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رفع موانع تولید زمانــی اهمیت پیدا کرد که تحریم ها 
ســخت ترین فشــارها را به اقتصاد وارد آورد. از ابتدای 
دهه 90 که نــوع جدیدی از تحریم هــای مالی و نفتی 
سر برآورد، شــرایط برای اقتصاد به قدری دشوار شد که 
پایین ترین آمارهای رشد اقتصادی پس از دوران جنگ به 
ایران تحمل شد. سال 1391 که اولین سال تحریم ها بود 
و ســال 1397 که اولین سال پس از تحریم های ترامپ 
محسوب می شــد، پایین ترین نرخ رشد اقتصادی در 30 
سال گذشــته رقم خورد. البته در این ســال ها تورم نیز 
همیشه با رکورد همراه شد تا اقتصاد بیشترین فشار خود 
را به جامعه وارد آورده باشد. پشتیبانی از تولید و مانع زدایی 

از آن که به عنوان شعار ســال 1400 انتخاب شده، نشان 
می دهد که بهبــود وضعیت تولید مهم ترین دغدغه نظام 

محسوب می گردد.
بااین وجود فعاالن اقتصادی بارهــا اعالم کرده اند که 
به غیراز تحریم های اقتصادی فشــارهای زیادی از جانب 

فضای داخلی، اقتصاد تحمل می کند.
رفع موانع کســب کار و حذف مقررات زائد از مسیر آن 
مهم ترین مطالبه اقتصادگردانان محســوب می شود، رفع 
موانع تولید می توانــد باوجود تحریم ها، اتفاقات مثبتی را 

برای اقتصاد ایران رقم بزند.

توجه به آمار زیر لزوم توجه به رفع موانع از کســب وکار 
را نشان می دهد. چشم انداز صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد که رشــد اقتصادی ایران در ســال 2021 معادل 
2/5 درصد خواهد بود همچنین نرخ تورم ایران در ســال 
2021 برابر با 39 درصد پیش بینی شــده است، این نهاد 
بین المللی نرخ بیکاری برای ایران در سال 2020 را 11/2 

پیش بینی کرده بود.
همچنین تراز حســاب جاری ایران از منفی 0/7 درصد 
در سال 2020 به 1/2 درصد در سال 2021 رشد خواهد 
داشت در شرایطی که وضعیت تولید بسیاری از کاالهای 
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صنعتی در بهمن ماه 1399 تثبیت شده، 9 کاالی مختلف 
بیشترین سطح تولید ساالنه را تجربه کرده اند؛ طبق آمار 
وزارت صمت در 11 ماهه ســال 1399 نشــان می دهد: 
شمش آلومینیوم، خودروی سواری، کنسانتره زغال سنگ، 
ظروف شیشــه ای، ماشین لباسشــویی، اتوبوس و ون، 
کفــش و پاپوش، ظــروف چینی و روغــن نباتی دارای 

بیشترین سطح تولید بوده اند.
آنچه مشــخص اســت آینده صنایع ایران بیش از هر 
حوزه دیگری شــاید به رفع واقعی تحریم ها و رفع موانع 
تولید گره خورده اســت، البته باید توجه داشت که شیوع 
ویروس کرونا موجب شــد که گروه خدمات کمترین نرخ 
رشــد خود را در اواخر دهه 90 تجربه نمایند گروهی که 
در ابتدای دهه 90 تنها بخشــی بود که بعد از کشاورزی، 
بر مدار رشــد مثبت ماند و از سقوط بیشتر رشد اقتصادی 

جلوگیری کرد هم اکنون با چالش جدی مواجه است.
تعطیلی مشاغل واســطه ای تاثیر مخربی بر نرخ رشد 
این گروه داشت و آن را به طرز بی سابقه ای کوچک کرد. 
از ســوی دیگر بخش خدمات وابستگی غیرقابل انکاری 
به بخش صنعت دارد، چراکه معموال بخش های توزیع ـ 
خریدوفروش ـ تولیدات ســایر بخش ها در حوزه خدمات 

انجام می شود.
در واقــع وقتی که تحریم و کرونا و افزایش قیمت مواد 
اولیه بر تولید اثر منفی می گــذارد، خدمات هم به عنوان 
حلقه پس از تولید، آســیب جدی می بیند. طبق گزارش 
تحلیلــی مرکز پروژه هــای توســعه و آینده نگری، براثر 
همه گیری کرونا در آینده ای نه چندان دور، 7 تا 8 درصد 
ارزش افزوده کل کشــور و 10 تا 12 درصد تعداد شاغلین 

کاهش یافته اســت. بخش های ساختمان و حمل ونقل با 
بیشــترین فرصت های شغلی ازدست رفته مواجه شده اند. 
به این ترتیب اگر قرار باشــد کرونا فعال مهمان کشور ما 
باشد بر اساس پیش بینی های مرکز پژوهش مجلس بعید 
نیســت بیش از 6 میلیون شــغل که درصد قابل توجهی 
از آنها در حوزه ســاختمان و حمل ونقل تعریف شده اند از 

بین بروند.
صنایع و تولیدات پایین دســتی تاثیر مســتقیم بر روی 
تولیدات صنایع باالدســتی دارد؛ رفــع موانع تولید و رفع 
تحریم هایی که به رونق اقتصادی واقعی منجر گردد برای 
ارائه حیات بخش خدمات پایین دستی در کشور مهم است.

همان گونه که اشاره شد در این مدت شمش آلومینیوم 
با رشــد تولید مواجه بوده ولی آیا این رشد تولید به دلیل 
تقاضای صنایع پایین دستی و متعاقب آن مصرف داخلی 

بوده و یا رشد صادراتی این محصول؟
کارخانه های تولید پروفیل در تالش هســتند با توجه 
به دشــوار بودن واردات این محصوالت پاسخ گوی نیاز 
 )Overhaul( داخلی باشــند و در این راستا با اورهال
کردن کارخانه های قدیمی و نصب تجهیزات جدید و در 
برخی موارد با تاســیس کارخانه های جدید، نیاز داخلی را 
برطرف کنند. البته موفقیت در این بخش مســتلزم رونق 
صنایع پایین دستی این صنعت است که متاسفانه مطابق 

آمار فوق با شرایط سختی دست به گریبان هستند.
البته می بایســت به صورت علمی و مطالعاتی بررســی 
کرد که آیا تسهیل شرایط واردات مصنوعات آلومینیومی 
)پروفیــل و بیلت( چه تاثیرات مثبــت یا منفی در بازار و 

رونق داخلی خواهد داشت.
با توجه به کشــف قابلیت های روزافزون فلز آلومینیوم 
در دنیا محصوالت جدید و کاربردی بر اســاس نیاز روز، 

طراحی و تولید می شوند.
با توجه به ویژگی های زیست محیطی این فلز گران بها 
استفاده از آن در پروژه های ساختمانی در دنیا با افزایش 
رشد همراه بوده است. مطابق آمار تولید جهانی آلومینیوم 
در ماه ژانویه 2021 نســبت به ماه مشابه سال 2020 با 

رشد تولید تقریبا 6 درصدی مواجه بوده است.
این در حالی است که تولید آلومینیوم به اصالح سبز نیز 
از سوی برخی از کارخانه های بزرگ تولید شمش اروپا در 
دســتور کار آنها قرار گرفته است )آلومینیوم سبز: به نوع 
تولید این محصول با کربن کمتر و متعاقبا کاهش آلودگی 

محیط زیست مربوط است(.
ازجمله موارد مهم در رفع موانع صنایع مختلف ازجمله 
آلومینیــوم، امکان صادرات ایــن محصوالت به خارج از 

کشور است )پروفیل آلومینیومی(.
ازآنجاکــه هــم اکنــون کارخانه های تولیــد پروفیل 
آلومینیومی ساختمانی در شرایط مناسبی قرار گرفته اند و 
از طرفی بازار داخلی به تنهایی در حال حاضر پاسخگوی 
عرضه با تمام ظرفیت این محصوالت نیست، رفع موانع 
و تسهیل شرایط تولیدات این گونه کارخانجات باعث رشد 
اقتصادی و ایجاد اشــتغال قابل مالحظه ای خواهند شد، 
حتی در شرایط کرونایی فعلی در کنار تسهیل در صادرات 

کارخانه های تولید پروفیل، رفع موانع و تســهیل امکان 
ارائه خدمات مهندســی و پایین دســتی محصوالت این 
صنعت نیز بسیار بااهمیت است. هم اکنون این امکان در 
کشــور فراهم است تا خدمات فنی و مهندسی و تولیدات 
در و پنجره، نمای شیشــه ای، ورق کامپوزیت و ... را به 
کشــورهای هم جوار که اتفاقا بســیار نیز به این خدمات 

نیازمند هستند صادر کنند.
رفع تحریم ها، بازنگری در قوانین و نگاه دلســوزانه به 
توانایی کارآفرینان این مرزوبوم می بایســت دغدغه هر 
ایرانــی متعهد، آگاه و وطن پرســت باشــد. توجه واقعی 
مسئوالن اداره کشور به استفاده از ظرفیت های صادراتی 
خدمات فنی و مهندســی و پایین دســتی صنایع بزرگ، 
راه گشــای واقعی توســعه فنی و اقتصادی کشور خواهد 
بود؛ چنانکه برخی کشــورهای درحال توســعه و حتی در 
همســایگی ایران ازجمله ترکیه از ظرفیت های به وجود 
آمده در منطقــه در حال بهره برداری هســتند و بخش 
قابل توجه چرخه اقتصادی کشورشان را با استفاده از این 

ظرفیت ها تامین می کنند.
رشد شاخص های اشــتغال زایی، کاهش تورم، رشد 
تراز حســاب جاری کشــور و افزایش ارزش افزوده در 
کشــور در گرو بها دادن به تمام معنا به صنایع، تولیدات 
و خدمات در کشور است و مهم ترین اتفاق مورد انتظار 
کاهش وابســتگی به نفت و صــادرات نفتی به صورت 

واقعی خواهد بود.
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