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بیدولتی یا بد دولتی؟

مجلس به دنبال راهکارهای عملی در بودجه 1401و برنامه هفتم

علیرضا مهری

روزانهماقتصادسرآمد

محرومیتزدایی
خوزستــــان
دربنبستاجـرا

کارتون :خلجی

روایتی از هوش و اســتعداد دولت روحانی در مدیریت کشور ،بسیاری
معتقدند کشور در سالهای گذشته در وضعیت بیدولتی قرار داشته است.
مردم با وقوع هر بحران و چالش هیچ اثری از برنامهریزی و تالش دولت
برای مقابله با بحران نمیدیدنــد .تنها نیروهایی که در صحنه مشــاهده
میشــدند نیروهای مردمی و جهادی بودند .این نبود دولت فقط در یک
حوزه نبود ،عمال در همهی حوزهها شــاهد بروز بحران مدیریت بودیم.
این از کار افتادگی اجزای مختلف دولت به خاطر اختالل سیستم مدیریت
دولت است .در واقع دولت مثل بدنی که مغزش از کار افتاده است و اندامها
از مغز فرمان دریافــت نمیکنند .اما آیا مغز دولــت روحانی از کار افتاده
بود؟بررسی اجزای دولت نشان میدهد که درست است دولت در بحران و
مشکالت بیعمل است اما در حوزه های دیگر به شدت منسجم عمل کرده
است .چشم و گوش آنجایی که قرار بود ببیند و بشنود بهتر از دولتهای
دیگر کار میکرد .دست و پای دولت آنجایی که قرار بود عمل کند بهتر از
دیگران عمل میکرد .و قوهی تعقل و طراحی دولت عملکرد خیره کنندهای
در فهم و اعمال یک خواسته در کل اجزای دولت داشت .این مغز توانمند
برای دولت روحانی ،سازمان برنامه و بودجه بود و اختیار آن در دست یکی
از نزدیکترین افراد به حسن روحانی ،محمدباقر نوبخت بود.مروری به
وضعیت سفرهای استانی نشان می دهد هر چند حسن روحانی به سختی
تن به سفر و بازدید از استانها و ســر زدن به مردم می داد ،اما محمدباقر
نوبخت از سال  99تا به امروز بیش از  30سفر استانی رفته است .این تعداد
سفر در کنار گزارشات متعدد نشــان میدهد که نوبخت مشکالت کشور
را میبیند و میشنود .عالوه بر این گوشــی که نوبخت با عدم تخصیص
منابع از سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی کشیده نشان میدهد که
سازمان برنامه میداند که دستگاهها مشغول چه کاری هستند .تکذیبیهها
و پاسخهای سازمان برنامه و بودجه به انتقادات رسانهای تصویر دیگری
است از هوشــیار بودن این مغز .در مواردی عالوه بر تکذیبیه ،فشارهای
روابط عمومی به رسانه برای بازپسگیری انتقاد آغاز میشد.
صفحه 2

2

صنعتچرمدرکما

» دستگاههای قدیمی دیگر جوابگو نیست!

گروه صنعت  -آناهیتا رحیمی  -مشکالت گوناگون چنان بر صنعت چرم
سایه گسترانیده اســت که امید را از صاحبان تولید در این صنعت گرفته و با
مشــکالت در هم تنیده کنونی ،فردایی نامعلوم را برای آنان رقم زده است .با
اینکه تبریز «مهد چرم» اســت ،اما این روزها صاحبان واحدهای تولیدی در این صنعت،
از افزایش قیمت ارز ،رکود صادرات و ممنوعیت برای واردات ماشین آالت جدید و نو
سخن میگویند که ممکن است تهدیدی برای این صنعت در سالهای آتی محسوب شود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،رئیس اتحادیه چرم سازان آذربایجان شرقی ،در گفتگو با مهر
گفت :شــیوع ویروس کرونا موجب کند شدن صادرات شده و از ســوی دیگر قوانین
تصویب شده از سوی بانک مرکزی نیز ،سد راه صادرات است.
مسعود بنابیان با بیان اینکه عمدهترین مشــکل موجود ،تأمین شرایط بانک مرکزی برای
صادرات است ،ادامه داد :از سوی دیگر نباید از تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر بازارهای
داخلی و خارجی هم غافل شد.
وی با اشــاره به اینکه در طول یک سال گذشته بر اثر شــیوع ویروس کرونا ،پاساژها و
مراکز خرید بسته شد ،افزود :مختل شدن رفت و آمدهای بین شهری ،تعطیلی مدارس و
دانشگاهها و عدم برگزاری مجالس و میهمانیها نیز ،ضربه جدی بر این صنعت وارد کرد.
بنابیان به افزایش قیمت  ۱۰تا  ۲۰درصدی قیمت پوست خام اشاره کرد و گفت :به طور
میانگین هزینه مواد شیمیایی نسبت به سالهای گذشته نیز دو برابر شده است.
رئیس اتحادیه چرم سازان استان بیان کرد :صادرات چرم اکثرا ً به کشورهای آسیای میانه،
ارمنستان ،آذربایجان ،روسیه ،گرجستان و ترکیه انجام میگرفت که البته چرم بهصورت
غیرمستقیم برای تهیه کفش به کشــور افغانستان نیز صادر میشــد و میتوان گفت که
صادرات به دو صورت چرم و کفش به کشورها انجام میگیرد.
کمبود نقدینگی و کاهش کیفیت پوست خام
وی افزود :مهمترین مشکالت در این حوزه بازگشت طوالنی سرمایه ،کمبود نقدینگی،
کاهش کیفیت  ۴۰درصدی پوست خام براثر بیماریهای دامی ،دسترسی به مواد اولیه و
محدودیت واردات ماشینآالت چرمسازی است.
مهمترین مشکالت در این حوزه بازگشت طوالنی سرمایه ،کمبود نقدینگی ،کاهش کیفیت
 ۴۰درصدی پوســت خام بر اثر بیماریهای دامی و دسترسی به مواد اولیه و محدودیت
واردات ماشین آالت چرم سازی است
بنابیان گفت :محدودیت در واردات ماشینآالت چرمســازی موجب عدم دسترسی به
تکنولوژیهای روز دنیا و عدم توسعه شده است که امکان نوسازی و بازسازی را سلب
کرده و این تهدید بزرگی برای از بین بردن صنعت چرم در آینده به شمار میرود.
رئیس اتحادیه چرم سازان استان بیان کرد :انتظار بر این است تا تمام قوانین در این حوزه
را به سال  ۱۳۹۰بازگردانند چراکه شــرایط و فضای کسبوکار در سال  ۱۳۹۰نسبت به
دیگر سالها بهتر بود.
وی از قطعــی و افت ولتاژ بــرق و همچنیــن قطعی آب گالیــه کــرد و توضیح داد:
محدودیتهای کرونایی و تعطیلی مغازهها و از سویی فشارهای مالیاتی دولت و قانون
جدید چک از دیگر مشکالت این حوزه اســت و به همین دلیل میتوان گفت زمانی که
دولت ابزاری در برقراری عدالت برای اخذ مالیات ندارد تمام فشــارها را بر واحدهای
تولیدی وارد میکند.
بنابیان افزود ۱۷۰ :واحد تولیدی در استان آذربایجان شــرقی وجود دارد که البته حدود
 ۸۰درصد آن در تبریز واقعشده اما در حال حاضر انگیزهای برای واحدهای تولیدی باقی
نمانده است چراکه رفتهرفته فشارهای وارده بر واحدهای تولیدی افزایش مییابد.
رئیس اتحادیه کفاشان و پستاسازان تبریز با اشاره به وجود  ۳هزار و  ۷۸۰واحد تولیدی و
فروش در استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت :باوجود  ۵۵واحد بزرگ صنعتی
در کالنشــهر تبریز ،هزار و  ۳۰۰واحد در قســمت فروش کفش چرم و  ۳۰۰واحد در
قسمت خدمات و مابقی در بحث تولید فعال هستند.
با وجود  ۵۵واحد بزرگ صنعتی در کالنشهر تبریز ۱ ،هزار و  ۳۰۰واحد در قسمت فروش
کفش چرم و  ۳۰۰واحد در قسمت خدمات و مابقی در بحث تولید فعال هستند
علیرضا جباریان فام ادامه داد :در این میان ۶۰ ،هزار نفر بهطور مستقیم و  ۶۰هزار نفر نیز
بهطور مستقیم در این حوزه فعالیت دارند که تولید سالیانه حدود  ۶۰تا  ۹۰میلیون جفت

کفش چرم بوده و معادل  ۶۰درصد تولید کشور است.
وی گفت :ازجمله پتانسیلهای کالنشــهر تبریز ،وجود بزرگترین کارخانه تولید چرم
ایران و کارخانه تولیدکننده زیره کفش خاورمیانه است.
صنعت چرم و کفش تبریز ،نیازمند آموزش و مجهز شدن به علم روز
مشاور رسانهای رئیس اتحادیه کفاشان کالنشهر تبریز گفت :برای توسعه و رونق بیشتر
صنعت چرم و کفش تبریز ،این صنعت نیازمند مبرمی به مقوله آموزش و مجهز شدن به
علم روز تجارت و تولید دارد.
عین اله حســین زاده به خبرنگار مهر افزود :بهرغم رشد و گسترش صنعت چرم ،کفش
و تکنولوژیهای جدید در جهان متأســفانه بــه دالیل کمتوجهی دســتاندرکاران و
دستگاههای مرتبط در این صنعت ایجاد تحول و مجهز شدن به تجهیزات و ماشینآالت
و تکنولوژی جدید کام ً
ال کند بوده و نیازمند نوســازی ماشینآالت و تجهیزات و در کل
مجهز شدن به تکنولوژی روز دنیا هستیم .همچنین توجه به مقوله مهم آموزش اصول و
روشهای جدید تولید باید موردتوجه قرار گیرد.
نبود نیروهای متخصص و ماهر در این حوزه
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان چرم نیز به خبرنگار مهر گفت ۲۶ :اســت که در حوزه
تولید چرم برای کیف ،کفش و مبلمان فعالیت داریم و در حال حاضر ،ازجمله مشکالت
تولیدی که با آن روبرو هستیم نیاز به بازسازی و نوسازی این صنعت بوده اما حتی واردات
ماشینآالت نیز ممنوع شده است.
موسی شاهگلی به عدم وجود مراکز آموزشی برای پرورش نیروهای متخصص اشاره کرد
و افزود :عدم تسهیل در واردات مواد شیمیایی و بخشنامههای بانک مرکزی بهخصوص در
حوزه صادرات ،منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی در چند سال اخیر شده است.
وی ادامه داد :بخشنامههای بانک مرکزی ضدونقیض بوده و هیچکدام در راستای حمایت
از تولید و صادرات نیســت و به همین دلیل واحدهای تولیدی را با مشکالت متعددی
روبرو کرده است.
مشکل مضاعف قطعی برق در شهرکصنعتی چرمشهر
شــاهگلی گفت :با شــیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی دوماهه شدیم و بعدازآن ،با
رعایت پروتکلهای بهداشتی تولید را از ســر گرفتیم و به دلیل وابسته بودن ما به صنف
کیف و کفش و محدودیتهای ایجادشــده کرونایی که منجر به تعطیلی فروشگاههای
کفش شد فروش ما بهشــدت کاهش یافت و لطمه ســنگینی را از شیوع ویروس کرونا
تجربه کردیم.
کمبود نقدینگی ،نبود سرمایه در گردش ،افزایش قیمت ارز ،کاهش صادرات و در نهایت،
ممنوعیت واردات ماشینآالت جدید ،همه و همه مشکالت گوناگونی است که در صنعت
چرم رخنه کرده و صاحبان واحدهای تولیدی را برای ادامه فعالیت ،ناامید کرده است.
حاال صنعت چرم در انتظار توجه مسئوالن و سروسامان دادن به وضعیت موجود است،
چراکه این حوزه میتواند برای بسیاری از جوانان اشتغال ایجاد کند.

بچــهبیار
مسکنببر!
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تولید سوخت رآکتور از زباله پلیمری برای اولین بار در جهان« اقتصاد سرآمد» بررسی می کند

بهدنبالتولیدبنزین
وگازوئیلاززباله هستیم
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