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از «تخلف فردی»
تا «تخریب یک صنعت»

بی��ش از  ۶میلی��ارد دالر از ص��ادرات ایران در س��ال گذش��ته به
محصوالت کشاورزی اختصاص دارد.
آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران نشان میدهد در سال ١٣٩٩
در مجموع ح��دود  ١٤٧میلیون و هزار تن به ارزش  ۷٤میلیارد دالر
ایران تجارت خارجی داشته که از این میزان بیش از  ١١٣میلیون تن
به ارزش افزون بر  ٣٥میلیارد دالر صادرات بوده است.
در حال��ی در بی��ن اقالم صادرات��ی ایران محصوالت کش��اورزی و

برگش��ت ارز آن اهمی��ت ویژهای دارد که طبق اع�لام ارونقی ،معاون
فنی گمرک ایران ،س��ال گذش��ته صادرات این محصوالت به بیش از
 ۸.۸میلیون تن به ارزش افزون بر  ۶.۱میلیارد دالر بوده است.
براس��اس این گزارش در س��ال  ۱۳۹۸ایران حدود  ۷میلیون تن به
ارزش  ۵.۷میلیارد دالر صادرات محصوالت کش��اورزی داش��ته است.
صادرات محصوالت کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ،١٣٩٨
از لحاظ وزنی  ٢٤.٩و از نظر ارزش بیش از  ٧.٢درصد افزایش داشته

است.
بنا ب��ر گزارش ایس��نا ،همچنین عمده محص��والت صادراتی ایران
پسته ،س��یب ،رب گوجهفرنگی و انواع بیسکوییت و شیرینی گزارش
شده است.
طب��ق اعالم مع��اون فنی گمرک ای��ران ،عمده کش��ورهای مقاصد
صادراتی ایران در س��ال گذشته چین ،عراق ،روسیه و افغانستان بوده
است.

سال  ۱۴۰۰و آسمان ابری اقتصاد

تورم با معیشت مردم چه میکند؟
تورم در اقتصاد ایران ،موضوعی است که تقریبا همه فعاالن اقتصادی و مردم آن را با تمام
وجود حس کردهاند و تجربههای متعددی در طول این سالها از این موضوع دارند .اما میزان
تورم در س�ال  ۱۳۹۹یکی از بیسابقهترین رکوردها را در این زمینه بر جا گذاشت و بسیاری
از کارشناس�ان اقتصاد را برای ادامه مسیر اقتصاد کشور نگران کرد .در هر حال ،پس از روی
کار آمدن جوبایدن در دولت امریکا ،امیدها برای تقویت روابط تجاری و بهبود اقتصاد کشور
افزایش یافت و فعاالن اقتصادی سال  ۱۳۹۹را به امید روزهای روشنتر به پایان بردند .اگرچه
اقتصاد کشور میتواند با بهبود روابط تجاری و رفع تحریمها روزهای بهتری را در سال جاری
تجربه کند اما در صورت تحقق نیافتن برجام ،برنامهریزیهای انجامشده برای بودجه امسال
تحتتاثی�ر قرار خواهند گرف�ت و باید منتظر دگرگونیهای اقتص�ادی فراوانی در این زمینه
باش�یم .در حوزه تجارت و تولید ،رش�د تورم میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد و
معیش�ت مردم وارد کرده و مشکالت سال گذشته را دوچندان کند .اما کارشناسان و فعاالن
اقتصادی در اینباره چه نظری دارند .با گزارش روزنامه
در این زمینه همراه باشید:

پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

عکس :آیدا فریدی

چشمانداز تورم در سال ۱۴۰۰
بهطور معمول ،وقت��ی صحبت از افزایش میزان تورم
میشود ،عواملی مانند افزایش انتظارات تورمی ،افزایش
نرخ ارز ،سیاس��ت پولی و سیاست مالی جزو مهمترین
مولفههای آن در نظر گرفته میش��وند .مولفههایی که
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند با یکدیگر مرتبط بوده
و بر هم تأثیر میگذارند و در نگاه کلیتر همه آنها متأثر
از رویکردها و تصمیمگیریهای کالن سیاسی هستند.
در س��الهای اخیر و بهویژه س��ال  ۱۳۹۹که جنگ
اقتصادی به اوج خود رس��ید و درآمدهای نفتی تقریبا
از بین رفت ،اداره کش��ور ،چالشهای عدیدهای را پیش
پای دولت ق��رار داد .این جنگ اقتصادی و تحریمهای

دولت امریکا باعث باال رفتن نرخ تورم در کش��ور ش��د.
در واقع انتظارات تورم��ی ،بهویژه با پیشبینی انتخاب
دوباره ترامپ در انتخابات امریکا بهشدت افزایش یافت
و این تصور ایجاد ش��د که کشور با تورم افسارگسیخته
در  ۳ماه پایانی سال  ۱۳۹۹و همچنین در سال ۱۴۰۰
مواج��ه خواهد بود؛ بنابراین ن��رخ دالر در بازار آزاد نیز
بهشدت روند افزایشی به خود گرفت و افزایش انتظارات
تورم��ی و افزایش ن��رخ دالر آزاد ،ت��ورم بیش از ۳۴.۶
درصد را در ایران رقم زد.
اما وقتی جوبایدن به ریاس��ت جمهوری امریکا رسید
و امکان بازگش��ت این کش��ور به برجام و رفع تحریمها

به تقویت ش��د ،ای��ن روند نیز تغییر ک��رد .در واقع در
س��ال  ۱۴۰۰در صورتی که روند سیاس��ت خارجی به
احیای برجام و برداش��ته شدن تحریمها منتهی شود و
موضوع  FATFهم به نتیج ه برسد ،هم نرخ ارز خواهد
شکست و هم انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و در
کل چش��مانداز تورمی بهتری برای کشور وجود خواهد
داش��ت .اما در مقابل اگر این میزان فروش نفت محقق
نش��ود و تحریمها و موانع بینالمللی ادامهدار باشد ،به
احتمال زیاد کس��ری بودجه بیس��ابقهای برای کشور
اتف��اق خواهد افتاد که چالشه��ای فراوانی را نیز برای
تولید ،تجارت و اقتصاد کش��ور به همراه خواهد داشت.

غفلت کردهایم
س��یدمرتضی افق��ه ،اقتص��اددان نی��ز درباره
پیشبین��ی ت��ورم در س��ال  ۱۴۰۰در گفتوگو
ب��ا
عن��وان کرد :نظ��ام اجرای��ی اداری و
ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم
بر بخشهای گوناگون کش��ور ،گاهی به گونهای
اس��ت که احساس میش��ود ،اقتصاد در آن جزو
آخری��ن اولویتهاس��ت و در این چرخ��ه ،رفاه و
معیش��ت مردم اولویت باالیی ن��دارد .همین موضوع باعث
شده هم تولید و هم روند توسعه اقتصادی و تجاری کشور
دچار مشکل شود که ارتباط چندانی نیز با تحریمها ندارد.
افقه در اینباره عنوان کرد :پیشبینی من این اس��ت که
ب��ا توجه به اینک��ه هنوز تغییری در رون��د تحریمها ایجاد
نش��ده و ورود ارز به کشور با مش��کالت قبلی همراه است
مگر اینکه بانک مرکزی و دولت بتوانند در این زمینه اقدام
خاصی را انجام دهند .در واقع بهبود وضعیت اقتصاد کشور
در بلندمدت ،دیگر ربطی به مسائل خارج از کشور ندارد و
بستگی به ساختارهای داخلی دارد و متاسفانه درحالحاضر
هیچ نشانهای دال بر اینکه تصمیمگیران و سیاستگذاران
این ح��وزه بخواهند این س��اختارها را اصالح کنند ،وجود
ندارد.
وی در اینباره تصریح کرد :در صورت اصالح نش��دن این

س��اختارها همچنان کاهش به��رهوری ،افزایش
هزینهه��ا و در نهای��ت ات�لاف وس��یع منافع را
بهدنبال خواهد داش��ت که به فرصتسوزیهای
مجدد و وابس��تگی دوباره اقتصاد کشور به نفت و
آسیبپذیری آن خواهد انجامید و باید همچنان
منتظر تداوم تورم در کشور باشیم.
این کارش��ناس اقتصاد در ادام��ه گفت :در هر
حال در ش��رایط کنونی اگر تورم م��ورد بحث در باالترین
میزان مورد پیشبینی کارشناس��ان اقتص��ادی قرار گیرد،
کاالهای اساسی بیشتری از دس��ترس مردم خارج خواهد
ب��ود .وقت��ی طب��ق آمارها  ۶۰میلی��ون نفر به بس��تههای
معیش��تی حمایتی نیاز دارند ،افزایش ت��ورم آن هم با این
مقادی��ر باال ،تعداد بیش��تری از خانواره��ا دچار فقر مفرط
میشوند.
افق��ه در پایان تاکید کرد :توان اقتصاد ما ،دیگر در حدی
نیس��ت که بتوان��د باز ه��م در مقابل کاهش ت��وان خرید
تابآوری داشته باشد و حتما بهدلیل اشتیاق طرف ایرانی
و طرفه��ای خارجی راهکارهای مثبت��ی درباره به نتیجه
رسیدن برجام انجام خواهد شد اما اگر نخواهیم روی بهبود
تج��ارت و رفع تحریمها حس��اب کنیم ،بای��د منتظر تورم
شدید و آثار نامطلوب آن در کشور باشیم.

بنابراین از این زاویه ،ش��دت یا ضعف نرخ تورم در سال
آینده ارتباط مس��تقیمی با کسری بودجه دولت دارد و
وضعیت تجاری کشور در موضوع تحریمها دارد.
بیش��ک بیش��ترین اثر هر ی��ک از ای��ن حالتها بر
دوش مردم و بهویژه اقش��ار آس��یبپذیری خواهد بود
ک��ه ناچار از تامین کاالهای اساس��ی و ض��روری مورد
نیاز هس��تند .اختالف معنیدار تورم نقطهای کاالهای
اساس��ی با میانگین تورم در سال گذشته نشان میدهد
تداوم ش��رایط کنونی و عدمدس��تیابی به گشایشهای
اقتصادی در س��ال  ۱۴۰۰میتواند خطری جدی برای
مصرفکنندگان و بهویژه دهکهای پایین جامعه باشد.

تولید ،کلید حل مشکل است
بس��یاری از کارشناس��ان و فع��االن
اقتص��ادی درب��اره احتم��ال ب��روز تورم
بیسابقه در سال  ۱۴۰۰در اقتصاد ایران
بر این باورند که عبور از این بحران فقط
با بهادادن به موض��وع تولید امکانپذیر
خواه��د بود .متاس��فانه ای��ن موضوع در
سالهای گذش��ته بسیار کم مورد توجه
قرار گرقت ه و حاصل آن نیز شرایط نامناسب اقتصاد
امروز کشور است.
مسعود دانشمند ،کارشناس و فعال اقتصادی در
این زمینه در گفتوگو با
اظهارکرد :ما باید
در گام نخس��ت ابزارهای خود را برای دستیابی به
اهداف اقتصادی بهدرستی مشخص و بر مبنای این
انتخاب ،مسیر و مقصد را مشخص کنیم.
دانشمند در اینباره افزود :البته با مشخص شدن
این موضوع نمیتوان انتظار داش��ت تورم به شکل
مطلوبی کاهش پیدا کند ،زیرا این موضوع عالوه بر
هدفگذاری نیاز به راهکار نیز دارد.
وی درباره ش��رایط کش��ور در کنت��رل تورم نیز
عنوان کرد :ایران با در اختیار داشتن منابع ،نیروی
کار و ان��رژی ارزان ،ظرفیتهای باالیی را دارد اما

نگرانیها جدی است
اگرچ��ه امیده��ای فراوانی ن��زد فعاالن و کارشناس��ان
اقتصادی درباره رفع تحریمها ،خروج از فهرس��ت س��یاه
 FATFو بهب��ود وضعیت اقتصادی وجود دارد اما برخی
کارشناسان در اینباره معتقدند تا چنین شرایطی بهوجود
نیامده ،همچنان باید مش��کالت حاص��ل از تورم و موانع
اقتصادی سال  ۱۴۰۰را جدی گرفت.
در این زمینه ،حسین محمودیاصل ،کارشناس اقتصاد
و کارآفرینی در گفتوگو با
عنوان کرد :در شرایط
فعلی اقتصادی کشور بیش��ک رفع مشکالت معیشتی و
حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار بگیرد و برای
این کار ،نخستین گام این است که بتوانیم با تورم مقابله
کنیم ،زیرا تا وقتی تورم ادامه داش��ته باشد ،فقر در کشور
دامن��ه بیش��تری پیدا خواهد کرد و هر روز بر مش��کالت
اقشار آسیبپذیر افزوده خواهد شد.
محمودیاص��ل اف��زود :ب��ه همی��ن دلی��ل در
سیاس��تگذاریهای اقتص��ادی س��ال  ،۱۴۰۰باید برای
حفظ ق��درت خرید مردم و تقویت پ��ول ملی به موضوع
کنترل تورم توجه شود.
وی درب��اره راهکاره��ای کنترل تورم در س��ال جاری
عن��وان کرد :بهطور کلی ،هزینههای دولت یکی از عوامل
بنیادی در تورم است و کسری بودجه را افزایش میدهد؛

بنابراین به نظر میرس��د برای رفع این مشکل
بانک مرکزی در تعامل با دیگر نهادها ،باید به
س��مت مولد کردن داراییه��ای دولت برود تا
دول��ت بتواند با مدیری��ت هزینههای خود ،به
درآمدهای پایدار بیشتری دست پیدا کند.
وی درباره نقش مالیاتها در تامین نیازهای
این بخش نیز یادآور شد :این درآمدها معموال
از طریق شناسایی پایههای جدید مالیاتی و جلوگیری از
فرارهای قابلیت اجرا پیدا میکند.
درآمدهای مالیاتی در کش��ور ما نیز مانند بس��یاری از
کش��ورها میتواند بهعنوان منب��ع اصلی تامین بودجه در
نظر گرفته ش��ود و جایگزین مناس��بی ب��رای درآمدهای
نفتی کشور باشد و در ضمن به پویایی اقتصاد اضافه کند.
محمودیاص��ل همچنی��ن توجه به کمی��ت و کیفیت
ص��ادرات را از راهه��ای دیگ��ر ب��رای این کار دانس��ت و
افزود :دولت میتواند با جلوگیری از خامفروش��ی و ایجاد
ارزشاف��زوده در محص��والت صادرات��ی کش��ور ،موجب
تقویت ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی شود و بخشی
از نیازه��ای مرب��وط به بودج��ه را با ای��ن روش برطرف
کند.
این کارش��ناس اقتصاد و کارآفرین��ی در ادامه یکی از

س��رمایه خارجی در فضای��ی که امنیت
و ش��فافیت کاف��ی در آن وج��ود ندارد،
نمیتواند بهدرس��تی فعالی��ت کند و به
همین دلیل وارد این چرخه نمیشود.
دانش��مند در اینباره با اشاره به نظام
تولی��د و مقایس��ه آن ب��ا سیس��تمهای
واس��طهگری در کشور ،تاکید کرد :بازده
تولید در کش��ور ما با زحمت به  ۱۰درصد میرسد
در حالیکه این سرمایهگذاری در هر حوزه دیگری،
بیش از این بازده خواهد داشت و در مواردی مانند
حوزه خرید و ف��روش خودرو  ۱۲۰درصد یا حوزه
مس��کن حدود ۱۰۰درصد است .این رقابت نابرابر
بیتردید نظام اقتصادی کشور را از تعادل به سمت
تورم سوق خواهد داد.
وی در پای��ان گفت :تامین کاالهای اساس��ی و
ضروری بیشترین حجم از درآمد خانوارهای ایرانی
را به خود اختص��اص میدهد و روند افزایش تورم
در حالیکه تامین منابع مالی و قدرت خرید برای
خانوادهها کمتر میش��ود ،روزه��ای چندان خوبی
را برای آینده کش��ور در حوزه اقتصاد و معیش��ت
ترسیم نمیکند.

اگر نخواهیم
روی بهبود
تجارت و رفع
تحریمها حساب
کنیم ،باید منتظر
تورم شدید و
آثار نامطلوب آن
در کشور باشیم

سخن پایانی
ش��روط جلوگیری از تورم در کش��ور را حمایت
مناس��ب و کافی از تولید در کش��ور دانس��ت و
بیان کرد :برای اینکه بتوانیم تولید را در کش��ور
موردحمایت مطلوب قرار دهیم ،باید س��ازکاری
فراهم شود تا داللی و سوداگری جای خود را به
تقویت تولید بدهد.
وی همچنی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه هن��وز
جهتگیری کشورهای ذینفع در قبال برجام و تحریمها
بهدرس��تی مش��خص نیس��ت و نمیتوان از ام��روز آن را
رفعش��ده دانست ،به نظر میرس��د باید در این زمینه به
ش��کل محتاطانه حرکت کرد بدون برنامهریزیهای الزم
وارد این میدان نش��د ،زیرا در صورتی ک��ه تحریمها لغو
نش��وند ،همه عوامل ذکرش��ده در این جهت خواهند بود
که ما در کش��ور شاهد تورمی باش��یم که افزایش بودجه
عمومی دولت هم میتواند بیشتر آن را تحریک کند.
وی در پای��ان تاکید کرد :با این حس��اب در صورت در
نظر نگرفتن برنامهریزیها و راهکارهای مناس��ب ،ممکن
است کش��ور در س��ال جاری ش��اهد یک بودجه تورمی
باشیم که حتی با لغو تحریمها هم فشار تورمی آن متوجه
مردم و بخش تولید باش��د که سال گذشته به تورم نقطه
به نقطه  ۷۷درصدی هم رسید.

7

با توجه به ش��رایط اقتصادی موجود ،به نظر
نمیرس��د س��اماندهی منابع مالیاتی کش��ور
که کارشناس��ان اقتص��ادی آن را یکی از منابع
تامین بودجه میدانند در کوتاهمدت قابل اجرا
باشد.
از س��وی دیگ��ر ،دل بس��تن به آزادس��ازی
پولهای بلوکهشده کش��ور در آن سوی مرزها
چندان منطقی نیست.
به عالوه اینکه به نتیجه رسیدن برجام و حل
مسئله  FATFنیز هنوز در هالهای از ابهام قرار
دارد؛ بنابراین اینکه از امروز بخواهیم به کنترل
تورم دلخوش کنیم ،آن هم در شرایطی که کفه
احتمال تداوم رش��د تورم در کش��ور سنگینتر
است ،کار معقولی نیست.
در هر ح��ال بخواهیم یا نخواهیم ،مهمترین
چالشه��ای پیش روی اقتصاد ایران در س��ال
 ،۱۴۰۰رویاروی��ی ب��ا تورم ،رک��ود تولید ،فرار
س��رمایه و فش��ار اقتصادی بیش از پیش روی
قش��رهای مختلف جامعه اس��ت ک��ه دولت و
نهاده��ای ذیربط باید راه��کاری برای عبور از
آنها در نظر بگیرند.

هنوز جهتگیری
کشورهای
ذینفع در قبال
برجام و تحریمها
بهدرستی
مشخص نیست
و نمیتوان از
امروز آن را
رفعشده دانست

آسیبهای
مثلث
نامتجانس
تجارت خارجی

کیوان کاشفی
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه

ای��ن مس��ئله بس��یار واض��ح اس��ت که ما
نتوانستهایم از موضوع کاهش ارزش پول ملی
کش��ور خود به نفع صادرات استفاده کنیم اما
چرایی این موضوع با عوامل بس��یار متعددی
در ارتباط اس��ت که م��ا در اقتصاد و تجارت
کشور با آنها مواجه هستیم.
در واق��ع در اقتصاد ی��ک مثلث وجود دارد
ک��ه هر  ۳ضلع آن باید به ش��کل مناس��ب با
ه��م در ارتباط و تعامل باش��ند تا توس��عه به
مفه��وم واقعی در آن اتف��اق بیفتد ۳ .ضلعی
که در کش��ور ما با بخ��ش خصوصی ،وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت و زیرمجموعههای
آن و همینطور وزارت امور خارجه ش��ناخته
میش��ود .این  ۳ضلع بای��د با بکارگیری همه
امکان��ات و ابزاره��ای خ��ود ،ب��ا برنامهریزی
مش��خص در مس��یر ارتقای نظ��ام اقتصادی
حرک��ت کنن��د و ُکن��دی و کاهل��ی هریک
میتواند منجر به ناکام ماندن اقتصاد کش��ور
شود.
نکته اول و اساسی در این مسئله این است
که ب��رای اینکه کاهش ارزش پول ملی منجر
به رونق صادرات ش��ود ،این کاهش براساس
یکس��ری برنامهریزیه��ا انج��ام ش��ود ،در
حالیک��ه کاهش ارزش پول مل��ی ما در برابر
دالر به هیچوجه دارای نظام کنترلش��دهای
نبود.
در کش��وری مانن��د چین که سالهاس��ت
از طری��ق این مکانیس��م به تقوی��ت صادرات
خ��ود میپردازد ،موضوع کاه��ش ارزش پول
مل��ی تفاوتهای زیادی با آنچه در کش��ور ما
میگذرد ،دارد .دولت چین این کاهش ارزش
پول ملی را به صورت خودخواس��ته ،با برنامه
و در مدت محدود و مش��خصی انجام میدهد
و پس از تصاحب بازارها ،دوباره وضعیت را به
حالت عادی برمیگرداند.
در کش��ور م��ا ،کاه��ش ارزش پ��ول ملی
تحتتاثی��ر آریتم��ی اقتص��اد و ب��ه صورت
غافلگیرکنن��ده و غیرقابلکنترل��ی بروز کرد
و دول��ت برنامه خاصی ب��رای مواجهه با این
موض��وع نداش��ت؛ بنابراین نتوانس��ت تدابیر
مناس��بی را نی��ز ب��رای این وضعی��ت اتخاذ
کن��د .پس از بروز ای��ن وضعیت ،واکنشهای
مطلوبی نیز در داخل انجام نشد و تحتتاثیر
فرضیههایی که این ش��رایط را باعث صادرات
بیش از ح��د و کمبود کاال در داخل کش��ور
میدانس��ت ،نهادهای گوناگون سیاستهای
انقباضی در مقابل صادرات کاال اتخاذ کردند.
البته این تصمیمات در بیشتر موارد شتابزده
و در عین حال مقطعی بودند .تصمیماتی که
در ی��ک دوره کوتاه ،ممنوعیت و آزاد ش��دن
چندباره برخی کاالها را در پی داشت و نهتنها
تاثیر مثبتی بر تجارت کش��ور نگذاش��ت ،که
بهطور همزمان صادرات و دسترس��ی داخلی
به این کاالها را دچار مش��کل کرد ،زیرا ما در
رویارویی با این موضوع دارای یک اس��تراتژی
اصولی نبودیم.
البته م��وارد دیگ��ری نیز وج��ود دارد که
هریک ب��ه نحوی باعث موفق نبودن کش��ور
در بهرهبرداری صادراتی از کاهش ارزش پول
ملی بود .یکی از این عوامل ،واردات مواد اولیه
ب��ود .کاهش ارزش پول ملی در عین حال که
باع��ث صرفه اقتصادی در صادرات میش��ود،
اگر به ش��کل درست مدیریت نشود ،به همان
نس��بت میتواند تولید را که نیازمند واردات
مواد اولیه است ،دچار شوک کند؛ ضمن اینکه
کش��ور دچار تحریمهای اقتصادی نیز بود .در
این شرایط تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت
نیازمن��د س��رمایه در گردش بیش��تر بودند؛
تقاضای ارز بیش از قبل ش��د و سیستمهای
متعدد آزمون خطای بانک مرکزی هم در این
موضع جواب نداد و به این ترتیب ،فرصتی که
میتوانست به رونق صادرات کشور بینجامد،
از دست رفت.
بهط��ور کل��ی از ی��ک نظام اقتص��ادی که
دارای اه��داف و برنامهریزیهای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت نیست نمیتوان انتظار
داش��ت بتوان��د از چنین فرصتهای��ی برای
توس��عه تجاری و اقتصادی خ��ود بهر ه ببرد.
در واق��ع ما در حالحاضر و پس از گذش��ت
ماهها نیز در نظام اقتصادی کش��ور استراتژی
درس��ت و مش��خصی برای مقابله با وضعیت
موج��ود نداریم و هنوز هم به آزمون و خطا و
برنامهریزیهای مقطعی میپردازیم.

یادداشت

صادرات محصوالت
کشاورزی
از  ٦میلیارد دالر گذشت

ساخت پاویون ایران
در اکسپو دوبی
به کجا رسید؟

بهار  1400با موج
چهارم کرونا همراه شد

