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عکس:

اگر در وضع قوانین حوزه تولید و تجارت ،اصل بر برائت باشد و با
ن مانع در مسیر تجارت
تخلفات برخورد شود ،بخش عمدهای از قوانی 
برطرف میشود

باید نگرشها عوض شود
س��یدمرتضی افقه ،اقتصاددان و دانش��یار دانش��گاه
ش��هید چمران درباره نقش مجلس و طرحها و قوانین
آن در توسعه تجارت ،در گفتوگو با
اظهار کرد:
وقتی از تجارت کشور صحبت میکنیم باید این تجارت
را به دو حوزه نفتی و غیرنفتی تقسیم کنیم که طبیعتا
تجارت نفتی آنچنان تابع قوانین مجلس نیست.
افق��ه در این باره افزود :آنچه درباره تجارت غیرنفتی
کش��ور نیز میتوان گفت این اس��ت که مش��کل تنها
محدود به طرحهای مجلس و قوانین آن نیست .مشکل
اصلی کشور در حوزه تجارت در بخش صادرات بیشتر
مرب��وط به ص��ادرات مواد خام و فله ب��وده و نمیتواند
آنچنان که باید و شاید موجب ایجاد ارزش افزوده شود
و در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد .بنابراین در گام
نخست و بیش از تمرکز بر نقش مجلس در تجارت باید
به تغییر نگرش کلی و ذهنی درباره صادرات فکر کنیم.
این اقتصاددان در ادام��ه تاکید کرد :اگرچه موضوع
ص��ادرات همراه با ارزش افزوده در س��الهای اخیر در
رسانههای کشور مطرح شدهاما اینکه بخواهیم این نوع

صادرات را در تجارت کشور نهادینه کنیم ،نیاز به تغییر
ذهنیت اساسی در بخشهای تولیدی داریم.
وی همچنین با اش��اره به ضرورت تمرکز مجلس بر
بخش تولید بهعنوان پیشزمینه صادرات خاطرنش��ان
کرد :در تولید نیز کش��ور با تعدد قوانین روبهرو است.
مش��کالتی که صدور و تنظیم قوانی��ن مکرر در حوزه
تولی��د و در پ��ی آن تج��ارت ایجاد میکند ،ناش��ی از
فلس��فه این نوع نگرش اس��ت که قانونگذار اصل را بر
خالفکار ب��ودن همه تلقی میکند مگر خالف آن ثابت
شود.
این نوع نگرش باعث میشود مشکالت فراوانی برای
افراد هدف آن قوانین ایجاد ش��ود .ضمن اینکه همین
توپاگیر زمینه فس��اد را نیز مهیا میکند
قوانین دس�� 
و باعث ش��کلگیری رانت و رش��وه میشود؛ البته باید
توجه داش��ت روند این تغییر نگرش آنچنان س��ریع و
آنی نخواهد بود زیرا در هر حال افراد با این نوع نگرش
تربیت یافتهاند.
این دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان

کرد :در وضع قوانی��ن حوزه تولید و تجارت ،باید اصل
بر برائت باشد و در صورت بروز تخلف ،در حوزه نظارت
با آن برخورد شود .با این کار بخش عمدهای از قوانین
بازدارنده در مسیر تجارت برطرف میشود؛ البته چنین
جوی هنوز در مجلس ایجاد نشده است.
افق��ه در ادامه بیان کرد :اگرچ��ه این یک امر قطعی
نیس��ت اما در هر حال باید بپذیری��م وکالی مردم در
مجلس لزوما س��طح باالیی از دان��ش را درباره قوانین
ندارن��د؛ ش��اید  ۷۰تا  ۸۰درصد قوانی��ن در این حوزه
بهطور مس��تقیم یا غیرمستقیم به متغیرهای اقتصادی
مرب��وط میش��ود .به نظر میرس��د ش��رایط انتخاب و
تعیین صالحیت نمایندگان به گونهای نیست که لزوما
افراد توانمند -که ریشههای مشکالت را هدف بگیرند-
در این عرصه حضور پیدا کنند ،به همین دلیل معموال
الیههای س��طحی مش��کالت در ارزیابیه��ای مختلف
مورد بررس��ی قرار میگیرد و قوانی��ن را نیز بر همین
اساس وضع میکنند.
این نوع نگرش باعث میش��ود قوانین وضعش��ده به

هدف مورد نظر نرسد و مجدد
ب��ه وض��ع قوانین نیاز باش��د.
نتیجه این روند ،انبوه قوانینی
اس��ت که امروز ب��ا آن مواجه
هستیم و مجریان قوانین را نیز
سردرگم و دچار مشکل میکند.
وی در توضی��ح ای��ن مطل��ب عنوان کرد :داش��تن
مدرک تحصیلی ،بهتنهایی نمیتواند متضمن تخصص
در حوزهه��ای مختلف باش��د و بای��د در انتخاب افراد
متخص��ص در حوزههای مختل��ف ارزیابیهای مطلوب
انجام شود.
افقه در پایان درباره امکان مشاورههای تخصصی در
این موارد از بیرون مجلس نیز یادآور شد :البته در این
باره مرکز پژوهشهای مجل��س بهعنوان بازوی علمی
و فک��ری این نه��اد همین وظیف��ه را دارد اما با توجه
به نگرشه��ا و موضعگیریهای سیاس��ی در مجلس،
از برخ��ی ظرفیته��ای علمی در این زمینه اس��تفاده
نمیشود.

نقش مجلس پشتیبانی است
میرهادی رهگشای ،کارش��ناس اقتصاد درباره نقش
مجلس در حوزه تجارت کش��ور در گفتوگو با
عنوان کرد :نقش مجلس در حوزه تجارت وضع قوانین
کالن اس��ت اما به نظر میرس��د مش��کل اصلی امروز
تجارت کش��ور بیشتر ناش��ی از عملکرد بخش اجرایی
در این حوزه باشد.
رهگش��ای افزود :عمده وظایف در ای��ن زمینه و در
ش��رایط فعلی اقتص��اد ،برعهده نهادهای��ی مثل بانک
مرکزی ،سازمان توس��عه تجارت و وزارت امور خارجه
اس��ت .درواقع در این زمینه ابتدا بدنه اجرایی کش��ور
باید برای تس��هیل فرآیندهای مرب��وط به تجارت ،چه
در بخ��ش واردات و چه در بخش ص��ادرات اقدام کند
و نقش مجلس در این حوزه چندان پررنگ نیست.
وی در ادامه گفت :بدنه اجرایی در دولت باید در این

ش��رایط برای حرکت به سوی توسعه تجاری کشور ،در
مباحث��ی مانند مذاکرات دوجانبه با کش��ورهای دیگر،
ایجاد زیرساختهای لجس��تیک ،بندرگاه و جادههای
تج��اری ،صدور روادید و پروازه��ای تجاری وارد عمل
ش��ود؛ تا این اقدامات انجام نش��ود مجل��س نمیتواند
نقش خود را در این امور که بیشتر در حوزه پشتیبانی
است اعمال کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد :در حالحاضر
مجل��س حداقلهای مورد نیاز تجارت خارجی را دارد؛
در مقاب��ل ،بخش اجرایی و پیش��رو در تجارت باید در
زمینه اصالح س��اختارهای تجاری کش��ور ایفای نقش
کند.
وی درب��اره قوانین دس��توپاگیر ح��وزه تجارت نیز
تاکید کرد :البته کس��ی وجود اینگونه قوانین را منکر

نمیشود اما باید توجه داشت مجلس در حالحاضر در
ای��ن موضوع و حتی در اموری مانند خودتحریمیهای
موجود ،در جایگاه اول متهمان نیست.
فع��االن اقتصا د نی��ز در اظهارنظرهای خ��ود عمدتا
نهادهای��ی مثل بانک مرکزی را در توقف نقلوانتقاالت
پول��ی ،وزارت ام��ور خارج��ه را در عدم ام��کان صدور
روادید برای بازرگانان و وزارت راه و شهرس��ازی را در
شکل نگرفتن زیرساختهای لجستیک کشور مسئول
میدانند.
این کارش��ناس اقتصاد در ادامه تاکی��د کرد :هرگاه
نهاده��ای اجرایی به ای��ن مس��ئولیتهای ذاتی خود
در ح��وزه تجارت خارج��ی عمل کردن��د ،میتوان در
بخشهای پش��تیبانی و قانونگ��ذاری نقش مجلس را
مورد ارزیابی قرار داد اما در ش��رایط فعلی که بسیاری

از کارهای اجرایی در این حوزه
انجام نش��ده باقی مانده است،
نمیت��وان مطالب��ه چندانی از
نمایندگان مجلس داشت.
وی درب��اره نق��ش نظارتی
مجل��س در همین امور اجرایی نیز یادآور ش��د :وقتی
کمکاری در این حوزهها تبدیل به یک فرآیند میشود،
مجلس نیز نمیتواند نظارت جامعی درباره آن داش��ته
باش��د .این مشکالت نیز باید از طریق بدنه اجرایی رفع
ش��وند تا بتوانیم ش��اهد حرکت رو ب��هجلوی تجارت
کشور باشیم.
رهگش��ای در پایان گف��ت :به نظر نمیرس��د نقش
مجلس در ضعفهای کنونی نظام تجاری کشور چندان
پررنگ باشد.

قوانین نباید فقط روی کاغذ باشند
علی مروی ،کارش��ناس اقتصاد و فعال رسانه درباره
تاثی��ر عملک��رد مجلس بر فعالیتها و توس��عه تجاری
کش��ور در گفتوگو با
عنوان کرد :در درجه اول
باید گفت نقش مجل��س و قوانین آن در حوزه تجارت
خارجی و توس��عه اقتص��ادی ،زیرمجموع��ه نقش این
نهاد در بهبود اقتصاد کش��ور است .اگر به این موضوع
بهعنوان یک مقوله واحد نگاه شود میتوان راهکارهای
یکسانی برای آن نیز در نظر گرفت.
مروی در این باره خاطرنشان کرد :حال اگر بخواهیم
بهط��ور متمرکز درباره نقش مجلس بر تجارت خارجی
کش��ور صحبت کنیم ،نکتهای که بی��ش از همه جلب
توجه میکند این اس��ت که قوانین کش��ور از جمله در
حوزه تجارت معموال روی کاغذ قوانین خوبی به شمار
میروند اما در حوزه اجرا در بسیاری از موارد با مشکل
مواجه هستند.
برای مث��ال ،در قانون آمده اس��ت هرگونه تغییرات
قانونی در حوزه تجارت کشور باید در مدتزمان معین
پیش از اجرا به اطالع صادرکنندگان برسد .این قانون،
بس��یار خوب است اما در عمل نیز به اجرا درمیآید ؟ از
این موارد در قوانین ما بس��یار دیده میشود که قانون
بهبود فضای کس��بوکار و الگوی اصالح مصرف انرژی
نمونههای دیگری از آنها هستند.

وی درباره دالیل عدم موفقی��ت این قوانین در اجرا
عن��وان کرد :ای��ن عدم اجرای قوانی��ن مصوب مجلس
معم��وال به دو دلیل اتفاق میافتد؛ اول اینکه در برخی
موارد ممکن است مجریان قوانین آن قانون را نپذیرند
به همین دلیل در اجرا با مشکل مواجه شود.
نمونه بارز چنی��ن قوانینی ،قانون اخیر س��اماندهی
صنعت خودرو بود .وقتی مجری با قانون موافق نباشد،
ابزارهایی را در دس��ت دارد ک��ه میتواند از اجرای آن
سر باززند.
این کارش��ناس اقتص��اد درباره دلی��ل دیگر اجرایی
نش��دن قوانین مص��وب مجل��س را نامتناس��ب بودن
قوانین دانس��ت و در این زمین��ه تاکید کرد :در برخی
م��وارد به نظر میرس��د قانونگذار ،قان��ون را بدون در
نظر گرفتن شرایط ،سوابق ،سالیق و جوانب امر نوشته
است.
وی در این زمینه تصریح کرد :در بسیاری از موارد در
مجلس قوانین خوبی در حوزه تجارت نوش��ته میشود،
نهادی نیز بررسی میکند تا این قانون با قوانین گذشته
مغایرتی نداشته باش��د اما پیشبینی متناسب بودن و
واکنشها درباره آن انجام نمیش��ود .در نوشتن قانون،
نباید ب��ه آرزوها بهعنوان هدف ن��گاه کرد ،همینطور
نباید بدون در نظر گرفتن همه ش��رایط ،از کشورهای

دیگر الگوبرداری کرد.
م��روی در پای��ان گف��ت :بای��د بپذیری��م قوانین ما
در ح��وزه تج��ارت در اغلب م��وارد روی کاغذ بس��یار
مطلوب هس��تند اما این قوانین در م��وارد معدودی با
ش��رایط و اقتضائات اقتصادی و تجاری کش��ور مطابق
هستند.
بنابراین بس��یاری از آنها در اجرا موفق نیس��تند .ما
بازیگ��ران ،رقبا و عوامل دیگ��ری در اقتصاد داریم که
واکنشهای آنها نیز در اقتصاد ما نقش دارد.

قوانین تج��اری و اقتصادی
م��ا در مجلس باید ب��ا در نظر
گرفت��ن همه این م��وارد وضع
ش��وند ت��ا در اجرا نیز ب��ا آنها
مشکلی نداشته باشیم.
در غی��ر این ص��ورت قوانین تجاری کش��ور همواره
روی کاغ��ذ میمانند یا به ص��ورت طرحهای نیمهکاره
رها میش��وند و اهداف تجاری و اقتصادی کش��ور نیز
هیچگاه به نتیجه نمیرسند.

سخن پایانی
تج��ارت یک فرآیند اس��ت و زنجی��ره آن از بخش
قانونگذاری آغاز شده و نتیجه آن در توسعه تجاری
و اقتصادی کش��ور مشاهده میش��ود .بنابراین برای
اینک��ه بتوانی��م به یک تج��ارت موفق برس��یم ،باید
زنجی��رهای هماهنگ از عوام��ل و مولفههای مختلف
را در کنار یکدیگر داش��ته باش��یم .قانونگذار در این
حوزه بهعنوان نخس��تین حلقه در این سلس��له نقش
مهمی در تحقق توسعه تجاری دارد .بنابراین باید در
این بخش به وضع قوانین مناس��ب و متناسب توجه

دوچندانی ش��ود و دس��تیافتنی ب��ودن مصوبات بر
ظاهر مطلوب آن ارجحیت داشته باشد .عالوهبر این،
مجلس با توجه به وظایف خود در حوزه نظارت ،باید
بر نحوه اجرای درس��ت این قوانی��ن نیز نظارت کند؛
البته آنچه مس��لم است اینکه مجلس به خودی خود
و بهتنهایی قادر به ش��کل دادن ساختارهای تجاری و
تحقق اه��داف اقتصادی در این حوزه نیس��ت و باید
همه نهادهای ذیصالح نقش خود را بهدرس��تی ایفا
کنند.

قوانین کشور
از جمله در
حوزه تجارت
معموال روی کاغذ
قوانین خوبی
هستند اما در
حوزه اجرا در
بسیاری از موارد
با مشکل مواجه
میشوند

قوانی��ن و دس��تورالعملهای خلقالس��اعه
سالهاس��ت بهعن��وان یکی از موان��ع تولید
و تج��ارت کش��ور برش��مرده میش��وند و
کارشناس��ان بارها درب��اره ل��زوم تغییر این
وضعیت اظهارنظر کردهاند.
ای��ن وضعیت در س��الهای اخیر با توجه
به تش��دید تحریمهای اقتص��ادی علیه ایران
بحرانیت��ر ش��ده و حت��ی ممکن اس��ت این
موان��ع داخلی بی��ش از تحریمه��ای داخلی
میتواند تجارت کش��ور را با مش��کل مواجه
کند.
درواقع امروز تحریمهای دولتهای خارجی
تنها مش��کلی نیس��ت ک��ه صادرکنندگان و
تجارت کش��ور با آن روبهرو هس��تند .امروز
فش��ارهایی ک��ه از داخل ب��ه صادرکنندگان
اعمال میش��ود ،عمدهترین چالش و مشکلی
است که صادرکنندگان و فعاالن تجاری ما با
آن دس��توپنجه نرم میکنن��د و نمیتوان با
تنه��ا با وعدهوعید آنها را به تداوم فعالیت در
این مسیر دلگرم کرد.
امروز وضع ع��وارض ،تعداد ب��االی صدور
بخش��نامهها ،ممنوعی��ت ص��ادرات برخ��ی
کاالها ،استفاده نامناسب از ابزار سامانه جامع
تج��ارت و بیش از همه اینه��ا وضع قوانین و
دس��تورالعملهای س��لیقهای و خلقالساعه،
از چالشه��ا و مس��ائلی اس��ت ک��ه عملکرد
صادرکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد.
وقت��ی ص��ادرات یک محصول ب��ه صورت
قانون��ی انجام میش��ود نباید هی��چ مانعی با
عناوین مختلف از جمله تنظیم بازار در برابر
این اقدام ایجاد ش��ود چراکه براساس احکام
دائمی برنامه شش��م توسعه ،بهصراحت اعالم
ش��ده هیچکدام از مراک��ز تصمیمگیری حق
وض��ع ع��وارض صادراتی ،ایج��اد ممنوعیت
و محدودی��ت ص��ادرات روی هی��چ کاالیی
ب��ا عنوان تنظیم بازار ندارن��د در صورتی که
ام��روزه چنی��ن اتفاقی رخ نمیده��د؛ در هر
دوره بخشنامهها و دس��تورالعملها و قوانین
س��لیقهای در این زمین��ه بازارهای صادراتی
کشور را که با توجه به تحریمها بهسختی نیز
بهدست آمده ،از بین میبرند.
موازیکاریها در این عرصه و بخشنامههای
خلقالس��اعه که در بدنه دولت صادر میشود
حکم تحریمهای داخلی را دارند که آس��یب
آنها بی��ش از همه متوجه اقتص��اد و تجارت
کشور است.
صادرکنن��دگان ب��ا قب��ول زحم��ت تمام
س��ختیهای مربوط به موانع خارجی تجارت
را به جان میخرند اما متاسفانه دائم با امواج
پیدرپی مشکالت داخلی مواجه میشوند .در
این زمینه باید پرسید چرا با عناوین مختلف
صادرکنن��دگان را دچ��ار تحریمهای داخلی
میکنیم؟
وقت��ی یک فع��ال تج��اری ،صادرکننده یا
سرمایهگذار با نیت صادرات کاالی خود قدم
در این عرصه میگذارد ،برنامهریزیهای خود
را با توجه به بخش��نامهها و دستورالعملهای
موج��ود انج��ام میدهد و ب��ا در نظر گرفتن
حاش��یه سود معقول به این کار میپردازد اما
ناگهان با تغییر یا صادر ش��دن یک بخشنامه
جدی��د همه این معادالت ب��ه هم میریزد و
حتی ممکن است وی را متضرر کند.
تغیی��رات متعدد در بخش��نامهها و قوانین
جدید صادرات فوالد در چند سال اخیر ،مدام
فعاالن این ح��وزه را دچار چالشهای جدی
میکند .کش��ور برای توس��عه و پیشرفت در
حوزه تجارت ،آن هم در شرایطی که کشور تا
این اندازه به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد،
نیازمند وج��ود قوانین و دس��تورالعملهای
مدون و ثابت است.
شرایطی که به دالیل مختلف در سالهای
گذش��ته بر تجارت کشور حاکم نبوده و همه
دس��تاندرکاران و فعاالن اقتص��اد امیدوارند
دولت س��یزدهم در این زمینه اقدام مناسبی
را انجامدهد.
امروز وجود بس��تر مناس��ب کس��بوکار،
کاه��ش ایس��تگاههای مداخلهگ��ر در حوزه
تجارت خارجی و ادغ��ام ،ایجاد پنجره واحد
و ح��ذف موانع داخلی که سالهاس��ت از آن
صحبت میش��ود ،دغدغه اصل��ی فعاالن این
حوزه اس��ت و راهحل بس��یاری از مشکالت
تجارت کش��ور برطرف ش��دن این چالشها
است.

یادداشت

به قوانین
باثبات
نیاز داریم

نقش خانه ملت در تجارت کشور
تجارت خارجی کشور سالهاست با مسائل مختلف درگیر است و چالشهای
متعددی پیش رو دارد .اگرچه عوامل خارجی و داخلی در بروز مشکالت تجارت
کش�ور سهیم هس�تند اما برخی از فعاالن اقتصاد بخش�ی از موانع موجود در
ای�ن حوزه را نیز ب�ه دلیل قوانین دس�توپاگیر میدانند .این گ�روه معتقدند
مجلس با توجه به رسالت خود در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین،
میتواند نقش تاثیرگذاری بر بهبود س�اختارهای تجاری کش�ور داشته باشد؛
البته نظرات دیگری هم وجود دارد که قوه مقننه را در کمبودهای نظام تجاری
کشور مقصر نمیداند و معتقد است خودتحریمیهای موجود در تجارت کشور
نتیج�ه عملکرد نامطلوب نهادهای اجرایی اس�ت .برخی نیز نقش مجلس را در
کنار عوامل دیگر در این حوزه میدانند .این گروه اعتقاد دارند اصالح ساختار
اقتصادی و توس�عه تجاری باید با تجدیدنظر در دیدگاههای همه اجزای دخیل
در حوزه تجارت کش�ور انجام شود .به این بهانه
به بررسی نقش مجلس
ش�ورای اسلامی و نماین�دگان مردم در خانه ملت در توس�عه تجاری کش�ور
پرداخته که در ادامه میخوانید:
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وظایف وکالی مردم
در خانه ملت چیست؟

