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مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت: پاالیشگاه ستاره 
خلیــج فارس به عنــوان یکــی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشــور 
از جایگاه ویــژه ای میان صنایع هرمزگان برخوردار اســت و با عنایت به 
رســالت و تعهد این شــرکت در راســتای آبادانی و محرومیت زدایی از 
اســتان هرمزگان، خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان می دانیم. 
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
علیرضا جعفرپور با بیان اینکه پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با تولید 
روزانه بیش از ۴۵۰ هزار بشکه انواع فراورده و تولید بیش از ۴۰ درصد از 
بنزین کشور، به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی از جایگاه ویژه ای در میان 
صنایع هرمزگان برخوردار اســت، بیان کرد: برای ما بســیار حائز اهمیت 

است زمانی که تولید در استان صورت می گیرد، بهره مندی از مالیات و عوارض آن نیز برای 
هم اســتانی هایمان در هرمزگان باشــد و معتقدیم زمانی که صنعتی در یک استان مستقر 
است، پرداخت مالیات آن در استانی دیگر خیانت به مردم آن منطقه است. وی ادامه داد: با 
عنایت به رسالت و تعهد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در راستای آبادانی و محرومیت زدایی 

از استان هرمزگان، خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان می دانیم. 
بهره مندی هرمزگان از عواید مالیاتی ستاره خلیج فارس 

مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در پاسخ به شایعات در خصوص پرداخت 
مالیات بر عملکرد این شــرکت در سایر اســتان ها اظهار کرد: پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس 
در پایان ســال ۱۳۹۷ به بهره برداری کامل رســیده اســت. در ســال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، کاهش شــدید قیمت فراورده های نفتی را شاهد بودیم و این مجموعه مبلغ 
شــش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان عملکرد داشته که مشمول پرداخت مالیات عملکرد 
نبوده اســت. وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹ اولین ســالی بوده است که شرکت ستاره خلیج  
فارس به ســودآوری جهت پرداخت مالیات عملکرد رســیده و با توجه به اینکه نخستین 
ســال سوددهی شــرکت به شمار می رفته اســت و انتقال پرونده مالیاتی این مجموعه به 
استان از اهمیت خاصی برخوردار بوده، افزود: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵  هزار میلیارد تومان 
سود خالص قبل از مالیات این شرکت بوده و از آنجایی که خود را متعهد به آبادانی استان 
می دانیم، با کمک مسئوالن اســتانی انتقال پرونده مالیاتی ستاره خلیج فارس از تهران به 
هرمزگان در آن سال انجام پذیرفته و بدین ترتیب تمام رسیدگی های مالیاتی شرکت در استان 

صورت گرفته کــه عواید آن به مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان به اداره 
کل امور مالیاتی هرمزگان پرداخت شــده است. جعفرپور اضافه کرد: در 
تیرماه ســال ۱۴۰۱ نیز اظهارنامه مالیات بر عملکرد ســال ۱۴۰۰ شرکت با 
سود خالص قبل از مالیات ۲۲ هزار میلیارد تومان به اداره کل امور مالیاتی 
اســتان هرمزگان ارسال شده اســت که مالیات آن به مبلغ سه  هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت خواهد شد. وی در خصوص مالیات و عوارض بر 
ارزش افزوده فروش نیز ابراز کرد: در سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد 
تومان پرداختی از طریق خزانه داری کل داشــته ایم که تا پایان مرداد ماه 
امســال نیز هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به اداره کل امور مالیاتی اســتان از 

طریق خزانه داری کل، کارساز شده است.
ابرپاالیشــگاه جهان در شــعب بانک های اســتان  اســتقرار منابع نقدی ریالی ـ ارزی 

هرمزگان
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در ادامه به اســتقرار تمامی حساب های 
بانکی شــرکت از سال ۱۳۹۸ در اســتان اشــاره و اظهار کرد: ما د رحال حاضر با بسیاری از 
بانک های استان هرمزگان همکاری نزدیک و مراودات قابل توجهی داریم و می توانیم اعالم 
کنیم تمام عملیات بانکی برای دریافت ضمانت نامه، پرداخت حقوق، دریافت تســهیالت 
کارکنان و انواع خدمات بانکی مورد نیاز این شرکت در استان انجام می شود و همکاری ما با 
بانک های تهران صرفا بابت پرداخت اقساط تسهیالت ارزی اخذ شده برای احداث پاالیشگاه 
در دوران ســاخت اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر دو شــعبه بانک تجارت و ملت در 
شرکت نفت ستاره خلیج مستقر هستند و باجه بانک رفاه کارگران نیز در این شرکت در حال 
فعالیت است و طی آخرین تفاهم نامه انجام شده، شعبه بانک ملی نیز به زودی در پاالیشگاه 
راه اندازی خواهد شد. جعفرپور در پایان گفت: هدف ما از استقرار حساب های بانکی شرکت 
در استان هرمزگان، افزایش منابع بانک های استان و گشایش باب اعطای تسهیالت مورد نیاز 
به سایر شرکت ها و چرخش نقدینگی در استان و رشد اقتصادی این خطه از میهن عزیزمان 
است و بی تردید موفقیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز در تأمین انرژی کشور را می توان 
مصداق همکاری سیستم بانکداری با بخش تولید انرژی تفسیر کرد که نتیجه آن در جامعه 
گویا و مبرهن اســت. خودکفایی در تولید انرژی، صادرات و ایجاد اشتغال نتایج همکاری و 

همراهی نظام بانکداری با ابر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است.

پرداخت مالیات  ۳۱ هزار میلیاردی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان
خبر ویژه

تفاهم نامه خرید و سرمایه گذاری ۹۰۸ دستگاه اتوبوس بین گروه خودروسازی بهمن و 
شهرداری مشهد با حضور وزیر کشور به امضای طرفین رسید. بیوک علیمرادلو مدیرعامل 
گروه بهمن در حاشــیه امضای این توافق نامه ضمن ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه 
گفت: از اینکه توانســتیم در نوســازی حمل ونقل عمومی شــهر مقدس مشهد مشارکت 
داشته باشیم، خشنودیم. وی افزود: گروه بهمن با امضای تفاهم نامه ای با شهرداری مشهد 
خبر از فروش ۹۰۸ دستگاه اتوبوس شهری، ۱۰۸ دستگاه کامیون کمپرسی و کشنده و ۲۰۰ 
دســتگاه مینی بوس داد. علیمرادلو درخصوص تفاهم نامه اخیر این شــرکت با شهرداری 
مشــهد افزود: خدمت به شهر مشــهد، در واقع خدمت به زائران این شهر است که مایه 
مباهات ما خواهد بود. از اینکه این توفیق را داشتیم شاکر خداوند هستیم. مدیرعامل گروه 
بهمن افزود: در این تفاهم نامه قرار شد ۹۰۸ دستگاه اتوبوس شهری از شرکت اسنا و ۲۰۸ 
مینی بوس شهری پیشرفته پگاسوس از شرکت بهمن دیزل در اختیار شهرداری مشهد قرار 
بگیرد. وی اضافه کرد: ۱۰۸ دستگاه کامیون کمپرسی و کشنده از تولیدات شرکت سیباموتور 
نیز مورد موافقت قرار گرفته اســت. علیمرادلو یاداور شد: امیدواریم با انجام مراحل اولیه 
این توافق نامه در نیمه دوم امســال بخشــی از این محصوالت در اختیار شهرداری مشهد 
قرار بگیرد. وی افزود: چنانچه مراحل اولیه با ســرعت انجام شود گروه بهمن این آمادگی 
را خواهد داشت تا بخشی از تعهدات خود را برای تسهیل حمل ونقل عمومی برای زائران 
ایام نوروز به ســرانجام برساند. همچنین وزیر کشــور در مراسم امضای تفاهم نامه خرید 

و ســرمایه گذاری ۹۰۸ دستگاه اتوبوس بین شهرداری مشــهد و گروه خودروسازی بهمن 
گفت: انتظار داریم ســایر شــهرها نیز مانند شــهرداری مشــهد وارد عرصه تأمین ناوگان 
حمل ونقل عمومی شــوند. سید عبداهللا ارجائی، شهردار مشــهد نیز در این مراسم گفت: 
تسهیل حمل ونقل عمومی، کاهش آلودگی هوا و حمایت از تولید داخل از اهداف انعقاد 
این قرارداد است. گفتنی است گروه اسنا از زیرمجموعه های گروه خودروسازی بهمن است 
و تولیدکننده انواع اتوبوس های شــهری و بین شــهری از جمله اتوبوس شهری ۱۲ متری، 
اتوبوس دوکابین شــهری و... است. همچنین قرار است به زودی اتوبوس شهری ۱۸متری 
را به بازار عرضه کند. در حالی قرارداد خرید ۹۰۸دستگاه اتوبوس گروه بهمن برای مشهد 
منعقد شــد که پیش تر قرارداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری تبریز با این گروه خودروسازی 
طی مراســمی منعقد شد. همچنین شــرکت بهمن دیزل به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
خودروهای تجاری در کشور، ۶۰ درصد از تولیدات کشور را در اختیار دارد و در سال گذشته 

دو هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید و امسال بناست بیش از پنج هزار خودرو تولید کند.
 FAW ســیباموتور نیز از ســال ۹۱ اولین تولید خود را به بازار عرضه کرد و اکنون برند
را دارد. شــرکت ســیباموتور با توجه به شرایط بازار و نیاز مشــتری قصد دارد محصوالت 
جدیــد متنوعی را به بازار عرضه کند؛ تاکنون ۹ هزار دســتگاه به بازار محصول ارائه کرده 
و جایگاه خوبی در ســهم کیفی داشته است. شرکت سیباموتور ۱۹ درصد سهم بازار را به 

خود اختصاص داده است.

با حضور وزیر کشور صورت گرفت
امضای خرید ۹۰۸ دستگاه اتوبوس شهری گروه بهمن با شهرداری مشهد

سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه
 اکرم زینالیان، کارشناس ارشد اقتصاد

 بر اســاس آمار بانــک جهانی، ایران هفتمین کشــور ثروتمند در 
دنیا به لحاظ ســرمایه های طبیعی اســت و این ســرمایه ها جدا از 
سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین 
کشــور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار می آییم. اما آیا برای توسعه 
اقتصادی، داشــتن درآمد ســرانه باال و فراهم کردن حداقل های یک 
زندگی مطلوب در کشــور برای افراد جامعه، دچار کمبود ســرمایه 
بوده ایم که امروز در چنین شــاخص های نامطلوبی گرفتار شده ایم؟ 
پاســخ یقینا منفی است؛ چراکه هم از ســرمایه های الزم طبیعی و 
پولی و هم از جمعیت درخور  توجهی برخوردار بوده و هســتیم که 
بتوان از طریق آنان تغییرات مثبت مطلوب را در اقتصاد حاصل کرد؛ 
ولــی در عمل می بینیم نتایج حاصل شــده به هیچ عنوان زیبنده این 

حجم از منابع در اختیار ما نبوده است.
 ساختار اقتصادی منهای توسعه

امروز نباید با سفســطه نبود ســرمایه، شــاخص های نامطلوب 
اقتصادی خود را توجیه کنیم. ما بنای تولیدی و صنعتی کشــور را بر 
پایه هایی گذاشته ایم که از آنها توسعه بیرون نخواهد آمد و تحریم ها 

صرفا بر تشدید این شرایط نامطلوب افزوده است.
 تولید و ارتقای واقعی توان بنیه تولیدی کشــور، هیچ سنخیتی با 
واردات بی برنامه و تجمالتی، توزیع و انحراف منابع مالی و بانکی در 
دست عده ای خواص، فسادها و رشوه های فراگیر و ایجاد فضا برای 
جــوالن فعالیت های نامولد ندارد که این موارد به وضوح در اقتصاد 
ما به چشم می خورد! نکته مهم این است که توافق سیاسی پیش رو 
نبایــد نیــروی محرکه دامــن زدن افراطی بــه واردات و فعال کردن 
مافیای واردات شود و در  این  میان ذی نفعانی به نام تولید، واحدهای 
جدیدی را برای احداث کلید بزنند که رمز اصلی آن توزیع رانت میان 

عده ای محدود و تشدید بحران صرفه مقیاس در کشور باشد.
هم توسعه و هم تولید یک امر بین رشته ای و تخصصی است که 
هر دو اینها برای تحقق نیازمند توزیع عادالنه قدرت و ثروت هستند؛ 
اما قواعد اقتصادی حاکم بر کشــور ما در راســتای زیست مطلوب 
عده ای کوچک در کشور وضع شده اند، نه در راستای زیست مطلوب 
تمــام جامعه. تا زمانــی  که این بازی را برهم نزنیــم، انتظاری برای 

بهبود شاخص های نامطلوب فعلی وجود ندارد.
امروز ما بیش از پیش می دانیم که اساس «توسعه اقتصادی» در 
جوامع، «توسعه صنعتی» است و توسعه صنعتی بدون برنامه ریزی 
و ایجاد مشوق هایی در بخش هایی که توان صنعتی و تولیدی ما را 
باال می برد، حاصل نمی شــود؛ اما به لحاظ همان ناآگاهی یا بعضا 
ذی نفع بودن عده ای از تصمیم گیران، آنچه با نام «حمایت» در ایران 

صورت گرفته اســت، مخاطبش نه توســعه اقتصادی کشور بوده و 
نه مردم.  امروز شاهد هســتیم که از سوی همان گروه های ذی نفع، 
الفاظ آبرومند به ابتذال کشیده می شوند و از آنها استفاده های رانتی 
 می شــود. دو واژه «خصوصی ســازی» و «حمایت» سال هاست که 
محل سوءاســتفاده بوده و منافع کالنی بــرای عده ای محدود از این 
باب ایجاد شده است که مصداق آن به اصطالح حمایت در راستای 
«اعطای منابع ارزان ارزی به گروه های خاصی در جامعه» است که 
متأسفانه بخشی از آمار اعطای این ارزها انتشار نیافت و بانک مرکزی 
نیز در راســتای مخفی نگه داشتن چهره ها، از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ 

همان انتشار ناقص را هم متوقف کرد.
اصوال ســد کردن راه محققان و تحلیلگران وفادار به منافع ملی 
در محرمانه کردن یا تعلل در ارائه داده ها، به رویه ای  در کشــورمان 
تبدیل شده اســت. به عنوان نمونه، انتشار نیافتن گزارش اقتصادی و 
ترازنامه که هنوز گزارش ســال ۱۳۹۸ از ســوی بانک مرکزی منتشر 
نشده یا حذف شاخص «واســطه گری های مالی» در شاخص بهای 
تولیدکننده (PPI) از ســال ۱۳۸۷ که یکباره این شاخص محو شد یا 
ارائه گزارش لیست دریافت کنندگان تسهیالت کالن از بانک ها که با 
بــازی الفاظ آن را ابتر کردند یا محرمانه کــردن واردات فراورده های 
نفتی که پس از پنج ســال ادامه نیافــت.  باید تأکید کرد که این گونه 
شفاف سازی ها به هیچ عنوان به امنیت کشــور لطمه نمی زنند؛ زیرا 
کشورهای  معاند، ریز این اطالعات را در اختیار دارند و بیم آن می رود 
که هدف این محرمانه ســازی ها برای امنیت برخی از رانت خواران، 
مهم  تر از امنیت و شکوفایی فعاالن اقتصادی صادق و متعهد کشور 
باشد که در شفافیت داده ها به منصه ظهور و بلوغ می رسند. در این 
زمانه تقریبا بانک های مرکزی اغلب کشورهای دنیا این شاخص ها و 

ترازنامه ها را به روز منتشر می کنند.
دو پیش نیاز اساســی قبل از اقدام بــه حمایت از صنایع تولیدی 
کشور، یکی به حاشیه راندن فعالیت های نامولد و واسطه گری است 
و دیگــری توجه به درصد ســاخت داخل صنایع و میــزان ارزبری 
آنهــا؛ زیرا اولی موجب انحراف منابع و دومی منجر به اتالف منابع، 
نبود کارایی و غیررقابتی کردن کاالی تولیدی، تقدیم اشــتغال بالقوه 
به ســایر رقبا و... می شــود. در نهایت نیز نتایج مطلوب مورد انتظار 
آشــکار نخواهند شد. وقتی می گوییم توسعه اقتصادی، این توسعه 
باید در شاخص های کاهش تورم، فقر، نابرابری، بی کاری و در نهایت 
زیست بهتر کل افراد جامعه نمود پیدا کند؛ اما در عمل شاهد چنین 
تغییرات مثبتی در کشور با گذشت زمان و صرف منابع کالن نیستیم.

آنچــه محقــق شــده، اســتثمار شــدید حجــم عظیمــی از 
مصرف کنندگان اســت که هم زمان با این سیاست ها به ورطه فقر و 
نابرابری عمیق کشــیده شــده و توانی برای خروج از شرایط فراهم 
آورده شده را ندارند. در حقیقت  کشورهایی که بحران تولید می کنند، 

کشورهایی هستند که توان «توسعه صنعتی» خود را واگذار کرده اند 
و همچنیــن ایثار مردم در حمایت از کاالی گران و بی کیفیت داخلی 
به یک «ایثار همیشــگی» تبدیل شــده که نه تصمیم گیران برای آن 
برنامه ای دارند و نه تولیدکننــدگان داخلی این کاالهای نامرغوب و 
عدم بلوغ صنایع در ایران، منجر به پرداخت هزینه های دائمی عدم 

کیفیت از سوی مصرف کنندگان داخلی شده است.
ساختار صنعتی کشورهای توسعه یافته

بررســی ســاختار صنعتی کشــورهایی که امروز در بســیاری از 
شــاخص ها به موفقیت های باالیی دســت یافته اند، نشان می دهد 

ساختار صنعتی آنها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ماست.
ســه بخش صنعتــی «ماشــین آالت»، «محصــوالت رایانه ای، 
الکترونیکی و نوری» و «خودرو» اصوال جزء بخش هایی بوده اند که 
سهم باالیی از ارزش افزوده یا اشتغال را به خود اختصاص داده اند. 
به لحاظ سطح فناوری، دو بخش ماشین آالت و خودرو جزء صنایع با 
فناوری متوسط روبه باال و بخش محصوالت الکترونیکی جزء صنایع 

با فناوری باال طبقه بندی می شوند.
این سه بخش را می توان «صنایع هدف» و «پیشران توسعه» 
و منبع اصلی کســب درآمدهای ارزی در این کشــورها نامید. در 
کنار این ســه بخش، تولید در دو بخش «محصوالت شیمیایی» و 
«فوالد» در این کشورها، به عنوان تأمین خوراک این صنایع مدنظر 
بوده اســت. آنچه ما در کشــور خود بنا نهادیم، تأســیس منفرد 
واحدهای شــیمیایی و فــوالدی بدون در نظر گرفتــن جایگاه آنها 
در زنجیره تولید و تأمین صنعتی کشــور و صنایع باالدســتی آنها 
و  بی توجهی به بحث «خام فروشــی»، «مقیاس» و «مکان یابی» 
درست این واحدها بوده است.   تعداد بی شمار واحد تولید فوالدی 
در کشور، آن هم در مناطق کم آب، یکی از خطاهای تصمیم سازان 
مــا در دوره هــای مختلف بــوده اســت. درحال حاضــر، تمایل 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در چنین صنایعی که داوطلب 
برای تأسیس آنها بسیار است، رانت های متعددی شکل داده که 

به این نوع تولیدات صنعتی تعلق می گیرد.
 برای مثال حیرت انگیز اســت که وزیــر وقت صمت،  طبق موارد 
منتشر شده در جراید ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ بیان کرده اند: «۱۱۰ میلیون مجوز 
راکد و ۶۵ میلیون ُتن مجوز با سرنوشــت نامعلوم در زنجیره فوالد 
وجود دارد... تمام مســئوالن نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت در 

اتاق معاون معدنی نشسته اند تا مجوز فوالد بگیرند».
 تأســف آور اینکه چرا چنین مقامی یا معاون ایشان، بالفاصله به 
وظایفشــان در جهت حفظ منافع ملی و طبق تعهداتشان در قانون 
اساســی عمل نکردند؟! با اعطای «عالئم رانتی اشــتباه» در کشور، 
صنعــت ما به لحاظ ســطح فناوری موجود در آن، در مســیر رو به 
پیشــرفتی قرار ندارد.   ســهم باالیی از صنایع ما را صنایع با «ارزش 

افزوده پایین» و «متوســط رو به پایین» و صنایع «وابســته به منابع 
طبیعی» کشور در بیش از یک سده گذشته شکل داده که این صنایع 
عمدتا ارزش افزوده پایینی تولید می کنند و به لحاظ ســطح فناوری 
نیز در رده پایینی قرار دارند؛ گویی بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی 
کشورمان مشابه بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، راه دیگری غیر از 
خام فروشی را بلد نیستند. حال این موضوع توان رقابت ما را در سطح 
جهانی و درآمدهای ارزی حاصل شــده از صادرات صنعتی کاهش 
داده و بــه لحاظ فناوری، ما را از حرکت به  ســوی اقتصادی مبتنی 
بر دانش و نــوآوری دور کرده و امروز اثرات این اشــتباهات مهلک 
درخصوص اعالم کردن چنین صنایعی را به عنوان «صنعت پیشران» 
مشــاهده می کنیم.  اقتصاد دانش بنیان، میوه توسعه صنعتی و گذر 
از جامعه پیشرفته و به واقع ماحصل جامعه پساصنعتی در جوامع 
است؛ حال آنکه توسعه صنعتی در ایران به لحاظ برنامه های غلط 
در اعطای رانت و بحث منافع گروهی و حداقلی، نارس مانده است.
اسولدو د.ریورو در کتاب «افسانه توسعه»، تشبیهی د رخور توجه 
از کشورهای گرفتارشده در تله منابع طبیعی از جمله کشور ما دارد و 
می گوید: «پس از سپری کردن بیش از ۲۰ سال در حوزه فعالیت های 
دیپلماتیــک به عنــوان یــک شــرکت کننده در مجامــع و مذاکرات 
بین المللی، شــاهِد نگراِن از دست رفتن تدریجی قدرت چانه زنی پرو 
بودم.... نماینده کشــوری بودم که به شکلی ابتدایی به اقتصاد نوین 
جهانی گام نهاده بود؛ کشــوری که هنوز گرفتار صــدور مواد خام یا 
محصوالت اندک تغییریافته با قیمت های غیرقابل رقابت بود... تاریخ 
اکثر کشــورهای آمریکای التین، آفریقا و آســیا، پس از استقالل شان، 
تنها یک فرایند تدریجی کژکاری و حاشیه ای شدن جهانی را ثبت کرده 
است. از این رو، شمار زیادی از کشورهایی که به غلط «در حال توسعه» 
نامیده می شــوند و درمعرض انفجار جمعیت شهری تمام عیار قرار 
گرفته اند، برای اینکه بتوانند در یک اقتصاد جهانی شــرکت کنند که 
به نحوی روزافزون خواهان کاالهای ساخته شده و خدمات پیشرفته 
اســت و کمتر از مواد خام و نیروی کار غیرماهر فراوان آنها استفاده 

می کند، مدرن شدن را اگر نه امری ناممکن ولی دشوار می یابند».
در حال حاضــر، بحــران بــی کاری در کشــور بی ارتبــاط با عدم 
اشتغال زایی در بخش صنعت و به تبع  آن در بخش خدمات نیست 
و چون تصمیم ســازان ما توان ایجاد اشتغال در این دو بخش را به 
نحو شایســته ای نداشــته اند، تمرکز خود را بر ایجاد اشتغال در دو 

بخش کشاورزی و ساختمان گذاشته اند!
در بخــش اول، با پرداخــت هزینه های ســنگین در بخش آب 
و تخریــب محیط  زیســت، برخــالف رویه های جهانی کــه در گذر 
زمان شاهد کاهش تعداد اشــتغال در بخش کشاورزی هستیم. در 
بخش ســاختمان نیز منابع و سرمایه های کالن مالی هزینه  شده که 
می توانســت به جــای آن در جهت ایجاد اشــتغال و ارزش  افزوده 
در بخش هایــی که فناوری و اشــتغال پایدار را بــرای ما به ارمغان 
می آورند، هزینه شــود.  امروز می توان ســاختار «صنعت» در کشور 
را هم به لحــاظ میزان ارزش  افزوده تولیدی و هم میزان اشــتغال 
مورد بررســی قرار داد. بر اساس نمودار ســهم ارزش افزوده رشته 
فعالیت های بخش صنعت به قیمت جاری سال های ۱۳۹۷-۱۳۷۰، 
مشاهده می شود که به لحاظ سهم ارزش  افزوده، ابتدا «صنعت غذا» 
و سپس چهار صنعت «مواد و فراورده های شیمیایی»، «فلزات پایه»، 
«کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت» و «ســایر فراورده های 

معدنی غیرفلزی» که وابسته به منابع طبیعی هستند، پنج صنعت 
با بیشترین سهم در اقتصاد ما هستند و مجموع سهم ارزش  افزوده 
آنهــا از کل ارزش  افــزوده صنعتی از ۳۱ درصد در ســال ۱۳۷۰ به 
۶۴ درصد در ســال ۱۳۹۷ رسیده و دوســوم ارزش  افزوده صنعتی 
کشــور به این پنج صنعت وابسته اســت  که محصوالت آنها نیز در 
زمره محصوالت با فناوری پایین و خام فروشــی است. بررسی سهم 
مجموع این صنایع به غیر از صنعت غذا نیز نشان می دهد مجموع 
سهم این چهار صنعت وابســته به منابع طبیعی با رشد دوبرابری، 
از ۲۳٫۸ درصد در ســال ۱۳۷۰ به ۴۷ درصد در ســال ۱۳۹۷ رسیده 
و نیمی از ارزش  افزوده صنعتی کشــور متعلق به این چهار صنعت 
است. به غیر از صنعت مواد و محصوالت شیمیایی که دارای سطح 
فناوری متوســط رو به  باالست (تنها به لحاظ شکلی، اما طبق گفته 
مسئوالن ارشد کشور، این بخش ۸۰ درصد درگیر خام فروشی است و 
ارزش صادراتی آنها نشان د هنده همین واقعیت است)، صنعت غذا 
در رده تولیدات با ســطح فناوری پایین و سه صنعت «فلزات پایه»، 
«کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت» و «ســایر فراورده های 
معدنی غیرفلزی» در رده تولیدات با ســطح فناوری متوســط رو به 
پایین» طبقه بندی می شوند. در کشورهایی که به لحاظ شاخص های 
اقتصــادی موفق اند و وضعیــت پایداری دارند، ســه صنعت مهم 
«ماشــین آالت»، «خــودرو» و «محصوالت رایانــه ای، الکترونیکی و 
نوری»، جزء صنایع اصلی محســوب می شوند و یک یا دو یا هر سه 
این صنایع، هم زمان مورد توجه واقع شده و این صنایع بیشترین سهم 

را در ارزش  افزوده صنعتی آن کشورها به خود اختصاص داده اند.
روند تغییرات ســهم ارزش  افزوده صنایــع از کل ارزش  افزوده 
صنعتی در ســال های ۱۳۷۰-۱۳۹۷ که داده های آنها از پایگاه مرکز 
آمار در دســترس است، نشان می دهد مجموع سهم صنعت غذا و 
چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی دو برابر و مجموع سهم سه 
صنعت خودرو، ماشــین آالت و محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و 
نوری نصف شده و این سه صنعت مهم، جزء صنایع با کمترین سهم 

در ارزش  افزوده صنعتی ما هستند .
 در ســال ۲۰۱۷، در آلمــان، خودرو و ماشــین آالت دو صنعت 
اول و با باالترین ســهم در ارزش  افزوده صنعتی هستند. در ژاپن، 
ماشــین آالت صنعت اول و خودرو صنعت سوم به لحاظ ارزش 
 افزوه اســت. در کره جنوبی، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی و 
نوری با ســهم ۲۷درصــدی از کل ارزش  افزوده صنعتی صنعت 
اول، ماشــین آالت صنعت دوم و خودرو صنعت چهارم اســت. 
در ســنگاپور محصــوالت کامپیوتــری، الکترونیکــی و نوری با 
ســهم ۲۵درصدی از کل ارزش  افــزوده صنعتی، صنعت دوم و 
ماشین آالت صنعت سوم اســت. اما در ترکیه چهار صنعت اول 
صنعت پوشــاک، غذا، فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده 
به جز ماشــین آالت و تجهیزات اســت که دو صنعت اول دارای 
سطح فناوری پایین و دو صنعت بعد دارای سطح فناوری متوسط 

رو به پایین هستند.
 در ســوئد، خــودرو صنعت اول و ماشــین آالت صنعت دوم، در 
ســوئیس، محصوالت دارویی که به لحاظ ســطح فنــاوری دارای 
فناوری باالست، صنعت اول، محصوالت کامپیوتری، الکترونیکی و 

نوری صنعت دوم و ماشین آالت صنعت چهارم است.
ادامه در صفحه ۱۰

چگونه ذی نفعان آگاه و تصمیم گیران ناآگاه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشانند؟

تولیدکنندگان بحران


