معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان کرمان تحلیل کرد

تصویر واقعی
صنایع کرمان
در آیینه پایش

مه�دی نعمتاله�ی :در بخش صنع�ت اس�تان ،واقعیتهای
غیرقابل کتمانی وج�ود دارد که ثمره مدیریت ادوار گذش�ته
در این بخش اس�ت .مش�کالتی که اگر بر آنها چش�م ببندیم
نمیتوانیم برنامهریزی مطلوبی برای ادامه راه داش�ته باشیم.
امین غفارینژاد مع�اون امور صنایع س�ازمان صنعت و معدن
با نگرشی شبیه اس�تاندار فعلی کرمان بر پذیرش واقعیتها و
برنامهریزی براساس پایش صنعتی و استخراج اطالعات صحیح
از این پایش ،تاکید دارد و برای اولین بار در سالیان اخیر بود که
بر مبنای پایش صورت گرفته ،آم�ار واحدهای صنعتی تعطیل
و راکد و واحدهای دارای مش�کل ،چندین باره به رسانهها هم
راه یافت .برای اطالع و انتش�ار نتایج پایش ه�زار و  500بنگاه
صنعتی در  16شهرستان استان کرمان که واقعیت امروز را برای
برنامهریزی فردا پیش روی تصمیم سازان استان و کشور قرار
میدهد با معاون امور صنایع س�ازمان صنعت و معدن اس�تان
گفتوگو کردهایم.
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جناب مهندس غفاری! پایش صنعتی استان در چه سطحی انجام شد و
خروجی آن چه بود؟
برای اینکه بتوانیم برای آینده تصمیم بگیریم ابتدا شناسایی وضعیت موجود در
پهنه شمال استان و در  16شهرستان استان که پراکندگی  1500بنگاه صنعتی
را در آنها داریم در دس��تور کار قرار گرفت .برای ما مهم ب��ود بدانیم صنایعی که
اکنون در اس��تان داریم کدام یک فعال و چه تعداد تعطیل هستند و در مجموع
چه شرایطی دارند؟
برای انجام پایش مورد به مورد در یک فرصت سه یا چهار ماهه به بنگاهها مراجعه
کردیم و طبق پرسشنامهای که داشتیم و با همکاری  15نفر از همکاران سازمان
صنعت معدن و تجارت استان این کار انجام ش��د .پس از جمع آوری اطالعات،
بنگاهها تحلیل شدند و ما موفق شدیم ضمن شناسایی بنگاههای فعال و تعطیل،
تقسیمبندی نیزصورت دهیم.
بر اساس این پایش حدود  450بنگاه صنعتی استان از هزار و  500بنگاه در سطح
استان ،تعطیل هستند ،و بنگاههای تعطیل شده در یک زمان شش و یا هفت ساله
به دلیل مشکالتی که داشتند که بخشی تحریم و بخش��ی مسائلی دیگر است،
تعطیل شدند.
این تعداد بنگاه تعطیل ش��ده هم مجدد مورد پایش قرار گرفتند و مشخص شد

که حدود  440بنگاه مربوط به سالهای قبل بوده و حدود  11بنگاه در یک سال
گذش��ته تعطیل ش��دهاند .همچنین از هزار و  500بنگاه حدود  30درصد این
بنگاهها تعطیل هستند که هیچ فرایند تولیدی در آنها صورت نمیگیرد.
پیش از این آیا ضرورتی برای انجام پایش احساس نمیشده است که قبل
از تعطیلی بنگاه ها برای آنها چارهاندیشی شود؟
به این شکل اتفاق نیفتاده ،قبال شاید به شکل موردی گزارشهایی تحت عنوان
واحدهای تعطیل ،نیمه فعال و فعال بوده اما به این شکل نه ،پایش کنونی اینگونه
بود که تک تک واحدها مورد بررسی قرار گرفت.
بحث این اس��ت که از نظر تامین مالی خیلی از بنگاهها متقاضی و دارای مشکل
هستند در حالی که این انتقاد وجود دارد که منابع باید به بنگاههایی اختصاص
پیدا کند که قادر به تولید رقابتی هستند واگر قرار باشد منابع صرف بنگاههایی
شود که قرار است یک هفته و یا یکسال بیش��تر دوام بیاوند و بعد دوباره همان
مسیر سابق را بپیمایند تا منابع و انرژی راسوخت کنند ،دردی از صنعت استان
دوا نمیشود.
چه بخش�ی از این خس�ارت در بخش صنعت اس�تان ،ناش�ی از اثرات
تحریمها بوده است؟
بخشی از مسائل و مش��کالتی که بنگاهها را به تعطیلی کشاند ناشی از تحریمها
بوده اس��ت .عدم صادرات محصول به واس��طه تحریمها  16درصد مش��کالت
واحدهای تعطیل شده را تشکیل داده است.
 450بنگاه تعطیل شدند ،تعطیلی آنها به دلیل مشکالتی محیطی بوده که بر بنگاه
وارد شده است و بخشی هم درون بنگاهی است ،یعنی مدیران بنگاههای ما دانش
تولید و دانش مدیریت بنگاه را نداشتهاند.
کاری که انجام شد تعیین تکلیف این تعداد بنگاه تعطیل بود که تعدادی از آنها
زیر س��اختهایی مانند زمین ،برق ،آب و یا غیره دارند ،که قرار شد این بنگاهها
شناس��ایی و به چرخه تولید برگردانده ش��وند .حدود  333بنگاه پایش شد که
حدود  1600میلیارد تومان س��رمایهگذاری موجود اس��ت ،اینها باید شناسایی
شوند تا س��رمایه گذار جدید دنبال زیرس��اختهای جدید نرود و ازاین سرمایه
موجود استفاده کند.
از نظر تعداد کارگاه های فعال اس��تان ،این کارگاه ها که از نظر نداش��تن حقوق
معوق ،بدهی بانکی و مشکل کارگری با حدود  50درصد ظرفیت ،مشغول به کار
هستند 841 ،بنگاه را شامل میشود و بر این اساس  54درصد کل بنگاهها فعال
هستند؛ اما نگرانی که در مورد این بنگاهها وجود دارد این است که اگر زمانی فشار

