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بینالمللــی نقل و انتقال مالی و تحریم بانک مرکزی ،هزینه
دادوستدمالیبرایاینبخشنیزافزایشیافتهبود.آندسته
از کارگــزاران مالــی بینالمللــی که حاضر به انجــام عملیات
نقــل و انتقــاالت مالــی با ایــران بودنــد ،به صــرف تحریمها،
هزینههــای اضافی حداقل  6درصد طلب میکردند .روندی
کــه در نهایــت روی قیمت تمام شــده کاالهــای وارداتی تأثیر
میگذاشــت و در بخــش غذایــی و کشــاورزی موجــب گرانتر
شــدن غــذای مــردم میشــد .در کنــار اینهــا آن  300شــرکت
بینالمللی که در روند مذاکرات هســتهای مجاز با داد و ســتد
با ایران شــده بودند از بسته بودن دســتهای خریداران خود
در انتخاب فروشــندگان و مزیتهای انحصاری خود حداکثر
اســتفاده را میبردنــد و قیمــت محصــوالت را باالتــر از نــرخ
جهانی به ایران میفروختند.
همه اینها و بســیاری از مشــکالت دیگر باعث شد تا هزینه
کاالهــای اساســی ،خوراکی و مــواد اولیه مورد نیــاز صنایع باال
برود و جدا از آســیبی که بخشهای مختلف اقتصاد کشــور با
آن مواجــه شــدند ،هزینههای آن بــه دوش مــردم افتاد .این

بــا این حال ثبات در تصمیمگیری و سیاســتگذاریهای
کالن در حوزههــای مختلــف مدیریــت کشــور کــه بتواند در
میــان ســرمایهگذاران داخلــی و خارجی آرامــش خاطری
در خصــوص ثبــات اقتصــادی فراهــم آورد ،بســیار حیاتی
و دارای اهمیــت ویــژهای اســت که بــا وجود گام برداشــتن
دولــت یازدهــم در ایــن مســیر ،تــداوم آن بســیار ضروری
مینماید.
بــه هــر روی ،بخــش خصوصــی در ســالهای ســخت
تحریم تمام تالش خود را به خرج داد تا در کنار سایر ارکان
جامعــه بتواند در مقابل فشــارهای مختلــف مقاومت کند
و مانــع تحقق اهدافی شــود که دشــمن از طراحی و اجرای
تحریمهــا در ســر داشــت .توافــق عزتمندانــه هســتهای
و رفــع تحریمهــا کــه از ســال گذشــته اجرایی شــده ،نتیجه
همیــن همدلی میــان بخشهای مختلف کشــور برای گذر
از گردنــه ســخت تحریمهاســت .بــا این حــال مــرور آنچه
گذشــت ،میتواند مــا را برای اتخــاذ تصمیمهای کارآمد و
سودمند در آینده یاری کند.

دی

www.iran-newspaper.com

ســری از این گزارشها حاکی است از  1996واحد مورد نظارت،
در  534واحــد افزایــش اشــتغال معــادل 3894نفر را شــاهد
بوده و در  1363تثبیت اشتغال ثبت شده است.همچنین این
آمار گویای آن است که در  452واحد افزایش تولید داشتهایم و
در  1361واحد نیز با دریافت این تسهیالت تثبیت میزان تولید
اتفاق افتاده است.
یکی از موضوعاتی که امســال به آن پرداخته شــد خرید
واگن از روسیه بود .تولیدکنندگان بشدت انتقاد کردند با
اینکه توان تولید در کشور وجود دارد وزارت راه به دنبال
خرید واگن باری از روسیه است .لطفاً در مورد اقدامات
صــورت گرفتــه در حــوزه وزارت صنعــت در جهــت
حمایت از تولید توضیح دهید.
بــا توجه به ضــرورت اســتفاده از تــوان داخلی بــرای تأمین
نیاز واگن کشــور با پیگیری وزارت متبوع و همکاری وزارت راه و
شهرسازی قرار شده است با هماهنگی شرکتهای تولیدکننده
داخلی و عقد قرارداد مشترک استفاده از ظرفیتهای داخلی
محــور این قرارداد قرار گیرد.مذاکرات پیرامون این امر در حال
نهایی شــدن اســت.لذا بــه هیچ عنــوان وزارت صنعــت اجازه
نمیدهد که با داشــتن توان داخلی واردات واگن باری صورت
گیــرد.در تمام مذاکرات با طرف روس هــم این امر مورد تأکید
قرار گرفته است.
یکی از حوزههایی که بارها به آن اشــاره کردید بازســازی
و نوســازی واحدهــای نســاجی بود.امــا در عمــل هیــچ
کس خروجی این امر را ندید.اکنون وضعیت نســاجی
کشور به لحاظ تولید ،نوســازی و همکاری با شرکتهای
خارجی چگونه است؟
آمارهــا وضعیت تولید مناســب در حوزه نســاجی را نشــان
میدهــد ولــی مطلــوب نیست.بازســازی و نوســازی صنایــع
نســاجی همــواره از
وزارت
اولویتهــای
با گشایشهای
صنعت بوده است و طبق
انجام شده در
آمارهای ســاالنه  250الی
در
عرصه بینالمللی
 300میلیــون دالر واردات
بخش صنعت،
ماشــین آالت در ایــن
معدن و تجارت پس
صنعت انجــام میپذیرد
کــه بخشــی از آن مربــوط
از برجام  64پروژه با
بــه بازســازی ،نوســازی و
سرمایهگذاری
توسعه واحدهای موجود
خارجی با حجم
در ایــن صنعت اســت.بر
سرمایهگذاری 5/46
اســاس آمارهــای موجود
هیأت
میلیارد دالر در
در 10ماهــه ســال جــاری
سرمایهگذاری
350پروانــه بهرهبرداری
فعــال در رشــته
خارجی تصویب شده
فعالیتهــای مختلــف
است که 61درصد از
صنایع نســاجی و پوشاک
نظر تعداد و 47
بــا حجــم ســرمایهگذاری
درصد از نظر حجم
7هــزار میلیــارد ریــال و
سرمایهگذاری کل
اشــتغال  4هــزار و 165
طرحهای مصوب
نفــر صــادر شــده اســت
سرمایهگذاری
کــه بــا رشــد  37درصدی
ســرمایهگذاری و 43
خارجی در تمام
درصد اشــتغال نسبت به
بخشهای اقتصادی
سال گذشته روبهرو است.
کشور را شامل
آیــا بــرای ظرفیتســازی
میشود
صنایع مهم و استراتژیک
کاری انجام دادهاید؟
یکی از کارهایی که در دولت یازدهم محور قرار گرفته ایجاد
ظرفیتهای جدید بود .بدین جهت در مورد کاالهای منتخب
که شــامل کاالهای استراتژیک اســت افزایش ظرفیت را دنبال
کردیم.
بــه عنــوان مثــال ســال 92ظرفیــت تولیــد فــوالد خــام
23/5میلیــون تن بود حــال در ظرفیتســازی جدید تــا پایان
ســال  95این عــدد بــه  31میلیون تن رســیده است.ســیمان از
77/5میلیــون تــن بــه  82/5میلیــون تــن ،پتروشــیمی از 58
میلیــون تــن به  62میلیــون تن برای ســال جــاری برنامهریزی
شده است.
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ددا
ش
ت ثبات در سیاستگذاری ،مطالبه بخش خصوصی
در شــرایطی بود که تولیدکننــدگان و صنعتگران نیز طی چند
سال تحریم از تکنولوژیهای روز و کارآمد دنیا محروم شدند.
کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اتفاقــی که موجــب شــد تولیدکننــدگان داخلــی در رقابت با
رقبای بینالمللی و بخصوص منطقهای خود ،عقب بیفتند.
تحریمهــای ظالمانــه غــرب علیــه کشــورمان ،بخــش ضررهایــی کــه تحریمها بــه اقتصاد کشــور زد را تنهــا نباید از
خصوصــی و مردمــی اقتصاد ایران را نیز نشــانه رفته بود و در ارقام آشــکار آن محاســبه کــرد؛ فرصتهای ســرمایهگذاری
عمــل فعــاالن بازرگانی و تجاری کشــورمان دچار مشــکالت خارجی و یا بازارهای صادراتی که تحریمهای ظالمانه غرب
مختلفی شدند و نتوانستند مانند دوران پیش از تحریمها در از تولیــد و صنعت ایــران گرفت ،در بیشــتر ارزیابیها چندان
مراودات بینالمللی موفق شــوند .به واقع تحریمها بر تمام مورد توجــه قرار نمیگیرد .با اینکــه در بخش غذا و در همین
ارکان اقتصــاد کشــور تأثیــر گذاشــته بــود و حتــی بخشهایی ســالهای تحریم ،کشور ترکیه از این فرصت حداکثر استفاده
مانند غذا و دارو که روی کاغذ مشــمول این تحریمها نبودند ،را بــرد و قراردادهــای متعددی بــا کمپانیهــای بینالمللی
در عمل به دلیل تحریم شبکه بانکی دچار مشکالت فراوانی غذایی جهان منعقد کرد که مزیت نســبی تولید آنها در ایران
شــدند .شــبکه تحریمهایــی کــه با هدف قــراردادن سیســتم بســیار باالتر بــود ،اما به دلیــل تحریمها در نهایت این کشــور
بانکــی باعث شــده بودند تا امــکان نقل و انتقــال مالی حتی همســایه را به عنوان شــریک خود در منطقــه انتخاب کردند.
بــرای تأمین مایحتاج ضروری مردم مانند غذا و یا تجهیزات بر اســاس آمارها از ســال  2010تا  2012میزان ســرمایهگذاری
پزشــکی دچار مشکل شود .این شرایط باعث شده بود بخش مستقیم خارجی در ایران در بخش صنایع فقط  600میلیون
خصوصی فعال در حوزههایی که در فهرســت تحریمها هم دالر بوده اســت و تنها  4شرکت خارجی در این حوزه در ایران
قرار نداشت برای تأمین اقالم مورد نیاز کشور با دستاندازها ســرمایهگذاری کردنــد .این در حالی اســت که در ســال 2010
و موانع پیشبینی نشده فراوانی روبهرو شود.
جریــان ورودی ســرمایه در بخــش صنایــع غذایــی بــه ترکیه
تحریمهــا به نحوی بود که ایران تنها از کشــورهایی که نزد  123میلیــون دالر بــود ،امــا بــا شــدت گرفتن تحریمهــا علیه
آنهــا ذخیــره ارزی داشــت امــکان خرید یافتــه بود و بــا توجه ایران در همین ســال ،روند ســرمایهگذاری در کشــور همسایه
بــه اینکه کشــورهایی از جمله چیــن و هنــد صادرکننده اقالم ترکیــه کــه مهمترین رقیب اقتصادی کشــورمان در بســیاری
کاالهای اساســی از جملــه گندم ،شــکر و روغن نبودنــد ،باید از صنایع میباشــد به ســرعت شــدت گرفت تا جایی در سال
خرید از کشــورهای ثالث صورت میگرفت که در این شــرایط  2012بــا رشــد قابل توجه بــه  2.1میلیــارد دالر افزایش یافت.
نقل و انتقال مالی هزینه اضافی به کشور وارد میکرد.
در واقع شــرکتهایی که طی ســالهای تحریم در کشــورهای
ایــن در حالی اســت کــه تنها دولت نبــود کــه در تنگناهای همســایه ایران ســرمایهگذاری تولیــدی و اقتصــادی کردند،
مختلــف گرفتار آمده بود و تجربه بخش خصوصی در دوران ســرمایهگذاری خــود در منطقه را انجــام دادهانــد و احتمال
تحریمهــا نشــان میدهد بــه دلیل قطــع ســوئیفت و ارتباط سرمایهگذاری مجدد آنها در ایران بسیار کم خواهد بود.
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