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جمشید پژویان
اقتصاددان

سرمقاله
"رونق تولید" یعنی چه؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف -رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

ادامه از صفحه 2
رونق تولید چیزی نیســت که با نام گذاری به دست بیاید .برای افزایش تولید
نیاز به ســرمایه گذاری است  .نیاز به ارتباطات بین المللی است .نیاز به امنیت
است .نیاز به آرامش اجتماعی است .نمی شود با همه دنیا در افتاد ،شاهرگ نقل
و انتقاالت مالی کشور را قطع کرد ،سرمایه خارجی را فراری داد ،بودجه کشور
را صرف پرداخت حقوق و یارانه و دادن اعتبار به این موسســه و آن بنیاد در
داخل و خارج کرد و آن گاه انتظار رونق تولید داشت .دشمن تولید ،بانکداری به
اصطالح اسالمی است که کمر تولید را شکسته و با اتکاء به پشتوانه و حمایت
های امنیتی ،مالی و سیاسی اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند.
وقت آن رســیده که با آغاز ســال نو دولت و مجموعه نظام پا را از شعار فراتر
نهاده و سیاست های اقتصادی را به طرف رونق تولید سوق دهد .اجازه ندهد
که شــبکه بانکی کشور با عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ،تولید کشور
را به نابودی کامل بکشــاند .اجازه ندهد که سازمان امور مالیاتی ،سازمان تامین
اجتماعی و بسیاری ســازمانها و نهادهای دیگر بدون رعایت قوانین کشور هر
یک لگدی به پیکر نیمه جان صنعت و تولید کشور بزند .البته که سابقه تاریخی
ما نشــان می دهد که دولت نمی خواهد و یــا نمی تواند چنین و چنان کند و
همواره نه تسهیل کننده که تضعیف کننده تولید بوده است .در این صورت باید
آرزو کنیم که حداقل دولت کاری نکند! دولت مردانمان ،نمایندگان مجلس مان
و ســایر کارگزارانمان که خود را ســرمایه نظام می دانند ،به اخذ حقوق های
نجومی خود بســنده کرده و ســر خود را گرم کنند تا شاید از این طریق گره
کارها گشوده شود.
به قول حضرت موالنا
نام فروردین نیارد گل به باغ
شب نگردد روشن از اسم چراغ
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انتخابات اتاق اصناف در سال گذشته هزینه سنگینی به جامعه صنفی
و بازار کشور تحمیل کرد ،چراکه گروهی از نامزدهای حاضر در
صحنه ،اعم از انتخابات هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانها
و اتاق اصناف ایران ،بیتوجه به تبعات و عواقب رفتارهایی که در
جریان انتخابات انجاممیدهند ،به جای تبلیغ خود رو به تخریب
رقبا آوردند و بسیاری حرمتها شکستند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد ،گذشــته از آنچه در انتخابات
اتاقهای اصناف سراسر کشــور گذشت ،در زمان انتخاب هیأت
رئیســه اتاق اصناف ایران ،موجــی از تخریب علیه رئیس وقت
اتاق اصناف ایران یعنی علی فاضلی شــکل گرفت ،چراکه قریب
به اکثریت نامزدهای مدعی حاضر در این انتخابات وی را بزرگترین
مانع خود برای ورود به هیأت رئیسه میداستند و البته مطمئن بودند
بعد حتی اگر به هیأت رئیســه اتاق اصناف ایران راه پیداکنند ،در
صورت حضور علی فاضلی چارهای جز هدایت اتاق در مســیر
قانون نخواهند داشت.
اما به هر ترتیب ،انتخابات برگزارشد و جریان تخریب و اتهامزنی
و البته مداخلههایی خارج از جامعه صنفی موجب شد تا در ترکیب
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تغییراتی اعمال شده و علی فاضلی
در هیآت رئیسه جدید حضور نداشته باشد.
در حالی که در شــعارهای انتخاباتی وعدههای زیادی به جامعه
صنفی داده شــدهبود ،اما در چند ماه ابتدایی حضور هیأت رئیسه
جدید ،نشــانهای از برداشتن قدمی برای عملی شده وعدهها دیده
نشد و این در حالی بود که شرایط بازار به گونهای بود که اصناف
چشم امید به اتاق دوخته بودند.
با آغاز سال نو ،گوشههای جدیدی از ظرفیتهای اتاق اصناف ایران
توسط هیأت رئیسه جدید به نمایش گذاشته شد و در غیبت همه
شش عضو منتخب هیأت رئیسه ،هوشیار فقیهی معاو ن اقتصادی و
برنامهریزی اتاق اصناف ایران به عضویت غیرموظف هیأت رئیسه
اتاق درآمده تا در غیبت هیأت رئیسه سکان هدایت عالیترین نهاد
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شــرایط اقتصادی در ایران به مسائل سیاسی گرهخورده است ،نمیتوان بهتنهایی
مسائل اقتصادی را تحلیل و تخمین و پیشگویی کرد.
بنابراین بهطورکلی ،ساختار وضعیت اشتغال در کشور مسئله بزرگ و جدی است.
اما در سالهای اخیر این مسئله حادتر شده است .یعنی با روبهرو شدن با تحریمها
و کاهــش صادرات نفت که یک بخش قابلتوجهــی از درآمدش برای واردات
کاالهای واســطهای بخش صنعت هزینه میشــود ،درآمدها کاهش یافت و این
کاهش متوجه کاالهای ضروری شــد .از طرفی واردات نهادههای تولید کاهش
پیداکرد و موجب شــد خیلی از بنگاهها تعطیل شوند .زمانی که بنگاهها تعطیل
شــوند ،یعنی عامل کار ،بیکار میشود .چراکه تنها راه ایجاد اشتغال این است که
شما سرمایه بگذارید و فعالیت اقتصادی راه بیندازید .درنتیجه قطع ًا عامل کار در
کنار سرمایه الزم است تا فعالیت ادامه پیدا کند.
حاال وضع رکود اقتصادی ،موجب بیکاری بیشــتر شده است .این بیکاری هم با
وعده وعید و نقشه حل نمیشود .درواقع این طرح و نقشهها راهحل از بین بردن
بیکاری نیست .راهحل این است که اقتصاد فعال و وارد مرحله رونق شود تا عامل
کار هم جذب شود.
از طرفی گفته میشــود نرخ بیکاری پاییز سال گذشته  11.7درصد است .اما این
آمــار و ارقام که مرکز آمار ،بانک مرکزی ،ســازمان برنامهوبودجه و وزارت کار
اعالم میکنند ،تنها برآوردی از شــاخصهای مختلف است و رقم دقیقی از آن
را ارائه نمیدهد.
در کشــورهایی که نرخ بیکاری بهطور دقیق اعالم میشود ،به این دلیل است که
در این کشورها سیستم تأمین اجتماعی قوی وجود دارد که تمام کارگرهای این
کشــورها را تحت پوشش قرار میدهد .به این شکل افرادی که بیکار میشوند و
جویای کار هستند به طریقی در سیستم اطالعات این کشورها ثبت میشوند .حاال
در بعضی موارد این سیستمها وزارت کار ،ان جی اوها و یا مؤسسات وابسته به
دولتها هســتند .آنها این ارقام را ثبت و درنهایت بهعنوان آمار دقیق اشتغال و
بیکاری منتشــر میکنند .به این شکل فردی که به دنبال کار است ،تقاضا میدهد
در سیستم با این عنوان ثبت میشود ،آنهایی هم که بیکار میشوند ،فورا ً تحت
پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند به این شکل ثبت میشوند .به همین دلیل هم
در این کشــورها آمار نسبت ًا دقیقی از بیکاری جامعه وجود دارد ،اما در ایران این
طور نیست.
بنابرایــن به اعتقاد من ،این ارقام تنها برآورد اســت .درنتیجه متأســفانه به دلیل
نقصها و مشکالتی که در کل اطالعات آمار کشور وجود دارد ،این ارقام درباره
شاخصهای اقتصادی تنها یک نوع برآورد و تخمین است .به همین دلیل هم در
بیشتر مواقع آمار مربوط به مرکز آمار ،سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی باهم
همخوانی ندارد ،چراکه روش برآوردشان از شاخصهای اقتصادی متفاوت است.
از طرفی هم همین برآورد نصفه و نیمه کاری که اعالم میشود توسط سازمانهایی
است که همه تحت تأثیر دولت قرار دارند .در طرف مقابل هم برخی نمایندگان
مجلس گمان میکنند بهطور مثال وزارت کار مسئول ایجاد شغل است ،به همین
دلیل هم ســؤالهایی دراینباره از وزیــر اقتصاد طرح میکنند .درحالیکه چنین
نیست .این وزارتخانه تنها قوانین میان کار و کارفرما را مشخص میکند و وضعیت
کارگاهها را تحت نظر دارد .او مســئول ایجاد شغل نیست .اص ً
ال این وزارتخانه
با چه توانی میتواند شــغل ایجاد کند؟ اشتغال از طریق سرمایهگذاری و رونق
اقتصادی انجام میشود.
از طرفی یکی از مشکالت ما همین مدیریت و مسائلی است که ما به دلیل دوران
طوالنی سلطه نفتی بر اقتصاد داشتهایم .بهطور مثال همیشه اینطور بود که نفت
با نیروی کار کم صادر کردهایم ،بهجایش کاالهایی وارد کردهایم که درهرکدام از
آنها حداقل  70 ،60نفر کارکردهاند .این موضوع خودش بیکاری ایجاد میکند.
این موضوع درواقع مشکالت ساختاری در اقتصاد ایران است که متأسفانه دانش
مقابله با آنهم وجود ندارد .مقداری هم ناآگاهی در این زمینه وجود دارد و باعث
میشود که ریشهای و ساختاری به حل این مشکل پرداخته نشود ،به همین دلیل
هم آسیبپذیرمیشود.
از طرفی هم هر رئیسجمهوری عالقهمنداست نشان دهد موفق بوده است .برآورد
شاخصی مانند اشــتغال که آنقدر مشهود نیست ،با هر عدد و رقمی کار آسانی
است .اما واقعیت این است که حتی با نمونهگیری از خانوارهایی که بیکار دارند،
شاید عدد دقیق بیکاری مشخص نشود ،اما برآورد این شاخص را راحتترمیکند.
در حال حاضر در یک خانواده  6 ،5نفره ،احتماالً تنها یک نفر دارای شغل است و
باقی بیکار هستند .این یعنی بیکاری در کشور باالست .اما وعدهووعید دادن و دادن
آمار و ارقام بهدلخواه خود ،کاری است که سیاستمداران خوب بلدند انجام دهند.
با وضعیتی که از شاخص بیکاری و اشتغال برای سال جاری 97برشمرده شد ،باید
گفت که سال  98اوضاع بدتر خواهد بود.
مسئله این است که شرایط اقتصادی در ایران به مسائل سیاسی گرهخورده است،
نمیتوان بهتنهایی مســائل اقتصادی را تحلیل و تخمین و پیشــگویی کرد .مث ً
ال
شرایط اقتصادی کشور به این بستگی دارد که ترامپ ،اروپا و دیگر کشورها چه
اقداماتی میخواهند انجام دهند .در سیاســت داخلی هم باید دیگر در انتخابات
مختلف کدام گروه بر دیگری غلبه خواهند کرد.
اقتصاد ایران تنها صادرات نفت است .از صادرات نفت هم جلوگیری کردن کار
سختی نیست .امریکا توانسته میزان صادرات ایران را با تحریمها کاهش دهد ،تا
حدودی اروپا را همراه خودکرده و کشورهای مستقلتر را هم تهدید به همکاری
کرده اســت .چند ماه آینده مهلت معافیتیهای نفتی که امریکا برای چند کشور
خریدار نفت ایران در نظر گرفته بود به سر میرسد .این موضوع درآمدهای نفتی
را بیشتر تهدید میکند .بنابراین درآمدهای ارزی کاهش پیدا میکند و مشکالت
اقتصادی بیشتر خواهند شد.
منبع :پرتال اطالعرسانی اتاق بازرگانی تهران

توسعه و بازار

3

بخش خصوصی را در دست بگیرد.
در حالیکه هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با شعارهایی از سازندگی
و خدمت به جامعه صنفی رأی نمایندگان اصناف کشور را جذب
کردند ،حتی یک نفر از ایشان برای هدایت اتاق اصناف در روزهای
کاری نوروز  98حاضر نشــد از امور شخصی خود چشم پوشی
کرده و در محل خدمت خود در اتاق اصناف ایران حاضر شود و
این بیتوجهی شامل دبیرکل اتاق نیز شد.
در ایام تعطیالت نوروز ،ســعید ممبینی رئیس و علی عوضپور
دبیرکل اتاق اصناف ایران قصد عزیمت به ینگ دنیا داشــتند تا از
فرصت تعطیالت استفده کرده و سعید ممبینی در شهر تورنتو کانادا
به کســب و کار خود سرکشــی کند و علی عوضپور با سفر به
واشنگتن پایتخت آمریکا ،با خانواده خود تجدید دیدار کند.
این در حالی بود که هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف
ایران نیز برای پر کردن جای خالی رئیس و دبیرکل تمایلی نداشتند
و این چنین شد که هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف ایران بدعتی
جدید در حوزه تشــکلهای صنفی و اقتصادی به نام خود ثبت

کردند و همانند شرکتهای تجاری فردی را به عضویت غیرموظف
هیأت رئیســه اتاق درآوردند و این اتفاق در حالی رقم خورد که
هیأت رئیســه با رأی اعضای اجالس اتاق اصناف ایران انتخاب
شدهاند و عضو غیرموظفف هیأت رئیس کارمند حقوق بگیر اتاق
بودهاست.
اما همه ماجرا به این بدعتگذاری خارج از محدوده قانون منتهی
نشد و پس ازآنکه بارش باران بهاری موجب جاری شدن سیل در
برخی استانها شد و آسیبهایی جدی متوجه مردم و اصناف شد،
از حضور و کمکرســانی اتاق اصناف ایران خبری نبود تا اینکه
قریب به یک هفته پس از اولین ســیل ویرانگر در استان گرگان،
رئیس اتاق اصناف ایران از ســفر بازگشت و البته ناگفته نماند که
بسیاری از اتاقهاس اصناف شهرستانها از جمله اتاق اصناف تهران
منتظر اتاق اصناف ایران نمانده و از همان ساعات اولیه وقوع حادثه
با تشکیل کمیتههای بحران به یاری سیلزدگان شتافتند.
رفتار قابل تأملی که برای منحرف کردن اذهان عمومی به واســطه
برخی رسانهها انجام گرفت تا غیبت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

دیده نشود ،انتشار گزارشهایی علیه علی فاضلی رئیس پیشین اتاق
اصناف ایران بود تا با جعل واقعیت ،دروغپردازی و انتشــار اخبار
کذب ،اذهان عمومی جای خالی عالیترین نهاد بخش خصوصی
کشور در کمک و همدردی با سیل زدگان را نبنند.
در این گزارشها که از نوع نگارش و غیرواقعی بودن موضوعات
مطرحشده مشــخص میشود که عجوالنه و توســط افرادی که
اطالعاتی درســتی از پروندهها ندارند تهیه شدهاست ،موضوعاتی
به رئیس پیشین اتاق اصناف ایران نسبت داده شدهاست که پرونده
تمامی آنها در حال پیگیری است و متهمان آنها نیز مشخص هستند.
در این گزارشها ماجرای به مدیریت اشــتباه در فروشــگاههای
زنجیرهای اشــاره شده ،در حالیکه شــرح موضوع در خصوص
صندوقهای مکانیزه فروش اســت که در این پرونده یکی دو نفر
از پرسنل اتاق اصناف تخلف کردهاند و البته مسؤل کمیسیون دو
تن از اعضای هیأت رئیسه بودند که در هیأت رئیسه دوره جدید
نیز حضور دارند.
در این گزارش به اداره قومی و قبیلهای اتاق اصناف ،خود رأیی و
دادن اطالعات کذب به دولت اشاره شدهاست ،در حالیکه عملکرد
اتاق اصناف ایران و تهران در دوره ریسات علی فاضلی کامال شفاف
و مشخص است ،چنانکه بسیاری تالش کردند به انحاء مختلف
بنیانگذار شورای اصناف کشور و اتاق اصناف ایران را تخریب کنند،
اما هیچ یک از پروندههای مطرح شده نتیجه دلخواه ایشان به دنبال
نداشت و متهمان اصلی پرونده مشخص شدند.
نکته دیگری که در این گزارشها با هدف انحراف افکار عمومی
و تخریب فاضلی منتشر شد ،تفرقه انداختن میان هیات رئیسه اتاق
اصناف تهران بود ،به گونهای که در این گزارشها سعی شده برخی
مطالب از زبان اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران مطرحشود.
به هر حال آنچه هست ،انتشار این مطلب و اقدامات دیگر نتوانست
غیبت هیأت رئیســه اتاق اصناف ایران را از نگاه فعاالن صنفی و
رسانهها پنهان کند و اگرچه این غیبت قابل توجیه بود ،اما عضویت
غیرموظف یکی از کارمندان اتاق اصناف ایران در هیأت رئیسه و
سپردن اختیار امور عالیترین نهاد بخش خصوصی به فردی خارج
از هیأت رئیسه منتخب بودف موضوعی که برخالف قانون نظام
صنفی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران تحلیل کرد:

چشمانداز سال  98زیر سایه سیاست خارجی و سیاستگذاری داخلی
گروه توسعه

development@jahaneghtesad.com

محمود نجفیعرب معتقد اســت اگر دولت در سیاست خارجی قادر به یکسوسازی
دیدگاهها برای حداکثرسازی منافع ملی نباشد و نتواند در سیاستگذاری داخلی از مشورت
بخش خصوصی بهره بگیرد ،فضای کسبوکار در سال  98سخت و پرچالش خواهد
بود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطالعرســانی اتــاق بازرگانی تهران ،رییس
کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است که آنچه چشمانداز
سال  98را میسازد ،نوع سیاستگذاری در حوزه بینالملل و نوع سیاستگذاریها برای
امور داخلی است.
ی بر حوزه
محمود نجفیعرب با بیان اینکه نحوه سیاستگذاری در حوزه بینالملل اثر جد 
اقتصاد در ســال آینده خواهد داشت ،ادامه داد :نوع سیاستگذاری ممکن است ،فعاالن
اقتصادی را با چالشهای جدیتری مانند آنچه در سنوات گذشته رقم خورد ،مواجه کند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که وجوه متفاوتی از نگاه به حوزه حوزه روابط بینالملل
یکسو شده و سیاست خارجی کشور شفاف شود .چرا که نگرشهای متفاوت به این
حوزه ،لطمات بسیاری به رشد و توسعه کشور وارد میآورد .برای مثال ،این چندگانگی
سبب شده که تصمیمگیری در مورد لوایح  FATFچنین به درازا بکشد .عدهای معتقدند
این لوایح به طور کلی نباید به تصویب برسد؛ گروهی قائل به این روش هستند که این
لوایح با رعایت محفوظاتی مصوب شود و بخشی از دستگاهها نیز خواهان این هستند

که این استانداردهای بینالمللی مانند آنچه در بسیاری از کشورها حاکم است به تصویب
برسد .این سه بینش در کشور هنوز در جهتی قرار نگرفته است که منافع ملی ما را به
حداکثر می رساند.
او افزود :بســیاری از مسایل در کشــور به چنین سرنوشتی دچار شده و تصمیمسازان
نتوانستهاند به موقع در مورد آنها به اجماع برسند .اساس ًا مفهوم دموکراسی برای حل چنین
مسایلی شکل گرفته است .وقتی 1+50درصد مردم یا جامعه موافق و  49درصد مخالف
یک مساله هستند؛ خواسته آن  51درصد غالب میشود .اما متاسفانه در کشور ما کمتر به
این گزارهها توجه میشود و این نوع چالشها و عدمتصمیمگیریها به شدت روی حوزه
اقتصاد سایه انداخته و فعاالن اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ســپس به اهمیــت نظرخواهی از ذینفعان در
سیاســتگذاریهای اقتصادی پرداخت و گفت :مساله دیگری که چشمانداز سال آینده
را میســازد ،نوع سیاستگذاری برای امور داخلی کشور است .دولت باید تصمیماتش
را به گونهای اتخاذ کند که شــرایط بهتری بــرای فعاالن اقتصادی رقم بزند .حال آنکه
تصمیماتی گرفتهشده ،معموال در اجرا دچار چالش میشود .تصمیماتی که اغلب ،پشت
درهای بسته اتخاذ شده و فعاالن اقتصادی در حوزه عمل ناگهان با این تصمیمات مواجه
میشوند .البته دولت نیز پس از مدت کوتاهی درمییابد که تصمیمش اشتباه بوده است.
مانند آنچه در مورد ارز رخ داد .اینها مساله کمی نیست و سیستمهای اقتصادی را فلج
میکند .دولت باید طبق قانون در اتخاذ تصمیماتش با بخش خصوصی مشورت کرده و
پس از آن ،تصمیمگیری کند .بنابراین ،انتظار این است که دولت در سال جدید نسبت به
نظرخواهی از بخش خصوصی اهتمام به خرج دهد.

نجفیعرب با اشــاره به اینکه نظام چندگانه ارزی ،حوزه اقتصاد را به فساد آلوده کرده
فرصت هستند تا از آب گلآلود

است ،ادامه داد :همواره این طور بوده که عدهای به دنبال
ماهی بگیرند .اما ســئوال این است که چرا سیاستگذار باید چنین فضایی را برای افراد
رانتجو فراهم کند و لشگری را هم برای بگیر و ببند این افراد بگمارد؟ اتاق سالهاست
که خواســتار پایان دادن به توزیع رانت بوده است .البته مسئوالن نیز اذعان میکنند که
تخصیص ارز  4200هزار تومانی هیچ تاثیری بر قیمتها نگذاشته است .بنابراین سئوال
این اســت که چرا باید منابع کشور این گونه به تاراج برود؟ ضرورت دارد که دولت با
آغاز سال جدید هر چه زودتر ،سیاستهای ارزی خود را مورد تجدید نظر قرار دهد.
رئیس کمیســیون اقتصاد سالمت اتاق تهران با اشاره به اینکه فضا به گونهای است که
ســرمایهگذاران عالقه چندانی به سرمایهگذاری نشان نمیدهند ،ادامه داد :حل معضل
بیکاری نیاز به سرمایهگذاری دارد .به هر حال باید برای این چند میلیون جمعیت فعال و
بیکار تدبیری اندیشیده شود .البته دولت هم برای سرمایهگذاری منابعی در اختیار ندارد
و بودج ه عمرانی دولت هم که همواره رقم اندکی بوده که در معموال در امور جاری به
مصرف میرسد .بنابراین تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری باید در دستورکار
دولت قرار گیرد تا آنها به میدان بیایند .البته تا زمانی که فضای اقتصاد ،روشــن و دقیق
نباشد ،به طور طبیعی ،فعاالن اقتصادی چندان به سرمایهگذاری اقبالی نشان نخواهند داد.
او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت در سال آینده به طور جدی ،بدن ه اقتصادی و
اجرایی کشور را به مشورت بگیرد ،ادامه داد :اگر دولت به این مسایل و بایدها در مورد
فضای بینالملل توجه نشان ندهد ،نمیتوان نگاه مثبتی به سال جدید داشت و در این
صورت به نظر میرسد ،سال سخت و پرچالشی برای فعاالن اقتصادی در پیش است.

رئیس کل گمرک مطرح کرد:

دستاوردهای منحصر بفرد پیمان اوراسیا برای تولید و تجارت ایران
رئیــس کل گمرک ایران گفت :عضویــت ایران در پیمان گمرکی
اوراســیا میتواند شرایط منحصر به فردی را برای تولید و تجارت
کشور فراهم کند.
به گزارش مهر ،مهدی میراشــرفی در بازدید از منطقه آزاد انزلی،
با ابراز خرســندی نسبت به جذب سرمایه گذار در امور بندری و
سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی ،اظهار داشت:
تعدادی از پست اسکلههای بندر کاسپین این منطقه با سرمایه گذاری
بخش خصوصی برای اولین بار در بنادر کشور ایجاد و در حال بهره
برداری است؛ این مساله سبب افزایش ظرفیت بنادر با کمک بخش
خصوصی شده که نوید بسیار خوبی برای کشور است.
رئیس کل گمرک ایران با اشــاره به اهمیت پیوستن ایران به پیمان
گمرکی اوراسیا ،افزود :اولویت ما در بحث دریای خزر و نگاه کشور
به تجارت ،نگاه به کشورهای همسایه است و اورآسیا پیمانی صد

درصد گمرکی اســت که به کشورهای عضو امکان میدهد بدون
پرداخت حقوق عوارض همچون کشوری واحد کاالهایشان را با
هم مبادله کنند؛ عضویت ایران در این پیمان میتواند شرایط منحصر
به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند و منطقه آزاد انزلی
و بندر کاسپین با دارا بودن زیرساختهای مناسب میتواند در این
پیمان نقش کلیدی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد :گمرک جمهوری اسالمی ایران همه امکانات
خود را بسیج خواهد کرد تا بتواند از همه ظرفیت این پیمان و نیز
بخش خصوصی که در این مناطق وجود دارند و یا در آینده ایجاد
میشــوند استفاده کند .معاون وزیر اقتصاد بندر کاسپین را یکی از
بهتریــن بنادر دریای خزر عنوان و ضمن تاکید بر اینکه از مواهب
این بندر عالوه بر استان گیالن ،کشور میتواند بهره مند شود ،اظهار
داشت :در شرایط کنونی کشور که سرمایه گذاری بخش خصوصی

با مضایقی که بخش دولتی در بحث ســرمایه گذاری با آن مواجه
است ،رو به رو نیســت ،توجه به این مهم در این منطقه میتواند
ســرعت بیشتری به توسعه بندر کاسپین ببخشد ،تا این بندر نقش
توسعهای استانی ،ملی و حتی فراملی ایفا کند و با تحقق طرح یک
کمربند – یک راه ،در راســتای احیای جاده ابریشــم که از سوی
چینیها در حال پیگیری اســت و اتصال کریدور شمال – جنوب
نقش فرا ملی منطقه آزاد انزلی برجســته میشود و این امر موجب
رشد و ایجاد اشتغال در سطح استان خواهد شد.
میر اشرفی مناطق آزاد را مناطق پردازش صادرات عنوان کرد و افزود:
خوشبختانه طی بازدیدی که از منطقه آزاد انزلی داشتیم ،شاهدیم که
منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای این تعاریف و کارکردهای بین
المللی گام بر میدارد و به آن نزدیک میشود که با توجه به شرایط
فعلی کشور ،همسو شدن این مناطق با این تعاریف مسرت بخش

معاون وزیر صنعت:

مقابله هوشمندانه با تحریم ها ادامه دارد
معاون امور صنایــع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفــت :هرچه بــه جلو پیش مــی رویــم «مقابله
هوشمندانه» با تحریم ها اثرگذارتر می شود؛ به ویژه
اینکه با هماهنگی های به عمل آمده در بانک مرکزی،
وزارت صنعــت و گمرک ،تامین مواد اولیه به آرامش
بیشتری رسیده است.
فرشاد مقیمی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا ،افزود :در
سال  97با مجموعه ای از چالش ها ،از تغییرات نرخ
ارز تا خروج آمریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست
خارجی مواجه بودیم که همه این عوامل آثاری مستقیم
بر حوزه تولید بر جای گذاشت.
این مقام مسئول با تقسیم بندی این آثار به اثرات واقعی
و روانی ،گفت :در چنین شــرایطی باید فضای روانی
جامعه را مدیریت می کردیم و این موضوع بویژه در
زمینه تامین مواد اولیه باید به گونه ای برنامه ریزی می
شد که موجب نگرانی مردم نشود.
وی بیان داشت :هدف اصلی تحریم ها ضربه زدن به
صنعت بود که می توانســت سایر بخش های اقتصاد
کشــور را هم تحت تاثیر قرار دهد ،اما با تدابیر اتخاذ
شده آنچه دشمنان به دنبال آن بودند محقق نشد.
مقیمــی با تاکید بر لزوم تبدیــل تهدید تحریم ها به
فرصت ،خاطرنشان کرد :با وجود تحریم ها در برخی
حوزه ها از جمله صنایع نســاجی و پوشاک با رشد
مواجه شــدیم؛ هرچند هنوز جای کار زیادی در این

عرصه وجود دارد.
تعریف  99پروژه در یک خودروسازی
معاون وزیر صنعت از تعریف  99پروژه در یکی از شرکت
های بزرگ خودروسازی خبر داد که در سال  98به نتیجه
خواهند رســید و با تحقق این مهم 10 ،درصد ارزبری در
تولید خودروها کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشــت :این وزارتخانه به گونه ای برنامه ریزی
کرده تا با افزایش تعرفه ها ،کاهش واردات قطعات منفصله
خودرویی به کشور را شــاهد باشیم تا تجار و واحدهای
تولیــدی را در جاهایی که توان تولیــد داخل وجود دارد،
سوق دهیم .مقیمی بطور مثال به قابلیت تولید  200میلیون
کارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت :کشورهایی
که پیش از این به تامین کارت الکترونیکی برای کشورمان
می پرداختند به گونه ای برنامه ریزی کرده بودند که واردات
محصول نهای برایمان ارزانتر باشد.
وی افزود :این قابلیت در صنعت قطعه سازی ،صنایع غذایی
و ریلی وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلی
سازی محصوالت و دستیابی به ارزش افزوده باالتر است.
این مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد :در این زمینه مکاتبه
ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دستگاه ها و سازمان ها
انجام شده تا هرکجا که امکان داخلی سازی تولیدات وجود
داشته باشد ،حتی با وجود افزایش هزینه ها به عنوان شرایط
عمومی پیمان ها لحاظ شود.
وی تاکید کرد :اســتمرار این سیاســت بــه مدیریت ارز،

اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید.
معاون وزیر صنعــت ادامه داد :در بحث ســاخت داخل
محصوالت ،مرکزی از سوی این معاونت راه اندازی شده
تا هر کس در هر جای کشــور که امکان داخلی سازی یا
ســاخت محصولی را دارد اظهار کند؛ همچنین از ظرفیت
تشکل ها و انجمن ها برای راستی آزمایی و اهلیت فعالیت
تولیدکنندگان استفاده می شود.
وی خاطرنشان کرد :تولیدکنندگانی که به این سامانه وارد
شــوند ،در آینده نزدیک برای ثبت سفارش کاالها و مواد
مــورد نیاز خود نیازی به تاییــد وزارت صنعت نخواهند
داشــت ،همچنین اگر ظرفیت محصولی خاص در کشور
موجود باشد ،سعی می شود از ظرفیت تولیدکنندگان آن در
جای دیگر استفاده شود.
مقیمی تصریح کرد :هدف وزارت صنعت سرمایه گذاری
 10میلیارد دالری در این زمینه است و بطور قطع باید بحث
اقتصادی بودن فعالیت ها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد :اگر احســاس شود تمرکز زیاد بر بازار داخل
ممکن است طرح را از اقتصادی بودن خارج کند ،آنگاه باید
بازار کشورهای منطقه و همسایگان را مورد توجه قرار داد.
این مقام مســئول یادآور شــد :در برخی زمینه ها ،دانش
ساخت محصوالت زیرمجموعه یک محصول نهایی وجود
دارد ،اما از دانش و توان مونتاژ آنها برخوردار نیستیم؛ وزارت
صنعت در تالش است تا در این زمینه ها نیز شرکت های
داخلی به توانمندی الزم دست یابند.

است .وی افزود :با توجه به اینکه مناطق آزاد جهت جذب سرمایه
گذار ایجاد شــده اند و خارج از قلمرو گمرکی هستند ،گمرک در
این مناطق بیشترین تسهیالت را ارائه میدهد و قوانین مزاحم نیز
در اینجا جریان ندارد و در راســتای تســهیل تجارت نیز ،واردات
مواد اولیه ،واردات کاال و صادرات کاالهای تولیدی منطقه مشمول
تخفیف ارزش افزوده است و این مناطق محلی مناسب برای واردات
کاالها به کشور هستند.
ترانزیت کاالهای تجاری با اتصال ریل به بندر کاسپین
همچنین مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:
بندر کاسپین با انجام مهندسی ارزش و کاهش هزینهها و با سرمایه
گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است و جز بنادری است که در
آن بخش خصوصی در ایجاد اسکله ،سیلو ،مخازن سوخت و روغن
و انبارهای سر پوشیده سرمایه گذاری کرده است.

