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تکنولوژی ،رمز بقای<برند>های داخلی

نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت :همه در قضاوت آزادند
ولی آمار ما منطبق با واقعیت است

از اینکه به صنعت کشــور بی مهری میکنند حال و روز
خوبــینداردولیباتمــامقواجلویمنتقدانایســتاده
مرجان اسالمیفر
اســتومیگویــدبرخیهــانیمهخالــیلیــوانرانگاه
خبرنگار
میکنندوکارهایانجامشــدهرانمیبینند.کارهاییکه
اگرانجامنمیشــدنرخرشدصنعتازمنفی10فراترمیرفتورکودبسیارعمیقدامنگیراقتصادایرانمیشد.آمارهایآنزمان
همصحبتهایباتجربهترینوزیرکابینهدولتیازدهمراتأییدمیکند.حالکهبهســالپایانیدولتیازدهمرســیدیماعضای
دولــتازعملکردخودوبرنامههاییکهاجراییکردندصحبتمیکنند.وزیــرصنعت،معدنوتجارتهمحرفبرایگفتنزیاد
دارد،میگویــددراجرایبرخیازبرنامههــاکوتاهیصورتگرفت.بهعنوانمثالزمانیکهدولتهموغــمخودرابرایخروجاز
رکودگذاشتبایدهمزمانطرحرونقراپیگیریمیکردولیایناتفاقازسالپیشدرفهرستکارهایاجراییکشورقرارگرفت.
ویوزنهکارهایانجامشــدهکهتوانستبهتوسعهصنعتیورشدتولیدختمشودراسنگینتردانستوگفت:برایآنکهبهاهداف
ترسیمشــدهبرسیمشبوروزنداشــتیم.دولتیازدهممیدانســتویرانهایگرفتهاســتکهبایدبرایاحیایآنبافوریتگام
برداردچراکهدودهرگونهتعللبهچشــمتکتکمردممیرفت.برجامحرفمشــترکبینمسئوالنهمازسویمسنترینوزیر
دولــتچندینبــارفصلالخطابقرارگرفت.ویاظهارداشــتکهاگربرجــامرخندادهبودمعلومنبوداکنونچــهکارنامهایرا
توگوی«ایران»باوزیرصنعت،معدنوتجارتدرادامهمیآید:
داشتیم.متنگف 

امسال،سالپایانیدولتیازدهماست.بهاعتقادشمادولت
توانســتبهشــعارهاییکهســال 92مطــرحکرد،عمــلکندو
اقتصادکشورراازبحرانخارجکند؟
یکیازنکاتمثبتدردولتشــناختخوبازمســائلاقتصادیو
سیاسیاست.اگراینشناختباضعفهاییروبهروبودنمیتوانستیم
بــهنتایــجمطلــوبدســتپیــداکنیم.دولــتیازدهــمبایــکحرکت
آرام توانســت آرامــش را بــه اقتصــاد کشــور بازگرداند.اگــر مشــکالت
تحریموکاهشقیمتنفتوجودنداشــتدولتباســرعتبیشتری
چالشهــای اقتصــاد را حــل میکرد.یکــی از اهــداف دولــت ایــن بود
کــهباســرعترکــودراازبینببردامابهلحاظاینکهدســتشبســتهبود
محقــقنشــدوبــهتدریجازایــنوضعیت خــارجمیشــویم.برخیها
تصور میکنند که ما راهش را نمیدانســتیم که چگونــه از تبعات رکود
بکاهیــمولــیاگــرموقعیتکشــوررابهصــورتیکمجموعــهببینید
متوجهمیشــویدکهتصمیمهایدولتکارشناســیبــود.دراینمیان
صنعــتهــملطمــهدیدچــراکهرکــودبهغیــرازآنکــهداخلیبــوددر
خــارجازکشــورهمشــدتیافتــهبود.بدینجهتتولیدکننــدگانطی
ســالهایاخیــرتحــتفشــاربودندامــاخوشــبختانهبواســطهبرجام
بخش قابل توجهی از مشــکالت حل شد .سال 95برای حوزه صنعت
و تولید کشــور با دســتاوردهایی که برجام در زمینــه امنیت و عزت ملی
بــه همــراه داشــت ،خوش یمــن بــود.از ســال آینده هــم شــاهد رونق
اقتصادی ،افزایش اشــتغال و رشــد تولید خواهیم بود.دولت یازدهم
خیلــی از وعدههــای انتخاباتی خــود را محقــق کرد.اگر همــان روندی
که ســالهای 90و 91وجود داشــت ادامــه پیدا میکرد اکنــون نرخ تورم
از50درصــد بیشــتر شــده بــود و کشــور وارد رکودی میشــد کــه با هیچ
برنامهاینمیتوانستیمرونقرابهبازاروتولیدبرگردانیم.
نحوهتوجهبــهفعالیتهــاوپتانســیلهایبخشخصوصی
هموارهمــوردنقدمنتقدانبودهاســت.درایــندولتاگرچه
گامهایخوبیبرایمشــارکتدادنبیشــتربخشخصوصی
درحوزههایمختلففعالیتاقتصادیبرداشــتهشدهاست
امافعاالناینبخــشهمچنانازعملیاتینشــدنوعدههای
دولتسخنمیگویند.بهنظرشمابخشخصوصیدردولت
یازدهمتاچهحدتوانســتهاســتتوانمندیخــودرادرعرصه
اقتصادملیایرانبروزدهد؟
بایــدراهســرمایهگذاریبــرایبخشخصوصیهموارشــودوفضا
بهگونهای باشــد کهمردم به راحتی اعتماد کرده وسرمایهگذاریکنند.
در این راســتا وظیفــه دولت حمایــت از بخش خصوصی اســت و باید
کمــک کنیم تا با اتحــاد ،همدلی و صداقت مملکت مســیر توســعه را
بپیماید.لذاتوصیهمیکنمکهسرمایهگذاریازسویبخشخصوصی
انجامشودودولتنیزحمایتکندهرچقدردولتبزرگترشودرخوت
بیشــتریرادر اقتصادشــاهدخواهیمبودو ازهمــهمهمتر اینکهوقتی
دولتبزرگمیشودویافعالیتهایاقتصادیبهآنسپردهمیشود
رقیبسرسختبخشخصوصیمیشودودرنهایتاینامرمنجربه
حذف بخش خصوصی واقعی و تقویت شــبه خصوصیها میشــود.
اکنون که در فصل پسابرجام قرار داریم بخش خصوصی باید توانمند
شــودوبایــدبــهاینباوررســیدکهایــنبخشمیتوانــدمارابــهاهداف
چشــمانــداز 20ســالهبرســاند.درنهایــتبایــدبگویــمفعالیتهــای
صنعتــی برای کشــور باقــی میمانــد و دولــت باید بخــش خصوصی
رابــرایورودبــهفعالیتهــایصنعتیوکشــاورزیپشــتیبانیکند.در
دولــت یازدهم تمام مســئوالن دولتی بــر این موضوع تأکیــد دارند که
باید از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.از اینرو طی
ایــنســالهابهایــنبخشنــگاهجدیشــدهاســتوســعیکردیمدر
تصمیــم گیریهــا از مشــاوره آنهــا اســتفاده کنیم.حتــی معــاون اول
رئیسجمهوریهماســتفادهازنظراتبخشخصوصی،تشــکلهاو
انجمنهارادرتدوینیااصالحبخشنامههاورویههایاجراییودرارائه
پیشنهادبرایتصویبمقرراتدولتیابالغکردند.
سهمصنعتومعدنازتســهیالتبانکیطیچندسالاخیر
سیرافزایشینداشتهاســت.بهاعتقادشماچهعواملیباعث
شدهایندرصدافزایشپیدانکند؟
ســهمصنعتومعدنازتســهیالتبانکیدرســال 21/7،91درصد
بود.ســال 92و 93این ســهم به ترتیب 29/4و 31/2درصد شــد.اما سال
 94این ســهممجدداًحــدود 29/2درصد و در 9ماهه ســالجاریمیزان
تســهیالت 29درصــدشــد.یکیازدالیلــیکهباعثشــدهمنابــعبانکی
محدود شــود بدهی بخش خصوصی و شــرکتهای دولتــی به بانکها
اســت و همچنین بانکها طی 10ســال اخیر نتوانســتند ســرمایه خود را
افزایــشدهندلذاطیاینمدتهموارهبخشتولیدبامحدودیتهای
مالی مواجه بود.تا نیمــه دوم بهمن ماه در قالب طرح رونق تولید بیش
از22هــزار واحد تولیدی تســهیالت گرفتنــد که این عدد تا پایان ســال به
30هزارواحدصنعتیخواهدرسید.نیمیازاینواحدهاصنعتیهستند
ونیمیدیگرتسهیالتخودراباهمکاریوزارتجهادکشاورزیدریافت
کردهاند.ایــنتســهیالتبــهواحدهاییپرداختشــدهکهمشــکلمالی
کمبود ســرمایه در گردش داشــتند .از ۱۲۰۰واحد تولیدی دریافت کننده

