تولید ما در مقیاسجهانی نیست
این تحلیلگر اقتصادی یکی از معضالت بسیار بزرگ در صنعت را عدم تولید در
مقیاسهای جهانی دانست و افزود :طبیعی اس��ت که این اتفاق نیفتاده البته
درهای مملکت ما عمال بس��ته بوده ،بازار مصرفی که برای محصوالت تعریف
کردیم یک بازار هفتاد میلیونی بوده و اگر صنعتی هم مزیتی داشته در نهایت
کش��ورهای اطراف را مورد توجه قرارداده و صنعتگر ایرانی در بیش��تر مواقع
قاره اروپا و یا آسیای شرقی را مدنظر نداش��ته است .در واقع حیطه محدودی
را انتخاب میکرد و کاالیی را ک��ه تولید میکرد در کش��ورهای محدودی به
فروش میرساند .طبیعی است هم تیراژ تولید این واحدها پایین است و کیفیت
محصول هم برتر و مطلوب نخواهد بود عالوه بر این در بس��یاری موارد مزیت
رقابتی مبتنی بر تولید وجود نداشت که همه این موارد منجر شد به انتخاب اول
همان تکنولوژیهای نادرست و نامناسب و تکنولوژیهایی که استانداردهای
صنعتی و تولید جهانی را رعایت نمیکنند.
س��االری ش��ریف در ادامه بیان کرد :صنعت ما بر مبنای اص��ول اقتصادی بنا
گذاشته نشده یعنی ما مزیت رقابتی که میبایست بسنجیم را نسنجیدهایم و
با شعار ایدئولوژیک «اس��تقالل» ،آن را پایهریزی کردیم و با این شعار در همه
شاخههای صنعتی از فوالد گرفته سیمان .کاغذ ،خودکار ،عطر گرفته تا خیلی
چیزهای دیگر وارد شدیم در حالیکه هیچ مزیت رقابتی در این تولیدات نداریم
و امروز اگر درهای مملکت باز شود و ما عضو W.T.Oبشویم واقعا جای سئوال
است که صنعت ایران میخواهد چکار کند غیر از اینکه منابع کشور را مصرف
کرده و االن دیگر مجبور است با تولید کننده خارجی رقابت کند؛ قطعا شکست
خواهد خورد و واقعا مشخص اس��ت که این صنعت اگر دستهای حمایتی از
پشت آن برداشته شود ،نمیتواند دوام بیاورد.
وی پایش صنایع تولیدی را نکته مهمی دانست که باید انجام شود و گفت :نکته
مهم این است که اگر باید کاری انجام شود پایش اس��ت ،صنایع مختلف باید
براساس میزان مصرف انرژی که دارند ،میزان مصرف آب به ویژه در استانهایی
که کم آب هس��تند ،ارزش افزودهای که میتوانند ایجاد کنند ،اثرهای زیست
محیطی که دارند ،تاثیری که بر اشتغال میگذارند و ارزش افزودهای که ایجاد
میکنند ،مورد پایش قرار بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون بانک ،بیمه و امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد:
به عنوان مثال ستاد رفع موانع ،تولید رقابتپذیر تشکیل شده اما میگویند ما
به واحدهایی تسهیالت ارائه میدهیم که حفظ اشتغال موجود یا ارتقاءداشته
باشند و جای سئوال است که آیا موضوع اش��تغال واقعا توجیه مناسبی برای
اینکه منابع مالی ب��ه هر صنعتی بدهند ،هس��ت؟ اگر یک ش��رکت ویا واحد
تولیدی ،اقتصادی نیست ،اگرتولید آن مقرون به صرفه نیست ،اگر ادامه فعالیت
آن به صالح نیس��ت ،چرا نمیخواهیم بپذیریم و تا کی میخواهیم تسهیالت
و یارانه بدهیم و دس��ت این بچهای را که نمیتواند راه ب��رود را دائم بگیریم و
بخواهیم آن را راه ببریم ،بنابراین این سیاست محکوم به شکست است.
وی اظهار کرد :اگر واقعا قصد این است که درهای ممکلت باز شود و با اقتصاد
جهانی تعامل کنم صنایعی که همیشه نیاز به حمایت دارند اینها ورشکستهاند
البته ذکر این نکته ناگفته نماند در دنیا ودر مقاطعی که رکود ش��دید هس��ت
بعضی از صنایع نیاز ب��ه حمایت دارندمث�لا دولت آمری��کا در آخرین بحران
اقتصادی که داشت صنعت خودروسازی را حمایت جدی کرد اما اگر مقایسه
کنید با صنعت خودروسازی خودمان ،این صنعتی که مصرفکننده داخلی ما
علیرغم اینکه درها باز نشده و خودرو خارجی آنچنانی به بازار نیامده و قاطبه
مردم هم فقط کیفیت محصول داخلی را دیدهاند االن همین مردم دیگر حاضر
به پذیرش این س��طح کیفیت نیس��تند اما با همه این احوال باز ما تسهیالت
آنچنانی میدهیم به این صنعت ،با این دید که اگ��ر صنعت خودرو راه بیفتد
 200صنعت وابسته به آن هم راه اندازی میشود .اما این چه راهاندازی است که
همیشه باید کمک حال این صنعت و حامی آن باشیم که هم در دوران رونق و
هم رکود ،این صنعت با بحران مواجه است ،واقعیت ایناست که صنعت مشکل
دارد و باید واقعیت را پذیرفت و سراغ بهبود و اصالح آن رفت.
آب؛ مشکل همیشگی استان
ساالری ش��ریف ،کمبود آب را از مشکالت اس��تان کرمان دانست و گفت :این
کمبود آب قطعا و یقین��ا روی تولید محصول کش��اورزی در آینده نزدیک اثر

میگذارد اگر این تاثیر را بخواهیم ببینیم طبیعتا صنایع بس��ته بندی ،صنایع
تبدیلی کشاورزی و صنایع فوالد هم به نوعی دیگر جایگاه نخواهند داشت ،شاید
سیمان بتواند جایگاه خودش را حفظ کند ،ش��اید صنعت قطعه سازی بتواند
صنعت جایگزین بشود و از همه مهمتر شاید صنایعی مثل صنعت  ،ITصنعت
گردشگری و توریسم بتواند صنایع فعلی بشود.
نایب رئیس کمیسیون بانک ،بیمه و امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان خطاب به
مسئوالن گفت :فعالیت برخی از صنایع ما از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست یا
مدیریت آنها به شدت با بحران و مشکل مواجه است پس یکبار و برای همیشه
تصمیم س��خت را بگیرید و اگر الزم اس��ت همین امروز این واحدها را تعطیل
کنید که خیلی منطقیتر است تا اینکه مرتبا به این واحدها تسهیالت  .منابعی
اختصاص دهید که هدر خواهد رفت.
نیروهایی که دانش و مهارت ندارند
ساالری شریف مشکل بعدی تولید را نیروی انس��انی عنوان کرد و با بیان این
س��ئواالت که ما برای نیروی انس��انی چکار کردهایم و چه مهارتی توانستهایم
آموزش دهیم ،ادامه داد :نیروی کار ماهرکه از دانشگاه فارغالتحصیل میشود
تا چه اندازه دانشی را که کسب کرده با مهارت مورد نیاز صنعت استان مطابقت
دارد.
وی بیان کرد :بنگاه اقتصادی که بومی نباش��د طبیعتا به اولین چیزی که نگاه
می کنید صرفه و صالح اقتصادی است .اگر یک بنگاهی در استان کرمان Aریال
سرمایهگذاری میکند مثال در صنعت فوالد ،طبیعی است ،بنگاه صرفه و صالح
خودش را میبیند و نه صالح استان و یا فارغ التحصیل را.
نایب رئیس کمیس��یون بانک ،بیمه و امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان ادامه
داد :اگر یک صنعت در اس��تان نیروی کار غیر بومی جذب میکند ،حتما این
نیروها مزیتی برای آن دارند که ترجیح میدهد هزینه اقامت و اسکان آنها را هم
پرداخت کند اما از نیروهای بومی استان کرمان استخدام نکند.
وی اضافه کرد :این موضوع طبیعی اس��ت و نمیتوان به مدیر آن بنگاه خرده
گرفت که چرا ای��ن کار را کردید ولی میتوانیم به دانش��گاه خودمان و به بازار
کارخودمان ایراد بگیریم ،چرا که نیروی انسانی ما در استان کرمان به آن بلوغ و
کیفیتی که مدنظر و مورد نیاز برخی صنایع است ،نرسیده است.
وی عنوان کرد :نکته ای که باید بپذیریم این اس��ت که کرمان استان صنعتی
نبوده و به عنوان مثال استانی مانند اصفهان صنعت فوالد در آن قدمت  20تا
 30ساله دارد ،و طیبعتا نیروهایی که در این اس��تان پرورش پیدا کردند برای
این صنعت بیشتر میتوانند مفید باشند تا نیروهایی که در استان کرمان تربیت
شدهاند.
پیمان س��االری گفت :امیدوارم اکنون که استان کرمان در راه تولید فوالد گام
برداشته ،تجربههایی که در این زمینه کسب میکنیم به دانشگاههای استان
منتقل ش��ود و نیروی انسانی که از دانش��گاه دانش آموخته میشود انسانی با
کیفیت و با دانش باشد.
وی در مورد اولویتهای اقتصادی که مجلس جدید باید در دستور کار خود قرار
دهد ،گفت :مجلس باید دورهای را اختصاص ده��د به بازبینی قوانینی که اگر
دیگر موضوعیت و یک ارزش زمانی خاصی داشتند ،دیگر موضوعیت ندارند و
این قوانین را حذف کند و فکری برای قوانین مزاحم و مخل کسب و کار بکند.
وی ادامه داد :به نظر من مجلس جدید ،بهترین کاری که میتواند انجام دهد
قبل از اینکه وارد وضع قوانین جدید شود این است که یک بازخورد کلی بگیرد
از کارهایی که تا االن انجام ش��ده ،قوانینی که وضع شده ،بخشنامههایی که بر
مبنای آن قوانین وضع ش��ده و تاثیر آن را در اقتصاد ببینند و این بازخورد به
نظر من کمک بسیار خوبی به حذف قوانین مزاحم خواهد کرد،تثبیت شرایط
فضای کسب و کار ،تسهیلگری درامر اقتصاد ،در سیاست ،در فرهنگ به نظر
من بزرگترین خدمتی است که مجلس آتی میتواند انجام دهد ،به جای اینکه
همان روال سابق را ادامه دهند و صرفا قانون روی قانون وضع شود.
ساالری شریف تاکید کرد :باید یکبار برای همیش��ه ،خودمان را با واقعیتها
مطابقت دهیم و چند شاخه صنعتی مشخص که در آن مزیت داریم را انتخاب
کنیم ،شرایط را برای فعاالن اقتصادی تسهیل کنیم و از صدور فله ای مجوزهای
صنعتی هم گذر کنیم.
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