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صعود�شرکت�فوالد�مبارکه�به�جایگاه��یازدهم�
سازمان�های�دانشی�برتر�قاره�آسیا

 تاثیر بیکاری 
 بر پیکره

 اقتصادی کشور

 این روزها کسب درآمد و به عبارتی تسهیل 
ام��رار و معاش خانواده ها یک��ی از دغدغه های 
اصلی افراد جامعه محسوب می شود و بدنبال آن 
لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولین و دولتمردان را به 
این مهم در بر خواهد داشت. دامنه ارتباط بیکاری 
با تمامی معظالت اجتماعی همچون فقر، اعتیاد و ... 
تا جایی رسیده است که امروزه از بیکاری به عنوان 
اصلی ترین بحران اقتصاد ایران یاد می شود. در این 
میان ارتباط بین رشد اقتصادی و بیکاری یا میزان 
اشتغال ایجاد شده از موضوعاتی است که همواره 
مورد توجه کارشناس��ان حوزه اقتصاد و اش��تغال 
بوده اس��ت. آمارها نشان می دهند که ساالنه یک 
میلیون و سیصد هزار نفر وارد بازار کار می شوند 
در حالیکه توان تولید اش��تغال در اقتصاد کشور تا 
کنون بیش��تر از هفتصد هزار ش��غل در سال نبوده 
است. افزون بر این عالوه بر نیروهای جدیدالورود 
متقاضی شغل همواره با حجم نیروی کار جا مانده 

از سال های قبل نیز روبرو هستیم.
باید توجه داشت که فردی که وارد بازار کار 
می ش��ود از نظر اقتصادی چهار منبع درآمدی را 
ایجاد م��ی نماید. ابتدا به س��اکن، تامین حقوق و 
دس��تمزد خود که یکی از اثرات مثبت در زندگی 
شخصی فرد است که در بستر خانوادگی و اجتماع 
نیز تاثیر گذار خواهد بود. در مرحله بعد حق بیمه 
به سازمان رفاهی و تامینی است که اثرات آن مهم 
و پرواض��ح خواهد بود. س��ومین مرحله پرداخت 
 مالی��ات که باع��ث بخش��ی از درآم��د دولت ها

 در هرکش��وری اس��ت و در گام آخر سود آوری 
برای کارفرما را بدنبال خواهد داشت. با اشتغال هر 
نیروی جوان در بدو ورود چهار اهرم باال به گردش 
درآمده و باعث پویایی و رشد رو به جلوی اهداف 
اقتصادی کش��ور خواهد ش��د. خال وجود شغل و 
بیکاری فرد بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری 
و فرآیند تشکیل سرمایه را متاثر از خود کرده و در 
پی آن باعث کاهش جریان تولید ناخالص داخلی 
خواهد شد. بنابراین براحتی می توان بین نرخ رشد 
اقتصادی پایین و نرخ بیکاری رابطه ای مس��تقیم 
بیان کرده چرا که هنگامی نرخ بیکاری باال باشد به 

تبع آن آمار تولید پایین خواهد بود.
باید اذعان داشت که امروزه اثرات و عواقب 
بیکاری بسیار فراتر از حوزه های اقتصادی عمل 
ک��رده و قطع به یقین عدم توجه به این موضوع نه 
تنها ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است بلکه اثرات 
اجتماعی و روانشناختی جبران ناپذیری در جامعه 
ایجاد خواهد نمود. آنچه امروزه مورد اهمیت اقتصاد 
 ایران اس��ت توجه به تولیدات داخلی و بنگاه های

 کارآفرینی اس��ت چراکه تنه��ا با اهمیت به بخش 
خصوصی و تقویت آن می توان حجم وس��یعی از 
شغل های وعده داده شده را تحقق بخشید. سنگینی 
بار وعده اشتغالزایی بر دوش دولت یازدهم باعث 
ش��د که دولت دوازدهم در الیحه بودجه سال 97 
لزوم ایجاد اش��تغال و ثابت قدم بودن تا ریشه کن 
نمودن فقر مطلق ورونق اقتصادی کشور را در راس 
امور خود قرار دهد. امید است تا با همکاری سایر 
نهاده��ای مربوطه بتوانیم امید و انگیزه تازه ای در 

ذهن جوانان جویای کار ایجاد نماییم.
کارشناس ارشد صنایع*

 قرض الحسنه  
 راهکاری برای تحقق 

عدالت اجتماعی در ایران

نظام بانکداری بدون ربا در ایران با تصویب 
قانون عملیات بانکی بدون ربا در س��ال 1362 
و اجرای آن در س��ال 1363 آغاز شد. در حال 
حاضر این نوع از بانکداری به عنوان بانکداری 
بدون بهره با مش��ارکت در سود و زیان شناخته 
می شود که از اصول شریعت پیروی می کند. در 
قانون بانکداری بدون ربا جمهوری اسالمی ایران 
توجه خاصی به قرض الحس��نه شده است و از 
این قرارداد در تجهیز و تخصیص منابع اس��تفاده 

می شود.
 از دیرب��از قرض الحس��نه در کنار صدقات، 
عق��ود مبادله ای و مش��ارکتی به عن��وان یکی از 
جایگزی��ن های ربا در تجهی��ز و تخصیص منابع 
معرفی ش��ده است.  نظام اقتصادی، قرض الحسنه 
را ب��ه عنوان یکی از ش��یوه ه��ا و ابزارهای موثر 
ب��رای کاهش نابراب��ری در توزی��ع درآمد در نظر 
گرفته اس��ت که با برقراری جریان پول از طبقات 
ثروتمن��د به س��مت طبقات ک��م درآم��د و ایجاد 
زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اش��تغال و تامین 
نیازه��ای ضروری طبق��ات مزبور م��ی تواند در 
جهت تثبیت درآمدها بین نیازمندان و عدم تمرکز 
 ثروت نقش فعالی داش��ته باشد. در یک جمله، در

 قرض الحس��نه هدف سودآوری بانک ها نیست؛ 
 بلکه بانک ها صرفا واسطه ای میان سپرده گذاران

  و نیازمندان��ی هس��تند ک��ه تس��هیالت را تقاضا 
می کنند. نباید از این نکته غافل بود که سپرده گذاری 
در حس��اب قرض الحس��نه نوعی کمک به بانک 
برای انجام امور خیریه و یا مس��اعدت های مالی 
 به اشخاص حقیقی و حقوقی است. سپرده گذاری

 در حس��اب های قرض الحس��نه ب��ه دلیل تاثیر 
مش��هودی که بر س��رمایه گذاری و تورم دارند از 
اهمیت بس��یاری در بررس��ی های کالن اقتصادی 
برخوردار اس��ت.  نقدینگی موجود در تسهیالت 
قرض الحسنه با توجه به تامین سرمایه در گردش 
الزم برای تولیدکنندگان، نق��ش موثری در ایجاد 
و تداوم اش��تغال در س��طح جامعه خواهد داشت. 
 ای��ن اش��تغالزایی برای گ��روه های ک��م درآمد و

 آس��یب پذیرت��ر جامعه ک��ه از لحاظ دسترس��ی 
ب��ه اعتب��ارات با مش��کالت ج��دی مواج��ه اند، 
چش��مگیرتر خواهد بود و افزایش حجم تولید و 
رشد درآمد آنان را به دنبال خواهد داشت.  عدالت 
 اجتماعی، یک��ی از اصول اساس��ی در جامعه ای

با اقتصادی پایدار و پویا است. بانکداری اسالمی 
می تواند الگویی مناسب برای نظامی به شمار آید 
که هدف آن ریش��ه کن کردن فقر و اجرای عدالت 
محوری اس��ت. با این که کش��ور ایران سعی کرده 
اس��ت که در این الگو موفق ش��ود اما هنوز جای 
کار زی��ادی برای آن وجود دارد.  با توجه به نقش 
کلیدی فعالیت بانک ها در ایجاد رونق در اقتصاد 
یک کشور، سپرده های قرض الحسنه به عنوان یکی 
از عوامل اصلی تشکیل دهنده سپرده های بانکی 
می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی یک جامعه 
داشته باشد. سیاست های فقرزدایی دولت معموال 
با دو مشکل اساسی  تحمل بودجه و نبود اطالعات 
کافی و ش��فاف نس��بت به نیاز و نیازمندان واقعی 
 مواجه است. در این راستا دولت باید قرض الحسنه

 را ب��ه عنوان یک ابزار فقر زدایی در نظر بگیرد و 
در تخصیص وجوه و هدایت صحیح آن با توجه به 
سیاس��ت های کالن )اشتغال زایی، تامین نیازهای 
اساس��ی و ...( با س��ایر نهادهای مرتبط همکاری 
ثمربخش��ی داشته باش��د. در واقع می توان گفت، 
قرض الحس��نه، به نوعی پرچم دار تحقق عدالت 

اجتماعی در کشور ایران است.
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رئیس سابق اتحادیه امالک گفت: اگر نرخ دالر 
به روند صعودی خود ادامه دهد، قطعا با جهش قیمت 

مسکن مواجه خواهیم شد.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در 
الیحه بودجه سال آینده با 6.7 درصد رشد 172 هزار و 800 میلیارد تومان 

پیش بینی شده است که از طریق مودیان جدید مالیاتی محقق می شود.
به گزارش تفاهم، »محمدباقر نوبخت« دیروز دوشنبه در نشست خبری 
که به منظور تشریح ابعاد الیحه بودجه 1397 کل کشور در محل سازمان برنامه 
و بودجه برگزار شد، افزود: درآمدهای دولت از منابعی مانند مالیات و گمرک 
تامین می شود که در الیحه بودجه سال آینده، رقم درآمدهای دولت 193 هزار 
و 400 میلیارد تومان اس��ت که با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال این 
رقم 99 هزار میلیارد تومان بود، 11 درصد درآمدهای دولت رشد یافته است.

وی اظهار داشت: در الیحه بودجه 97، معادل 172 هزار و 800 میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی و حقوق گمرکی پیش بینی شده است که نسبت به قانون 
بودجه امسال تنها 6.7 درصد رشد دارد. نوبخت با پیش بینی اینکه افزایش 
درآمد مالیاتی از محله شناس��ایی الیه هایی که از پرداخت مالیات معافند، 
پیگیری می شود، افزود: یکی از منابع درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتی 
است و با توجه به اینکه 39 هزار و 500 میلیارد تومان از اقتصاد کشور از 
پرداخت مالیات معاف هستند، باید در این بخش بازبینی و بازنگری انجام 
شود. وی افزایش درآمد مالیاتی از طریق افزایش نرخ های مالیاتی را رد و 
تاکید کرد: این افزایش از محل شناسایی مودیان جدید مالیاتی و نیز کسانی 
خواهد بود که مالیات پرداخت نمی کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: درآمده��ای دولت از محل حقوق گمرکی در قانون بودجه امس��ال 17 
هزار و 300 میلیارد تومان بوده که این رقم در الیحه بودجه س��ال آینده به 
23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نوبخت با بیان اینکه این الیحه 
در بازه زمانی 6 ماهه تدوین و با بیش از 6 هزار س��ند و در 14جلد دیروز 
به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شد، گفت: افزود: سه جلد گزارش درباره 
عملکرد بودجه 95 است که با جزییات آن برای آگاهی نمایندگان مجلس 
آماده شد؛ 2 جلد دیگر این الیحه مربوط به تنظیم گزارش برنامه سال 97 ، 
مبانی نظری و عملی آن و انطباق با برنامه ششم توسعه است و یک جلد نیز به 
برنامه ریزی براساس عملکرد دستگاه ها اختصاص دارد. نوبخت افزود: یکی 

از جلدهای این الیحه به چگونگی استفاده از منابع محدود برای طرح های 
عمرانی می پردازد؛ در این شیوه 76 هزار پروژه نیمه تمام موجود در سه گروه 
»طرح هایی که می توان واگذار کرد«، »طرح هایی که می توان با مشارکت 

انجام داد« و »طرح هایی که نمی توان واگذار کرد« تقسیم بندی شده اند.
 ** ایجاد اشتغال گسترده و کاهش فقر مطلق

 برنامه های جدید سال ۱3۹۷ است
رییس س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشس��ت گفت: در الیحه 
بودجه پیش��نهادی سال 1397 دو برنامه ایجاد اشتغال گسترده و کاهش فقر 
مطلق که در گذش��ته نبود، اضافه شده است. محمدباقر نوبخت تاکید کرد: در 
تک تک سال های برنامه ششم توسعه باید 955هزار فرصت شغلی ایجاد شود 
که سال آینده از طریق ایجاد اشتغال فراگیر، روستایی و عشایری و حمایتی 
دنبال می شود. به گفته وی، فقر مطلق نیز با شناسایی افراد نیازمند که بخشی 
هم اکنون تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و باال بردن یارانه پرداختی 
به آنها کاهش می یابد. وی تصریح کرد: افراد نیازمند دیگری که اکنون تحت 
پوشش نیستند، درصورتی که خود را معرفی کنند و بررسی ها نیز ادعای آنها 

را تایید کند، مورد حمایت قرار می گیرند.
**کاهش نرخ بیکاری در سال ۱3۹۷

به گفته رییس س��ازمان برنامه و بودجه، بودجه پیش��نهادی س��ال آینده 
بیکاری را به حدود 11 درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی را به بیش از 5.5 
درص��د افزای��ش می دهد و نرخ تورم نیز به 9 درصد کاهش می یابد.  نوبخت 
ش��فاف س��ازی و صرفه جویی را دو هدف الیحه بودجه سال آینده برشمرد و 
گفت: شفافیت و صرفه جویی نیازمند اصالح ساختاری بودجه بود که این کار با 
تغییر نظام بودجه ریزی از هزینه ای به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، افزایش 
شفافیت و انضباط بودجه ای و تمرکز زدایی پیگیری می شود. وی ادامه داد: در 
سال 1397 از حدود یک هزار ردیف ملی دستگاه ها، 340 ردیف انتخاب شد 
که بودجه آنها بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و منظور شد. به گفته وی، 100 
درصد بودجه های استانی نیز بر مبنای عملکرد منظور شده و 337 ردیف متفرقه 
بودجه نیز در بودجه پیشنهادی سال 1397 به 138 ردیف کاهش یافته است. 

معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت اظهار کرد: عالوه بر این ، 45 ردیف 
بودجه ای حذف، منتقل یا ادغام شد و بخشی از مصارف بودجه های اختصاصی 
دستگاه ها به بخش سرمایه ای هدایت شد. به گفته نوبخت، سهم استان ها در 
اعتبارات هزینه ای از 4.3 درصد در سال 1396 به 24.3 درصد در سال 1397 

و سهم آنها در اعتبارات سرمایه ای به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
** اوراق خزانه در تاریخ سررسید بازخرید می شود

معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: در الیحه بودجه پیشنهادی دولت، 
به خزانه اجازه داده شده است به محض سررسید این اوراق، آنها را باز خرید 

کند و حتی یک روز نیز این کار به تاخیر نیفتد.
** افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره افزای��ش حامل های انرژی در 
الیحه بودجه 97 نیز گفت: مجلس ش��ورای اسالمی اجازه افزایش درآمد از 
محل حامل های انرژی تا س��قف 48 هزارتومان را داده اس��ت اما دولت در 
الیحه خود این افزایش را تا سقف 32 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
 وی ادامه داد: این اعدادی که پیش بینی شده نیز قطعی نیست و گمانه زنی

 اس��ت و افزایش حامل های انرژی نخواهیم داش��ت و طبق مصوبه مجلس 
عمل می کنیم. وی همچنین در رابطه با افزایش قیمت بنزین در ماه های پایانی 
سال گفت: برای افزایش قیمت بنزین اکنون برنامه مشخصی نداریم و هرگونه 

تصمیمی اطالع رسانی و اعالم می شود.
** یارانه هیچ نیازمندی در سال ۹۷ قطع نمی شود

نوبخت در ادامه نشست خبری درباره حذف 30 میلیون یارانه بگیر در 
سال آینده گفت: یارانه هیچ فرد نیازمندی در سال 1397 قطع نمی شود.

وی اضاف��ه کرد: ما 2 راه برای پرداخت هدفمن��دی یارانه داریم؛ یکی 
افرادی که نیازمند نیستند را شناسایی کنیم و دیگر شناسایی نیازمندان از طریق 
نهادهای حمایتی اس��ت؛ همچنین باید نیازمندانی را که تحت پوشش نهادها 
نیستند، شناسایی کنیم.  وی اظهار داشت: تعریف »نیازمند« با مجلس است و 
این اعداد و ارقامی که درباره حذف یارانه بگیران مطرح می شود، گمانه زنی 

است و تصمیم نهایی با مجلس خواهد بود.

 دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با بیان اینکه امواج فساد، دولت ها را در خود غرق خواهد کرد، گفت:
 ارز 3۵00 تومانی در الیحه بودجه ۹۷، فسادزا است و رانت را توزیع می کند...

زینت نوفر*
pegah.nofar@gmail.com
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خبر خوش برای صندوق های 
قرض الحسنه خانگی

یک مقام مسئول بانکی از اجرای طرحی برای اعتباردهی به صندوق های قرض الحسنه 
خانوادگی خبرداد و گفت: بانک، معادل آورده صندوق  خانوادگی، منابع گذاش��ته و متقاضی 
بای��د اقس��اط را ظرف 22 ماهه پرداخت کند. مرتضی اکب��ری در گفتگو با خبرنگار مهر از 
اجرای طرحی در نظام بانکی برای اعتباردهی به صندوق های قرض الحسنه خانوادگی خبرداد 
و گف��ت: این روزها در بس��یاری از خانوارها، صندوق های خانوادگی به منظور وام دهی به 
اعضای خانواده برقرار اس��ت که بر این اس��اس، با جمع آوری آبونمان ماهانه، مبالغی جمع 
ش��ده و به تعدادی از افراد عضو آن، وام داده می ش��ود.این مقام مسئول بانکی افزود: بر این 
اساس طرحی طراحی شده تا این صندوق ها، قدرت بیشتری در پرداخت وام به اعضا داشته 
باش��ند؛ در این راس��تا بانک قرض الحس��نه مهر ایران، به اندازه منابعی که در این صندوق ها 
هس��ت، اعتبار تزریق کرده و در ازای آن، از متقاضی��ان دریافت می کند تا دو ماه پول خود 
را نزد بانک س��پرده گذاری کنند.  وی تصریح کرد: هدف این اس��ت که جذب صندوق های 
قرض الحس��نه خانوادگ��ی با رویکرد حمایت از تامین اعتب��ار خانواده ها صورت گیرد و به 
نوعی، این صندوق ها نظام مند شوند؛ ضمن اینکه بانک، مسئولیت وصول مطالبات را به عهده 
می گیرد و همچون گذشته، این طور نمی شود که برخی از صندوق سپرده می گیرند اما به برخی 
اعضای خود وام نمی دهند و در نتیجه فرصت برای دریافت وام به افراد باقیمانده نمی رسد 
و کار به مش��کل برمی خورد. به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک از این 
صندوق ها، حمایت مالی هم صورت می دهد و معادل پولی که آورده آنها باشد، منابع اضافه 
کرده و به میزان وام اضافه می کند؛ پس عمال میزان وام دوبرابر می شود.وی سقف تعیین شده 
ب��رای پرداخت این وام ها را 20 میلیون تومان به ازای هر نفر عنوان و تصریح کرد: برای هر 
وام گیرنده، یک ضامن درخواس��ت خواهد شد؛ ضمن اینکه مدت زمان بازپرداخت هم، 22 
ماهه درنظر گرفته شده است.  اکبری ادامه داد: متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران، حساب مش��ترک باز کرده و صاحبان امضا را تعریف کنند؛ ضمن 
اینکه دستورالعمل اجرایی این طرح نیز ظرف دو هفته آینده به شعب بانکی ابالغ خواهد شد.

بازار قطر به کام ایران شد یا ترکیه؟
حدود ش��ش ماه از باز ش��دن دروازه های قطر پس از بحران به وجود آمده میان این کش��ور با عربستان، به سوی کشورهای 
منطقه به  ویژه ایران می گذرد. این فرصت درحالی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آمده که در این چند ماه بازرگانان ترکیه ای 
حضور بسیار پر رنگی در بازار قطر داشته  و کاالهای خود را از مسیر ایران به قطر صادر می کنند.به گزارش ایسنا، در نیمه  خرداد 
امسال بود که با قطع روابط دیپلماتیک کشورهای حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان با قطر دروازه های بازار این کشور به روی 
صادرکنندگان کش��ورهای منطقه به  ویژه ایران باز ش��د. قطر ساالنه حدود سه میلیارد دالر واردات مواد غذایی دارد که قبل از قطع 
روابط با ائتالف عربی، یک سوم آن را مستقیمًا از طریق عربستان و امارات تأمین می کرد. اما در شرایط جدید فرصتی مناسبی برای 
ایران بود تا در بازار قطر حضور موثر پیدا کند و صادرات خود را به این کشور افزایش دهد. بر این اساس دولت فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصی را ترغیب کرد تا در بازار قطر فعال شوند.این در حالی بود که ترکیه به شدت بازار قطر را زیر نظر داشت و سعی 
کرد از فرصت به وجود آمده به بهترین ش��کل اس��تفاده کند. ترکیه پس از بحران در روابط سیاسی قطر با عربستان و ائتالف عربی 
بخش زیادی از بازار قطر را تسخیر کرد و ویترین فروشگاه های قطر از کاالهای ترک در همین چند ماه پر شد.از سوی دیگر فعاالن 
اقتصادی ایران سعی کردند تا با ترکیه رقابت کنند و بازار قطر را در دست بگیرند و در این راستا در همان روزهای نخست در تدارک 
صادرات مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله های غذایی خود را در حجم های باال به قطر فرستادند اما برخی موانع صادراتی مانع 
از این شد که روند صادرات کاال و مواد غذایی به قطر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند و عمال ایران نتوانست در رقابت با ترکیه برای 
حضور در بازار قطر پیشی بگیرد.آمارها حاکی از آن است که صادرکنندگان ایرانی پیش از وقوع تنش در روابط قطر و ائتالف عربی، 
در طول سال 1395 حدود 18 میلیون دالر مواد غذایی به این کشور صادر کردند و اکنون آمارها نشان می دهد که وضعیت تراز 
تجاری ایران و قطر در این دوره بهبود یافته است و صادرات ایران به قطر افزایش یافته است اما این افزایش در حدی نبوده که گوی 
سبقت را از ترکیه برای حضور در قطر ربوده باشیم.وضعیتی که در بازار قطر برای ایرانیان پیش آمد بی سابقه هم نبود. قبل از این 
اتفاق، مسئله تنش سیاسی میان ترکیه و روسیه پیش آمده بود و فرصت طالیی برای حضور تجار و فعاالن اقتصادی ایران در روسیه 
فراهم شده بود اما عمال اتفاق ویژه ای در روابط ایران و روسیه نیفتاد و حضور تجار ایرانی تغییر محسوسی در روسیه پیدا نکرد. 
اتفاقی که به نظر می رسد در مورد قطر هم تکرار شد و از فرصت پیش آمده استفاده چندانی نشد.به نظر می رسد در میان تجار ایرانی 
و البته سیاست گذاران، استراتژی مشخص و مدونی برای صادرات وجود ندارد و به دلیل نبود همین استراتژی است که صادرکنندگان 
ما عمال نقشه راهی برای حضور در بازارهای صادراتی ندارد و صادرات شان تنها محدود به دو - سه بازار خاص در میان کشورهای 
منطقه و همسایه شده است؛ لذا از فرصت هایی که به یکباره به وجود می آید مانند روسیه و قطر استفاده چندانی نمی شود.با وجود 
کشورهایی مثل ترکیه در همسایگی مان که در زمینه صادرات بسیار سریع عمل می کند، نیازمند این هستیم که برنامه مشخصی برای 

صادرات داشته باشیم تا بتوانیم امکان رقابت در فرصت های به وجود آمده را داشته باشیم و از رقبای خود عقب نمانیم.
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