در گفت و گو با رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان بررسی شد

فراز و فرود
توسعه صنعتی کرمان

مهدی نعمتالهی :بخش زیادی از ظرفیتهای صنعتی استان
همچنان مورد استفاده قرار نمیگیرد و در مورد صنایع فعلی
نیز؛ ظرفیت بهرهبرداری به دلیل ش�رایط حاکم در سالهای
اخیر تناسب چندانی با توان تولید واحدها ندارد.
در سایه چالشهایی که میتواند از دیدگاههای مختلف مورد
توجه و ارزیابی قرار گیرد ،چشم امید صنعت استان به دوره
جدید اس�ت ت�ا سیاس�تگذاریهای این حوزه ،متناس�ب با
واقعیتهای ج�اری در آن رقم بخ�ورد و راه هموارتری پیش
روی صاحبان صنایع قرار گیرد.
تحلیل عب�اس جبالبارزی ک�ه از ابتدای س�ال  94عهدهدار
مس�ئولیت کمیس�یون صنعت و معدن اتاق کرمان ش�ده و
از مدیران با س�ابقه صنعتی اس�تان اس�ت را در گفت و گو با
«اقتصاد کرمان» میخوانید:
جناب مهندس جبالبارزی! صنعت استان چه راهی تا امروز طی کرده
و آیا مبتنی بر برنامه بوده و یا خیر؟
قطعا توس��عه صنعتی ،از ابتدای انقالب دارای برنامه بوده اس��ت و دلیل این
موضوع هم تصویب و اجرای پنج برنامه توسعه است ،اما اینکه به اهداف تعیین
شده در برنامهها بهطور کامل رسیده ایم؟ قطعا خیر و قاعدتا استان کرمان هم
از این قاعده مستثنی نیست.
صنعت استان کرمان نیز به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی تا کنون دارای
فراز و فرودهایی بوده است.
ما امروز در استان کرمان  39شهرک و ناحیه صنعتی و نزدیک به  1700واحد
صنعتی بزرگ و کوچک داریم که نشان از حرکت استان به سوی صنعتی شدن
دارد اما متاسفانه باتوجه به ظرفیتهای استان کرمان چه از نظر منابع معدنی و
همچنین بنگاههای صنعتی بزرگ که میتوانستند موتور محرک صنعت استان
باشند در جایگاه مطلوبی قرار نداریم.

از جایگاه رئیس کمیس�یون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی و فعال این
حوزه که سالها به مس�ائل آن اش�راف دارید ،چالشها و آسیبهای
بخش صنعت را چه چیزهایی میدانید.
من فکر می کنم بخش صنعت و معدن سه مشکل عمده دارد :
 -1رکود
 -2مسایل ومش��کالت خارج از اختیار مدیران این بنگاهها که اصوال مشکالت
ساختاری اقتصاد ما هستند مثل فضای کسب و کار قوانین و مقررات مربوط و
بهره وری پایین
 -3مسایل ومشکالت مربوط به مدیریت و اداره بنگاهها
امروز مس��ئله رکود وکاهش تقاضا یکی از اصلیتری��ن چالشهای بنگاههای
صنعتی میباش��د و برخی از واحدهای صنعتی به دلیل همین مسئله تعطیل
شدهاند .و بخش��ی نیز زیر ظرفیت کار میکنند .دولت در مسئله کنترل تورم
بسیار خوب عمل کرده رساندن نرخ تورم از  40درصد به  12درصد کار بسیار
بزرگی است اما بایس��تی برای خروج از رکود برنامه ریزی کرد که امیدواریم با
توجه به لغو تحریمها و امکان جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی تا حدی به این
موضوع کمک شود.که البته استان باید بتواند حداکثر استفاده را از این شرایط
بکند واتاق بازرگانی نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد .البته این بخشی از
راه حل است افزایش بودجه های عمرانی تغیر فضای کسب وکار وجذب سرمایه
به سوی فعالیتهای مولد نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
و اما در مورد مش��کالت س��اختاری اقتصاد ما که عمال صنع��ت هم درگیر آن
میباشد اولین موضوع فضای کسب وکار است با وجود قانون بهبود فضای کسب
وکار قانون رفع موانع تولیداتفاق خاصی که منجر به بهبود این فضا بشود نیفتد
وعمال رتبه ما با  12پله صعود به  118رسیده و برای کشور ما که میخواهددر
سال در سال  1404به کشور اول منطقه تبدیل شود رتبه قابل قبولی نیست.
که اصلیترین این موانع عبارتند از دریافت تس��هیالت بانکی  ،وجود فس��اد،
نحوه تعیین و وصول مالیات ،اخذ مجوز و شروع کسب وکار جدید ،حمایت از
سرمایهگذاری که رفع این موانع نیاز به برنامه وعزم جدی دارد.
شایان ذکر اس��ت در آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس استان کرمان
وضعیت بهتری نس��بت به دورههای قبل داش��ته اس��ت که جای قدردانی و
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