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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

و  مختصر  طرح  با هدف  که  است  سیاستی«  »گزارش  شبکه  تولیدات  انواع  از  یکی 
مفید یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش 
سیاستی حاضر نیز در قالب برنامه »تأمین امنیت غذایی« در شبکه، در همین چارچوب 

تهیه شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 
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تاریخچه تفکیک و ادغام بخش های تولید و بازرگانی کشور نشان می دهد در طول 
سال های گذشته، ایجاد تغییرات ساختاری و تشکیالتی متعدد در این بخش ها موجب 
برای  آن  اجرای  بلندمدت و  برنامه های  اهداف و  پیگیری  امکان  تا عمال  شده است 
مسئولین میسر نباشد. بدیهی است در ادامه نیز با ایجاد هر تغییر بزرگ این چنینی، 
سال های سال زمان می برد تا نظام اداری و تشکیالتی جدید جایگاه خود را در ساختار 

تغییر یافته بیابد و بتواند بدون عیب و نقص به ایفای نقش بپردازد.

از سال 91-1390 با توجه به ناهماهنگی بازرگانی و تولید در بخش های صنعت و 
کشاورزی، تجربیات جهانی در زمینه ادغام وظایف تولیدی و بازرگانی در یک بخش 
وظایف  و  منحل  سابق  بازرگانی  وزارت  باالدستی،  قوانین  و  اسناد  طبق  همچنین  و 
بازرگانی به دو وزارتخانه ی تولیدی صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد. طی 5 سال 
گذشته، این دو وزارتخانه بر اساس ساختار جدید توانستند نتایج قابل توجهی به دست 
آورند، هرچند کماکان این ادغام به صورت کامل اجرایی نشده است و فاصله زیادی 

با وضع مطلوب دارد.

از آنجا که روند انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های صمت و کشاورزی به عنوان 
دو وزارتخانه تولیدی کشور کماکان در حال انجام بوده و هنوز به اتمام نرسیده است 
و همچنین با توجه به اینکه ساختار فعلی، نواقص گذشته را برطرف کرده و توانسته به 
نتایج مثبتی اعم از افزایش تولید محصوالت اساسی به ویژه در حوزه کشاورزی، کاهش 
واردات و تنظیم بازار از طریق کاالهای داخلی دست یابد، تفکیک مجدد بازرگانی از 
این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی نتایج مثبتی برای کشور به همراه نخواهد 

داشت. 

بررسی مطالعات و نمونه های تجربه شده در دیگر کشورها نیز نشانگر آن است که در 

خالصه مدیریتی



عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سکان هدایت بازرگانی و تجارت به 
صورت واحد در اختیار یک نهاد است. چنین طراحی نهادی، زمینه را برای سیاستگذاری 
واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی )که در آن واردات قدرت بیشتری دارد( بر 

تولید فراهم می کند.

از  بازرگانی  وظایف  مجدد  انتزاع  برای  اقدام  جای  به  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
وزارتخانه های تولیدی و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با پیگیری مجلس شورای 
اسالمی در راستای تکمیل ساختار فعلی که بهینه ترین حالت ممکن است قدم بردارد. 
در این راستا ضروری است ابتدا شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ادغام های 
صورت گرفته توسط دولت و مجلس طراحی و تصویب شود؛ همچنین اجرای قانون 
تمرکز با انتقال سازمان ها و نهادهای باقیمانده در سایر وزارتخانه ها در حوزه تنظیم بازار 

محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل گردد.
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بخش اول 
مقدمه

در  تولیدی  بازار محصوالت  افزایش  با  تجاری  پیشرفته، سیاست های  در کشورهای 
خدمت اقتصادی کردن تولید است؛ این سیاست ها با واردات مواد اولیه ارزان و صادرات 
کاالی نهایی تولیدشده از تولید حمایت می کند. اما در ایران موضوع کاماًل برعکس 
است و معموال سیاست های تجاری در خدمت واردات کاالی نهایی و صادرات مواد 

اولیه ارزان )خام فروشی( بوده است.

بدیهی است رویکرد اول نیازمند زحمت زیادی برای مدیران است، که البته نتیجه آن، 
ایجاد اشتغال و ثروت برای کشور است. اما رویکرد دوم برای مدیران در حالی آسان 

و راحت تلقی می شود که نتیجه آن نابودی تولید و اشتغال است.

مالزی،  ژاپن، کره جنوبی،  آلمان،  مانند  پیشرفته صنعتی  بررسی تجربیات کشورهای 
این  می دهد  نشان  نیز  فرانسه  و  انگلستان  ترکیه،  تایوان،  جنوبی،  آفریقای  برزیل، 
کشورها به قدری بر حمایت از صادرات کاالی نهایی اهتمام دارند که در سطح طراحی 
نیز، این موضوع را پیگیری کرده اند و در این راستا، وزارتخانه  وزارتخانه های خود 
متمرکز صنعت و تجارت ایجاد نموده اند؛ ساختاری که موجب می شود سیاست های 

تجاری در خدمت تولید قرار گیرد. 

مطالعه این تجربیات جهانی در اواخر دهه 80 باعث شد که اصالح ساختاری در ایران 
نیز در دستور کار قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 شکل 
بگیرد؛ همچنین بخش بازرگانی مرتبط با غذا در سال 1391 به وزارت جهاد کشاورزی 
منتقل شود. بررسی ها نشان از توفیق ساختار جدید در جهت ایجاد هماهنگی میان 

تولید و تجارت و همراستا نمودن آن دارد.
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پیاده سازی ساختار  و  زمان طراحی  از  از گذشت حدود 6 سال  بعد  این وجود،  با 
جدید این دو وزارتخانه، دولت یازدهم و دوزادهم طی چند مرحله و به طور رسمی از 
خردادماه سال 1396، به منظور آنچه »ساماندهی شرایط بازرگانی کشور« عنوان شده، 
خواستار تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از دو وزارتخانه تولیدی صمت و کشاورزی 
شده است. اقدامی که کارشناسان اقتصادی، آن را به زیان تولید دانسته و منجر به غلبه 

مجدد تجارت بر تولید عنوان می کنند.

در این گزارش تالش شده است تا ضمن بررسی تاریخچه، دالیل و آثار ادغام این 
دو وزارتخانه، ابعاد تصمیم گیری دولت مبنی بر تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از 
دو وزارتخانه تولیدی کشور مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا، پیشنهادهایی به 

مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی کشور ارائه گردد.
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بخش دوم
 تاریخچه ادغام و تفکیک وزارتخانه های تولیدی

سابقه تفکیک و ادغام حوزه هاي صنایع و معادن  و به طور کلی بخش های تولیدی 
کشور با حوزه بازرگانی و تجارت، به سال هاي قبل بازمی گردد. حوزه صنعت، معدن 
و تجارت بارها پیش و پس از انقالب، با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام هاي 

مختلف، دچار تغییر و تحوالت ساختاري شده است.

در صورتی که وزارت کنونی صنعت، معدن و تجارت دوباره تفکیک شود، تفکیک 
یا ادغام هاي حوزه بازرگانی و تولید در مجموع براي هفتمین بار1 اتفاق خواهد افتاد. 

در تصویری که در ادامه آمده است، این تغییرات ساختاری از سال 1285 نمایش داده 
شده است:

1. در سال های 1316، 1320، 1334، 1341، 1352 و 1390 فرآیند تفکیک و  ادغام انجام شده است
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شکل 1 - فرآيند تفکيک و ادغام توليد و تجارت طی يک قرن اخير
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بررسی سیر تحوالت ساختاري حوزه صنعت و بازرگانی در کشور نشان می دهد که 
از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال 1308 تاکنون، در مدت 57 سال، حوزه 
بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا بوده و در 31 سال دیگر در یک وزارتخانه 
ادغام بوده اند. در سال 1390 ششمین تغییر در ساختار این دو وزارتخانه ایجاد شد و 
با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 

تشکیل شد.

بررسی سیر تحوالت ساختاری وزارت جهاد کشاورزی نیز نشان می دهد این وزارتخانه 
بعد از سال 1308 و منحل شدن وزارت اقتصاد ملی به وجود آمد و از همان ابتدا شرح 
وظایف بازرگانی را در اختیار نداشت؛ تنها در سال 1368 بنابر تصمیم مجلس شورای 
اسالمی وظایف بازرگانی مربوط به محصول چای در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت. 
اما در سال 1391، به موجب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد 

کشاورزی، مسئولیت تجارت محصوالت کشاورزی به این وزارتخانه سپرده شد.

این دو تغییر در سال های 1390 و 1391 منجر به انحالل کامل وزارت بازرگانی و 
این  با  گردید.  کشاورزی  و  وزارتخانه های صمت  به  آن  با  مرتبط  اختیارات  اعطای 
وجود، این تغییر هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده و قدم های دیگری برای تکمیل 

آن وجود دارد که باید طی شود تا آثار خود را به طور کامل نشان دهد.
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بخش سوم 
دالیل انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های صمت و کشاورزی

برای ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی دالیل متعددی ذکر شده است؛ 
درادامه به 3 مورد از مهمترین آنها اشاره می شود:

مدیریت واحد تولید و بازرگانی 

تجربه گذشته کشور و همچنین کشورهای پیشرفته نشان می دهد که بخش بازرگانی 
به  بوده است،  از وزارت صنعت جدا  بازرگانی  بخصوص در دوره هایی که وزارت 
 واسطه واردات بی رویه و غیرهماهنگ با بخش تولید کشور، منجر به تضعیف و حتی 
تعطیلی واحدهای تولیدی شده است؛ چرا که وزارت بازرگانی صرفاً دغدغه تأمین کاال 
و تنظیم بازار را دارد و این امر عموماً بخاطر سادگی و وجود ارز ارزان قیمت، از طریق 

واردات انجام می شده است.

تشکیل زنجیره واحد تولید تا عرضه محصوالت تولیدی و مدیریت آن توسط یک 
نهاد، منجر به شکوفایی کل مجموعه تولیدی کشور می شود؛ به نحوی که هم مصرف 
کننده از شرایط قیمتی بازار رضایت کامل دارد و هم تولیدکننده به راحتی می تواند 

محصوالت خود را در بازار عرضه نماید و از واردات بی رویه متضرر نشود.

پاسخگویی واحد در خصوص وضعیت هر بخش

اقتصادی  از بخش های  در هر یک  مدیریت واحد  نبود  و  نهادهای تصمیم گیر  تعدد 
کشور، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات متناقض و برخالف منافع ملی فراهم می کند. 
نمونه این مسئله در شرایطی که تصمیم گیری برای بخش بازرگانی و تجارت در دو 

نهاد مختلف انجام شود، خود را نشان می دهد.
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بابت  نمی توان  که  می دهد  نشان  را  خود  آثار  و  می شود  حادتر  زمانی  مسئله  این 
تصمیمات اتخاذ شده، هیچ یک از بخش های اقتصادی را مسبب و مسئول دانست و 

انتظار پاسخگویی و اصالح وضعیت از آن داشت.

بنابراین به منظور ایجاد شرایط تصمیم گیری واحد و پاسخگویی مشخص در قبال 
تصمیمات اتخاذ شده و آثار آن، وظایف بازرگانی به وزارتخانه های تولیدی صمت و 

کشاورزی سپرده شد.

الزامات و تکالیف اسناد باالدستی به منظور کاهش اندازه دولت

بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را 
جهت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور بکار گیرد؛ همچنین طبق 
ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور، دولت مکلف شده است تعداد وزارتخانه ها 

را به 17 عدد کاهش دهد. 

طبق ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه نیز در راستای اصالح نظام اداری، صرفه جویی 
در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه 
دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه های زاید، اقدامات زیر باید 

انجام می شود: 

»کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به استثنای مدارس دولتی 
به وضع  نسبت   )15%( پانزده درصد  میزان  به  برنامه،  حداقل  قانون  اجرای  طول  در 
واحدهای  واگذاری  طریق  از  دوم(  سال  پایان  در  پنج درصد)5%(  )حداقل  موجود 
با اولویت تعاونی ها، حذف  عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی 
واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام 
سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری ها 

و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب شورای عالی اداری«.
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مواد 2، 10 و 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به مقوله حذف 
با هدف  تجاری  مناسب  اتخاذ سیاست های  دولتی،  غیرضرور  و  موازی  دستگاه های 
افزایش  منظور  به  تولید محصوالت  بنیان در  دانش  از علوم  استفاده  تولید و  تقویت 

صادرات دارد. 

کاهش  به  منجر  تولیدی،  بخش های  به  بازرگانی  وظایف  واگذاری  اساس،  این  بر 
دستگاه های غیرضروری شده و به کاهش اندازه دولت مطابق با اسناد باالدستی کمک 
می کند؛ در مقابل تفکیک دستگاه ها، منجر به افزایش مجدد تعداد دستگاه های دولتی و 

اندازه دولت برخالف قوانین و سیاست های باالدستی خواهد شد.
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بخش چهارم
 نمونه های جهانی در مدیریت بخش تولید و بازرگانی

مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که 
در عمده کشورها، سیاست گذاری ها به گونه ای است که بخش تجارت و بازرگانی در 
خدمت تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاست های 
تجاری جهت افزایش بازار محصوالت داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است.

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی که رشد 
سریع صنعتی آن ها به معجزه آسیا مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت 

و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند. 

همچنین کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور نیز 
دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق 
آسیا محدود نشده و بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، 
فرانسه، ایتالیا و هم چنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا نیز از این الگو برای 

تنظیم سیاست های تجاری و صنعتی خود استفاده می کنند.

در اکثر کشورهایی که بخش صنعتی و تجاری آنان ادغام شده است، وظایف بازرگانی 
محصوالت کشاورزی آن کشور نیز در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته است.

به عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند 
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصوالت کشاورزی را در 
جهان دارند، به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی 
محصوالت کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده )وزارت کشاورزی( خود واگذار 

کرده اند.
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با اجرای این سیاست مدیر بخش تولیدی ضمن اطالع دقیق از میزان تولید محصوالت، 
اقدام به فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت، توسعه صادرات و تنظیم واردات 

می کند که منجر به حمایت از تولیدات داخلی می شود.

در جدولی که در ادامه آمده، وضعیت 55 کشور جهان در این زمینه نمایش داده شده 
است:

جدول 1- ساختار مديريت توليد و تجارت در کشورها

سیاست گذاری واحد تولید و بازرگانیوزارتخانه  واحد تولید و بازرگانیکشورردیف

آمریکا1

ژاپن2

آلمان3

انگلستان4

کره جنوبی5

چین6

فرانسه7

روسیه8

ایتالیا9

سنگاپور10

اندونزی11

مالزی12

برزیل13

ایرلند14



بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی20

تایوان15

هنگ کنگ16

دانمارک17

نروژ18

هلند19

لهستان20

هند21

اسپانیا22

کانادا23

مکزیک24

استرالیا25

ترکیه26

عربستان 27

نیجریه28

قطر29

سوییس30

آرژانتین31

سوئد32

بلژیک33

اتریش34

اسلواکی35
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آفریقای جنوبی36

لوکزامبورگ37

تایلند38

کلمبیا39

مصر40

فیلیپین41

امارات متحده42

ویتنام43

فنالند44

پرتغال45

چک46

رومانی47

آندورا48

استونی49

اسلوونی50

یونان51

ایسلند52

شیلی53

نیوزلند54

اوکراین55
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بخش پنجم 
دستاوردهای انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی

یکی از بخش های متاثر از ادغام بخش های تولیدی و تجاری در کشور، بخش کشاورزی 
بوده است. بر اساس تصمیم مجلس شورای اسالمی در سال 1391 بعد از حذف وزارت 
بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی 
با انتزاع از وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانونی تحت عنوان »تمرکز وظایف 

بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی« به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

با آغاز بکار دولت یازدهم در سال 1392، این قانون اجرایی شد و پس از گذشته 5 
سال از اجرای این قانون دستاوردهای مختلفی برای بخش کشاورزی کشور به شرح 

زیر به ارمغان آورد:

رشد 5 درصدی بخش کشاورزی و افزایش تولید محصوالت

علیرغم مواجهه با تحریم و دوره رکود و رشد منفی بخش هاي مختلف اقتصاد کشور، 
بخش کشاورزي در طی این مدت میانگین رشد حدود 5 درصد داشت.

ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی،  آمارهای رسمی  اساس  بر  این دوره  طی 
مجموع تولیدات کشاورزي در سال 1395 نسبت به سال 1392 بیش از 21 درصد رشد 

پیدا کرد و از 97 میلیون تن در سال به 118 میلیون تن رسید.
جدول 2- ميزان توليد محصوالت کشاورزی در بازه اجرای قانون تمرکز

رشد1392139313941395سال

 میزان تولید
%97104110.511821)میلیون تن(
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کاهش تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی

محصوالت  بازرگانی  تراز  کسري  واردات،  به  کشور  نیاز  کاهش  و  تولید  افزایش  با 
کشاورزي که در سال 1392 به رقم بی سابقه منفی 8.1 میلیارد دالر رسیده بود، به منفی  

2.4 میلیارد دالر در سال 1395 تقلیل یافت.
جدول 3- تراز تجاری بخش کشاورزی

ارزش: میلیارد دالرسال

1392-8.1

1393-5.4

1394-3.4

1395-2.4

خودکفایی در تولید محصوالت اساسی

تولید  در  خودکفایی  به  منجر  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  بازرگانی  بخش  ادغام 
محصوالت اساسی نظیر گندم و شکر گردید. به این ترتیب میزان گندم خریداری شده 
از کشاورزان در این بازه زمانی 5 ساله 41 درصد افزایش یافت و ایران از کشوری 

واردکننده و نیازمند به محصول اساسی گندم، به کشور صادرکننده تبدیل گشت.

همچنین میزان تولید شکر نیز به عنوان یک محصول دیگر 60 درصد افزایش یافت و 
در مقابل واردات آن 37 درصد کاهش یافت.
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بخش ششم 
آثار تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی

وزارتخانه های  از  بازرگانی  وظایف  تفکیک  می دهد،  نشان  کارشناسی  بررسی های 
تولیدی صمت و کشاورزی عالوه بر نقض قانون برنامه ششم توسعه، آثار نامطلوبی بر 
تولید داخلی و خودکفایی در محصوالت اساسی خواهد داشت؛ کمااینکه هنوز تغییرات 

ساختاری که در سال های 1390 و 1391 صورت گرفته تکمیل نشده است.

تغییر شرایط بازرگانی به نفع واردات

بازرگانی  شرایط  ساماندهی  بازرگانی،  وزارت  مجدد  تشکیل  موافقان  دالیل  از  یکی 
کشور به نفع صادرات با تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و ایجاد 
یک وزارتخانه و ساختار مجزا است. این درحالی است که بررسی تجارب کشورهای 
پیشرفته نشان می دهد مسیر توسعه صادرات، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واحد 
زنجیره تولید از مواد اولیه تا بازار و تجارت است. در واقع اگر قرار است صادرات 

توسعه یابد، ساختار فعلی برای آن مطلوب تر است.

بررسی تجربه گذشته کشور نیز نشان می دهد که تا پیش از انتقال وظایف بازرگانی 
به  منجر  نبوده و حتی  تولید  تجارت در خدمت  تولیدی، هیچگاه  به وزارتخانه های 
صادرات پیوسته نیز نشده است؛ حال آنکه طی 5 سال گذشته پس از اصالح ساختار 

مذکور، این نتیجه در بعضی محصوالت و بخش ها حاصل شده است.

طی مدت زمان طوالنی برای ایجاد ساختار جدید

تغییر ساختار تولید و بازرگانی کشور در سال های 1390 و 1391 کماکان ادامه دارد و 
هنوز ساختارهای تکمیلی و نظامات الزم برای تغییرات فوق به طور کامل ایجاد نشده 
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است. این مسئله علیرغم اینکه نشان می دهد هنوز ساختار جدید با وضع مطلوب فاصله 
دارد و نیازمند تکمیل است، نشانگر آن است که تغییرات ساختاری در این سطح، مدت 

زمانی طوالنی زمان الزم دارد.

در شرایطی که نیاز است اقتصاد کشور وضعیت ویژه داشته باشد و اقدامات کلیدی و 
اولویت دار در آن انجام شود، چنین تغییری تنها منجر به از دست رفتن فرصت خواهد 
شد؛ آن هم در زمانی که ساختار موجود ساختار بهینه ای است و تنها نیازمند تکمیل 

است.

بزرگ شدن دولت بر خالف قانون برنامه ششم توسعه

بر کوچک سازی 15  مبنی  برنامه ششم توسعه  قانون  ماده 28  به صراحت  با توجه 
تشکیالت  حذف  با  قانون  این  اجرای  سال های  طی  دولتی  ساختارهای  درصدی 
نامه  آئین  قانون بوده و طبق  این  با  غیرضرور، تفکیک وزارتخانه ها در تضاد آشکار 

مجلس شورای اسالمی، تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است. 
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بخش هفتم 
پیشنهادهای عملیاتی به منظور بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی

انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های تولیدی همانطور که در بعضی موارد مورد 
بررسی قرار گرفت، نتایج مثبتی به همراه داشت؛ اما هنوز این انتقال به صورت کامل 
انجام نشده و نیاز است دولت با پیگیری مجلس شورای اسالمی در این راستا گام 

بردارد.

به منظور تکمیل این انتقال که در سال های 1390 و 1391 انجام شد، ضروری است 2 
اقدام زیر انجام شود:

اجرای کامل قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی

اجرای قانون تمرکز دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه کشاورزی برای کشور حاصل 
کرده است؛ اما اجرای ناقص این قانون، باعث شده تمامی آثار مثبت آن نمایان نشود.

به عنوان نمونه بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و عرضه 
از محصوالت  بسیاری  در  اما  است،  مردم  سفره  تا  مزرعه  از  کشاورزی  محصوالت 
همچنین  دارد.  عهده  بر  را  آن  بر  نظارت  و  بازار  مسئولیت  وزارت صمت  همچنان 
وزارتخانه  این  اختیار  در  کماکان  کشاورزی  تجارت  و  با صنایع  مرتبط  ساختارهای 

نیست.

وظایف  تمرکز  قانون  تا  نماید  پیگیری  باید  اسالمی  شورای  مجلس  زمینه  این  در 
بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به صورت کامل اجرا شود. انتقال صنایع 
از سازمان  انتقال بخش تجارت محصوالت کشاورزی  از وزارت صمت،  کشاورزی 
توسعه تجارت و انتقال مدیریت ستاد تنظیم بازار، اصناف مرتبط با حوزه کشاورزی و 
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سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وزارت جهاد کشاورزی از جمله 
اقداماتی است که می تواند در این راستا انجام شود.

ارائه شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ساختار فعلی

آن در وزارتخانه های  ادغام  و  بازرگانی  از حذف وزارت  بعد  مهم  اقدامات  از  یکی 
تولیدی، ارائه ی ساختار جدید این وزارتخانه ها و اعالم شرح وظایف جدید مدیران و 

معاونان بوده است.

اما پس از انحالل وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
1390، هنوز ساختار و اساسنامه جدید این وزارتخانه ارائه نشده است.

به همین منظور ضروری است با پیگیری مجلس شورای اسالمی، دولت هرچه سریعتر 
تغییرات  روند  تا  نماید  تصویب  و  ارائه  طراحی،  را  وزارت صمت  اساسنامه جدید 

ساختاری به طور کامل طی شود.




