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المیرا اکرمی- شهروند| »شــما هــم می توانید 
صادرات کنید«؛ این شعار کمپین تخصصی صادرات 
است که با ایده یک شرکت خصوصی به راه افتاد و البته 
مورد حمایت ســازمان توســعه تجارت ایران و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. حاال براساس اعالم 
گمرک، صادرات غیرنفتی در 4ماهه ابتدای امســال 
54.9 درصد کاهش داشته اســت. صادرکنندگان در 
این باره به مشکالت ریز و درشــت صادرات ایران اشاره 
می کنند و معتقدند در ایران واردات بســیار راحت تر و 
بی دغدغه تر از صادرات است. حاال یک شرکت خصوصی 
پیشقدم شده است و حتی تولیدکنندگان کوچک را وارد 
بازارهای جهانی می کند. آنها با استفاده از دنیای مجازی 
اطالعات صادرکنندگان و محصوالت ایرانی را به تجار 
خارجی عرضه و به این ترتیب برای آنها در ویترین جهان 

بازاریابی می کنند. 
کمپینی که حاال می خواهــد فرصت صادرات بدون 
دغدغه را به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عالقه مند 
به صادرات آموزش بدهد و آنها را بــا اطالعات الزم در 
این زمینه آشــنا کند. کمپینی کــه حاصل همکاری 
دولت و بخش خصوصی در این زمینه برای نخستین بار 
اســت و از 15مردادماه شروع به کار کرده و قرار است تا 

29شهریورماه به کارش ادامه بدهد.
این کمپین که حاال در بیشتر استان های کشور راه 
افتاده، موضوعاتی مانند راهکار های صادرات آســان، 
خدمات پولی و بانکی، بیمه  نامه صادراتی، موانع تجارت 
بین المللی، خطوط اعتبــاری صادراتــی و بازاریابی 
بین المللی را دنبال می کند. موضوعاتی که هر کدام به 
نوبه خود سنگ بزرگی پیش پای صادرکنندگان است و 

اگر برطرف شوند، صادرات آسان تر می شود. 
هر چند که تمام اهداف این کمپین محقق نشده اما 
جرقه ای بوده برای این که دولت و بخش خصوصی برای 
توسعه صادرات دست به دست هم بدهند و خودشان را 
محک بزنند که بــرای همکاری این چنینی چند مرده 
حالجند. مسئوالن می گویند که باید ارزیابی دقیق از 
اثرات این کمپین و گشایش هایی که کرده است بعد از 
تمام شدن آن انجام شود، اما نگاه خوشبینی به آنچه تا 

حاال به دست آمده، دارند. 
مشکالت ریز و درشت صادرات 

ایران همیشــه در صادرات غیرنفتی با مشــکالت 
ریز و درشــتی مواجه بوده، روندی که اگــر ادامه پیدا 
کند و فکری برای آن نشــود می تواند تهدیدی جدی 
برای حیات شرکت ها و بنگاه ها باشد. عالوه بر این، در 
دنیای امروز شــرکت هایی که فقط به تولید و فروش 
داخلی اکتفا کنند، قدرت رقابت را از دســت می دهند 
 و محکوم به شکســت در تالطم های اقتصادی در برابر

 رقبایشان هستند. 
هیچ کس نمی توانــد منکر این موضوع باشــد که 
رونق صادرات به معنای اشــتغال، ارزآوری و توســعه 
است و سال هاســت که صادرکنندگان و کارشناسان 
می گویند که موانع پیش پای صــادرات خیلی زیاد و 
طاقت فرساست؛ موانعی که خیلی از آنها را خودمان به 
وجود آورده ایم اما تالش کمتری برای رفع آنها کرده ایم. 
همه اینهــا دولت را ترغیب کــرده که به کمک بخش 
خصوصی بیاید و با ایجاد دروازه صادرات کاال و خدمات، 

برخی از این موانع و مشکالت را حل کند. 
در واقع کمپین تخصصی صادرات با عنوان »شــما 
هم می توانید صادرات کنید« با حمایت سازمان توسعه 
تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی و بانک توسعه 
صادرات ایران و با ایده یک شرکت خصوصی راه  افتاده 
تا فرصت صادرات بدون دغدغه را به تولیدکنندگان و 
توزیع  کنندگان عالقه مند به صادرات آموزش داده و آنها 

را با اطالعات الزم در این زمینه آشنا کند.
سرویس دهی از زمان ورود به بازار صادراتی 

یزد از استان هایی اســت که حدود یک هفته پیش 
کمپین تخصصی صادرات را راه انداخت و سید مسعود 
عظیمی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 

یزد به »شهروند« توضیح می دهد که ایده این کمپین 
متعلق به بخش خصوصی است و قرار است برای تسهیل 
فرآیند صادرات، به شــرکت ها و بنگاه ها سرویس دهی 
کند. عظیمی با اشــاره به این که صادرات هم تخصص 
می خواهد و هم هزینه، می گوید: شــرکتی که صاحب 
ایده این کمپین اســت با امکانات نرم افزاری که فراهم 
کرده، از لحظه ای که فردی وارد بازار صادراتی می شود تا 
زمانی که مشتری یابی و بازاریابی را انجام دهد، پلت فرمی 
را به هفت زبــان دنیا آماده کــرده و تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان می توانند محصول خود را در آن معرفی 
کنند و اگر مشتریان خارجی، تمایلی به خرید محصولی 
داشته باشند با شماره تماســی که از هر تولیدکننده 
 و توزیع کننده گذاشــته شــده، می توانند با او ارتباط 

برقرار کنند. 
به گفته مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان یزد، این اســتان با دارا بودن واحدهای صنعتی 
و پتانســیل های تولیدی باال ظرفیت خوبی برای ورود 
به بازارهای صادراتی منطقــه ای و فرامنطقه ای دارد و 
تشکیل کنسرســیوم های صادراتی با حمایت شرکت 
شهرک  های صنعتی از مهمترین اقدامات این شرکت 

برای توسعه صادرات است.
کاهش 54 درصدی صادرات در 4ماه 

آمار گمرک نشان می دهد، مجموع صادرات غیرنفتي 
ایران در چهارماهه اول امســال به 13 میلیارد و 459 
میلیون دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه  سال 
قبل 54.9 درصد کاهش داشته است. کاهش صادراتی 

که فعاالن اقتصادی، مشــکالت و موانع صادرات را در 
آن بی تأثیر نمی دانند. صادرکنندگان و فعاالن بخش 
خصوصی معتقدند که مشکالت ریز و درشتی پیش  پای 

آنان است؛ از شناسایی بازارها گرفته تا تبادالت مالی. 
به گفته سیدرضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون 
توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، درست است که 
فضای بین المللی پس از برجام تا حدودی باز شــد اما 
اعمال عوارض های سنگین باعث شــد به  جای رشد 
صادرات غیرنفتی، با کاهش شدید در برخی زنجیره های 
صادراتی مواجه شویم. او معتقد است که با اجرای برجام 
اتفاق خاصی در ترکیب کاالهــای صادرات غیرنفتی 
رخ نداده، چرا که سیاســت های اقتصــادی دولت در 
 جهت حمایت از صادرات یا توسعه صادرات غیرنفتی

 نبوده است.
به گفته رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی ایران، تحریم ها باعث شد که ایران جایگاهش 
را در بعضی بازارهای بین المللی از دســت بدهد و باید 
برنامه بازاریابی هدفمندی داشته باشیم تا دوباره جایگاه 
قبلی را به دست بیاوریم. حاجی  آقامیری معتقد است 
که در زمینه بازارهای صادراتی با مشکالتی مواجهیم و 
باید استراتژی جدیدی برای بازارسازی تعریف کنیم و 
هر چند که به خیلی بازارها صادرات داریم اما باید برنامه 
اساســی در جهت بازاریابی تدوین کنیم و این تصور را 
داشته باشیم که تازه می خواهیم وارد بازارهای منطقه 

و جهان شویم.
ضرورت اصالح فرآیندها برای جهش صادرات

علی یزدانی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو 
با »شهروند« توضیح می دهد که یکی از مشکالت اصلی 
به خصوص بــرای بنگاه های کوچــک در راه صادرات، 
ضعف بنیــه اقتصادی ایــن بنگاه ها بــرای حضور در 

نمایشگاه های داخلی و خارجی است. 
به گفته یزدانی، از آن جا که این بنگاه ها در اندازه های 
کوچک هســتند، به دلیل هزینه های باال نمی توانند 
وارد بازارهای جهانی شــوند و برای حل این مشکل و 
در راســتای اقتصاد مقاومتی، سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی از  ســال گذشته شرکت های 
مدیریت صادرات را با محوریــت بخش خصوصی در 
31 استان شــکل داده و کنسرسیوم های صادراتی که 
بتوانند محصوالت خوشه های صنعتی را صادر کنند، به 
وجود آمده است. معاون وزیر صنعت می گوید که نکته 
دیگر برای توسعه صادرات، آموزش است و برای همین 
سازمان متبوعش صددرصد هزینه های آموزشی را در 

حوزه بازاریابی و صادرات می دهد.
امضــای تفاهمنامه بــا آلمــان و کره جنوبی برای 
اعزام فعاالن بنگاه های کوچک به این کشــورها، اقدام 
دیگری است که سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی انجــام داده و به گفته یزدانــی در این فرآیند 
هم فعاالن بنگاه های کوچــک آموزش می بینند و هم 
تفاهمنامه هــای دوجانبه امضا می کننــد. به گفته او،  
سال قبل فعاالن 40 بنگاه به این کشورها اعزام شدند 
 و امسال هم اعزام 60 فعال بنگاه های اقتصادی و تولیدی

 انجام می شود. 
یزدانی با بیان این که مقررات دست و پاگیر مشکالت 
جدی را پیش پای صادرکنندگان قرار داده است، تأکید 
می کند که بــرای جهش صادرات، اصــالح فرآیندها 
ضرورت دارد و با وجود اقداماتی که گمرک برای اجرای 
پنجره واحد تجاری انجام داده اما هنوز این فرآیند به حد 
مطلوب نرســیده و اگر این پنجره واحد تجاری محقق 
شود، مقررات دست و پاگیر از پیش روی تولیدکنندگان 
برداشته  و تمام فرآیند مربوط به صادرات در یک مرحله 

و بدون مراجعه به چندین دستگاه انجام می شود. 
به گفته معاون وزیر صنعت، فعال شــدن وزارت امور 
خارجه برای شناسایی بازارهای هدف صادراتی موضوع 
دیگری اســت که باید به صورت جدی اتفاق بیفتد و 
دیپلماسی باید به کمک صادرکنندگان بیاید تا راه آنها 

به بازارهای جهانی هموارتر شود. 

با ایده یک شرکت خصوصی کمپین تخصصی صدور کاالی ایرانی راه افتاد

شما هم می توانید صادرات کنید
  برای صادرکنندگان کوچک بازاریابی جهانی می شود

  معاون وزیر صنعت در گفت وگو با »شهروند«: بنگاه های کوچک با هزینه های باال نمی توانند وارد بازارهای جهانی شوند

گزیده های هفتگی اقتصاد مقاومتی
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به گزارش روابط عمومی بانک پارســیان؛ بانک پارســیان یکی از 12 بانک ایرانی است 
که در چارچــوب  توافق بانک مرکزی ، قرارداد تامین مالی بلنــد مدت  به ارزش 8 میلیارد 
یورو با اگزیم بانک کره جنوبی منعقدکرد و به همین منظوراین بانک در زمینه  قراردادهای 

فاینانس، آماده بررسی قبول عاملیت پروژه های ارایه شده از سوی متقاضیان است. 
بر اســاس این قرارداد؛ اگزیم بانک کره جنوبی ازطریق بانک های عامل ایرانی، نســبت 
 به تأمین مالــی پروژه های مختلف کشــورمان در حــوزه های عمرانــی و تولیدی اقدام 
می کند و نتیجه این تفاهم راه اندازی بســیاری از پروژه های عمرانی و تولیدی اســت  که 

اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. 
هدف ازاین طــرح، تامین مالی میان مدت ) با دوره بازپرداخت نهایتاً تا ده ســال( خرید 
کاالها و خدمات از کشور کره جنوبی به منظور اجرای طرح های زیربنایی تولیدی و صنعتی 
و طرح های توسعه ای در ایران می باشــد و وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تضمین 
 بازپرداخت تســهیالت دریافتی تحت قرارداد، نســبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت

 اقدام می کند.  

 قرارداد همکاری
 بانک پارسیان و اگزیم بانک کره جنوبی به امضا رسید

شهرستان

 صنعت چاپ می تواند
 در اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد 

صنعت چــاپ در تأمین مواد اولیه و ماشــین آالت 
بیش از 80 درصد وابسته به خارج کشور است و براین 
اساس، بومی سازی آن ضرورت دارد. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی از »چاپ« به عنوان 
یک صنعت حیاتی برای توســعه کشــور نــام برد و 
مهمترین علل بی توجهی به صنعت چاپ را سه عامل 
سرمایه، قوانین و آموزش برشــمرد. معصومه آقاپور 
علیشاهی گفت: صنعت چاپ بسترساز توسعه کشور 
در بخش های مختلف است و در برنامه های توسعه و 
سند چشــم انداز باید توجه الزم به این صنعت بشود. 
درآمد جهانی صنعت چاپ در  ســال گذشته میالدی 
850 میلیارد دالر بوده و باید تالش کنیم ســهم خود 
را از اقتصاد جهانی صنعت چــاپ در اختیار بگیریم.
او صنعــت چاپ را محــرک بســیاری از بخش های 
اقتصادی ازجمله صنعت گردشگری عنوان و یادآوری 
کرد: صنعت گردشــگری در جهان ســالیانه بیش از 
500 میلیــارد دالر درآمد دارد و بایــد این صنعت از 
ظرفیت های صنعت چاپ برای رشــد و توسعه خود 

به عنوان یک صنعت اشتغالزا استفاده کند.

 1/5میلیارد دالر
 برای اشتغال روستاییان

رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس گفت: 1.5میلیــارد دالر از صندوق توســعه 
ملی برای بهبود کسب وکار و ایجاد اشتغال در مناطق 
روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت 
اختصاص یافت. علی اکبری گفــت: این میزان اعتبار 
معادل 55 تا 60 هزار میلیارد ریال است که در مجلس 
برای رونق کســب وکار و ایجاد اشــتغال مصوب شد 
و دولت در این خصــوص آیین نامه تهیه می کند که به 
بانک ها ابالغ کند؛ چراکه براساس سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در پنج ســال آینده در هر سال باید 380 هزار 
شــغل ایجاد شــود. او با بیان این کــه بازپرداخت این 
تسهیالت 6ساله، دوره تخصیص یک ساله و سود با نرخ 
میانگین 6 درصد است، اظهار کرد: زمان بندی و نحوه 
تزریق تدریجی منابع طبق آیین نامه قانون است و ظرف 
2ماه آینده انجام می شــود.گفتنی است؛ اکبری بانک 
عامل این طرح را صندوق کارآفرینی امید عنوان کرده و 
افزوده است؛ به دلیل این که تسهیالت این میزان اعتبار 
صفر درصد است، بانک ها مکلف شده اند به همین میزان 
اعتبار که شامل 60 هزار میلیارد ریال است، اضافه کنند. 

ابالغ سند راهبردی گمرک ایران 
سرپرســت گمرک ایــران از ابالغ ســند راهبردی 
گمرک ایران جهت اجرا به مدیران گمرکات ســتادی 
و اجرایی خبر داد. فرود عســگری دراین ســند اعالم 
کرد؛ با عنایت به ابالغ ســند راهبــردی گمرک ایران 
توســط وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، 
اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، برنامه ششــم توســعه، برنامه و خط 
مشــی رئیس جمهوری و برنامه ارایه شــده به مجلس 
شورای اسالمی تدوین شده، ســند راهبردی گمرک 
 جهت اجــرای صحیــح و به موقــع ابالغ می شــود. 
عســگری گفت: انتظار مــی رود پیاده ســازی دقیق 
این تکالیــف و اقدامات راهبردی کــه قبال نیز درقالب 
برنامه های عملیاتی دربخشنامه ای ابالغ شده، با جدیت و 
رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابالغی در دستور کار قرار 
داده شود. او گفت: پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات 
در  سال 1396 تهیه و جهت اجرا به گمرکات ابالغ شده 
بود و با ابالغ ســند راهبردی گمرک، تکلیف و اقدامات 
گمرکات درچارچوب سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و 

قوانین مجلس شورای اسالمی مشخص شده است.

 اراده دولت
 اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 

اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری بر 
لزوم بازنگری در نحوه و ســازوکارهای گزارش گیری و 
نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی دبیرخانه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تأکید کرد. 
او با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه ها و برنامه های 
اجرایی اقتصاد مقاومتی برای  ســال 96 اظهار داشت: 
اگر پروژه ها و برنامه های اولویت دار  سال 96 به درستی 
اجرا شــود، شاهد رشــد اقتصادی، توســعه صادرات، 
اشتغالزایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم 
بود. جهانگیری همچنین گفت: عدم  برخورداری ستاد 
از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه های 
اجرایی، محدودیت های مالی و مدیریتی و دالیل دیگر از 
این دست می تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که 
الزم اســت این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی 
دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مســائل 
تدوین شود. او سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی را 
فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد 

کشور برشمرد .

وظیفه وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی 
اصلــی  شــاخص  دو  نیــرو  وزارت  سرپرســت 
اقتصاد مقاومتــی را تکیه بــر داخــل و کاهش هزینه 
ذکــر و بیان کرد: یکــی از وزارتخانه هایی کــه در حوزه 
اقتصاد مقاومتی وظیفــه ســنگینی دارد، وزارت نیرو 
اســت. ســتار محمودی، نیروی برق را پیشانی توسعه 
در کشــور توصیــف و بیان کــرد: این صنعــت از نظر 
حرکــت در مرزهای دانــش و اســتفاده از فناوری های 
 روز در کاهــش هزینه هــا جایــگاه ویــژه ای دارد. 
او گفــت: پســت تأمین برق میدان شــهدای مشــهد 
پــروژه ای منحصربه فرد اســت که مشــابهی در داخل 
کشــور و نیــز کشــورهای همجــوار نــدارد. اجرای 
ایــن پــروژه متخصصــان داخلــی را بــه خودباوری 
 بــرای رقابت بــا کشــورهای پیشــرفته می رســاند. 
سرپرســت وزارت نیرو افزود: این پروژه از نظر مدیریت، 
کنترل و نگهداری همه استانداردهای مربوط به پدافند 
غیرعامل را رعایت کرده و خیلی خوب طراحی شده است. 
از نظر هزینه هم با توجه به این که پیداکردن زمین برای 
اجرای اینگونه پروژه ها در مراکز کالنشهرهایی چون مشهد 
کار دشواری است، مجریان با حرکت در عمق 61 متری 

زمین موجب صرفه جویی در هزینه خرید زمین شده اند. 

حراج هنری برای صنایع دستی 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: صنایع دستی باید مانند هنرهای 
تجسمی صاحب حراج شود و آثار فاخر با برندینگ 
امضای هنرمندان بزرگ این حوزه به فروش برســد. 
علی اصغر مونسان در این جلســه با حضور اعضای 
شورایعالی تشکل ها، روســای اتحادیه ها، مجامع، 
کانون ها و انجمن های غیردولتی صنایع دستی اظهار 
کرد: اجرای طرح های توســعه ای در صنایع دستی 
می تواند باعث رونق اقتصاد ملی و ایجاد اشــتغال و 
به تبع آن موجب پیگیری اهــداف اقتصاد مقاومتی 
شود. او ادامه داد: یکی از این طرح ها در تجاری سازی 
صنایع دستی، برگزاری حراج هنری صنایع دستی 
برای آثار برند و صاحب امضا نظیر آنچه در سال های 
گذشــته در حراج بزرگ هنرهای تجسمی صورت 
می گیرد، است. مونسان گفت: توجه به تجاری سازی 
ایجاد بازار می کند و مشــکل امروز صنعت ما ضعف 
در بازار اســت و اگر در فــروش محصوالت صنعتی 
مشکالتی چون قیمت تمام شده باال و ناتوانی در رقابت 
کیفیتی و قیمتی با بازارهای جهانــی را داریم اما در 

صنایع دستی با یک بازار انحصاری مواجهیم. 
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