدم اج��ازه فعالیت
به س��ازمانهای صنف��ی در امر بازرس��ی و نظارت از
مش��کالت جاری ب��ازار اس��ت .هرچند نقد س��ازنده
همیش��ه قابلتامل اس��ت اما بیان صرف مشکالت در
ش��رایطی که نظ��ام تنظیم بازار هماهنگی مناس��بی
ندارد ،کش��ور در ش��رایط اقتصادی خاص قرار دارد و
دولت نیز به آخر راه نزدیک میش��ود ،چندان مطلوب
و مثمرثمر به نظر نمیرس��د .ستاد تنظیم بازار کشور
براساس مصوبهای از دولت قرار بود با محوریت وزارت
بازرگان��ی وق��ت فرآیند امور مرتبط ب��ا تنظیم بازار را
درب��اره کاالهای��ی خاص انج��ام دهد .اینک��ه مصوبه
یادش��ده تا چ��ه زمانی نافذ بوده خود مقولهایاس��ت
که متولیان امر باید بررس��ی کنند .س��تاد نامبرده در
سطح ملی و اس��تانها با حضور نمایندگانی از وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،وزارت جهاد کش��اورزی،
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،انجمن حمایت
از مصرفکنن��دگان ،معاون بازرگان��ی داخلی وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،رئیس اتاق اصناف و س��ایر
اعضای مرتبط به فراخور شرایط تشکیل میشود .این
س��تاد مکلف اس��ت درباره قیمت ،حجم تولید و نحو
توزیع و تامین برخی کاالها و خدمات براساس مصالح
کش��ور تصمیمگیری کند .حال س��وال اینجاست که
ب��ا فرض صحت انتق��ادات مطرح و درس��تی فعالیت
این س��تاد بای��د این موضوع مطرح ش��ود که عملکرد
این س��تاد با حض��ور اعضای خود چگونه بوده اس��ت.
در ای��ن ص��ورت موضوع مصوب��ات و نتیج��ه آنها در
س�لامت بازار و آرامش آن در درج��ه اول اهمیت قرار
میگیرد .چه میزان از مصوبات و اقدامات ستاد تنظیم
بازار کش��ور ،تاکنون قابلیت اجرایی برای جامعه پیدا
کرد ه اس��ت؟ چه میزان از مصوبات س��تاد تنظیم بازار
مربوط به س��ازمان حمایت و نهادهای نظارتی است؟
و چرا؟ در پاس��خ به این پرسشها باید گفت ظاهرا این
س��تاد اقدام موثری برای حمایت از مصرفکنندگان
ب�� ه عمل نداش��ته و برخی اقالم با بح��ران توزیع و در
نهای��ت افزای��ش قیمتهایی حت��ی ت��ا  ۴برابر نرخ
دوسال گذش��ته مواجه شدهاند که راستیآزمایی این
ادعا هم خیلی دش��وار نیس��ت .از س��وی دیگر بخش
مهمی از مصوبات این س��تاد مش��مول اقداماتی است
که نهاد نظارتی س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
ل نهادهای دیگر وظایف خود
باید انجام دهند و در عم 
را از نهاد نظارتی مطالبه میکنند .مطابق بررسیهای
انج��ام ش��ده این رقم باید عددی بی��ن  ۳تا  ۳۵درصد
از مصوبات س��تاد تنظیم بازار را درب��ر بگیرد .اگر این
دو بخ��ش مهم از اس��تدالل را صحی��ح بدانیم باید دو
نکته مهم را اس��تنباط ک��رد .اول اینکه مطابق برخی
انتقادات تمام نهادها و س��ازمانهای مرتبط با تنظیم
بازار اصوالً اینکاره نیس��تند چ��ون نمیتوانند بازار را
تنظیم کنن د زیرا نابس��امانی در تولید ،تامین و توزیع
وجود داش��ته و بخشی هم نابسامانی نظارت است که
قس��متی از آن به س��بب برهم خوردن تع��ادل میان
عرض��ه و تقاضا ایجاد ش��د ه اس��ت .اما در ح��وزه نهاد
نظارت اینک��ه کنترل بازار از مدار خارج ش��ده حرف
غلطی نیس��ت .اما چرا اصوال فعالیت یک نهاد نظارت
بر بازار اینگونه فدای مطامع سیاس��ی قرار میگیرد.
اینکه چرا یک نهاد نظارتی مهم و کارآمد مثل سازمان
بازرس��ی و نظارت یکش��به منحل شده و ساختار آن
در یک ش��رکت سهامی محدود میش��ود حرف قابل
تاملی اس��ت .اینکه چرا تاکنون درباره مشکالت حوزه
بازرگانی و آسیبشناس��ی آن موضعگیری مشخصی
مطرح نش��ده و در بزنگاه تحوالت سیاسی دوباره نقل
محافل میشود؟
براس��اس قانون نظ��ام صنفی هماکن��ون متولیان
اصلی تنظیم بازار ،سازمانهای صنفی و اتحادیههای
نامبرده بوده و س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
اس��تانها نیز هرگونه ش��کایت را از طریق واحدهای
بازرس��ی و نظارت اصناف پیگی��ری میکنند بهنظر
میرسد طرح اشکاالت س��اختاری در فرآیند اجرایی
امور از س��وی متولیان امر باید ح��اوی دو نکته مهم و
اساسی باش��د .اول اینکه اشراف کامل و جامعی از آن
حوزه از س��وی فرد ایجاد شده باشد و دوم اینکه طرح
اش��کال زمانی پس��ندیده و مطلوب است که در زمان
وقوع یک تصمیم غلط و در شرایطی که در مسند امور
باش��یم در مقابل آن تمامقد بایستیم .گاهی نمیتوان
با یک بام و دو هوا کش��تی اقتصاد بازار را به س��رمنزل
مقصود رساند.

