تســهیالتدرسراسرکشــوربازرســیبهعملآمدهومشخصشدهکهبا
دریافت تســهیالت ،این واحدها افزایش تولید داشــتهاند.یک صنعت
ســالم باید ۵۰درصد ســرمایه گــذاریاش را از ســهم آورده تأمین کرده
باشــدونیمدیگرراتســهیالتبانکیبگیرد.دراینمیانبدهیســنگین
واحدهایتولیدیوصنعتیبهبانکهاوجریمههایدیرکردباعثشده
ضمــنتحمیلهزینهاضافیبهتولید،تســهیالتبانکــیقطرهچکانی
تزریقشــود.ازاینرومعتقــدمتنهاراهبرونرفتازاینمشــکل،گرفتن
شرکایجدیدبرایکاهشاینبدهیهاست.بواسطهاینمهمبانکها
هممیتواننددرپرداختتسهیالتکارنامهبهتریبرجایبگذارند.
رشــدصنعتیکهبــرایپایانامســالوســالآینــدهپیشبینی
میکنیدچقدراست؟
اگر روند شــش ماهــه را ادامــه بدهیم که آمــار و اطالعــات ماههای
قبلــی نیــز همیــن موضــوع را تأکیــد میکنــد ،امیدواریــم نــرخ رشــد
 5تا 6درصدی در این حوزه را شــاهد باشــیم که البته مطلوب نیســت.
ما به عنوان پیشــران اقتصاد کشــور حداقــل باید رشــد 9.3درصدی را
محقق کنیم (بر اســاس برنامه ششــم توسعه) تا رشــد 8درصدی کل
اقتصــادقابلتحققباشــدوالبتهرســیدنبهاینرشــدالزاماتخاص
خود را دارد که ممکن اســت هنوز
فراهمنباشد.مابرایسالآیندهو
با توجه به اهداف پیشبینی شده
در برنامه ششــم توســعه که سال
آغازینآندرســال 96میباشــد،
باید حداقل رشــد  6یا  7درصدی
را برنامهریــزی کنیم تــا در برنامه
ششم،متوسطدرنظرگرفتهشده
برایاینبخشرامحققکنیم.
برخیهانسبتبهآماری
که وزارت صنعت اعالم
میکنــد ابهــام دارنــد و
میگوینــد آمارســازی
شــدهاست.شــماچنین
موضوعیراقبولدارید؟
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همــه در قضــاوت کــردن آزاد هســتند امــا آمارهایــی کــه مــا اعالم
میکنیمویامرکزآمارمیگویدبراســاسواقعیتاســتهمانگونهکه
ســالهای پیش اعالم میشــد.برای شــش ماهه ســال 95مرکز آمار با
ســال پایه 73نرخ رشــد صنعتــی را 3/7درصد عنوان کرده اســت .ما
هیچدخالتیدرآننداریموابهامهاییکهدیگراندرموردآنصحبت
میکنندواقعینیست.
یکیدیگرازانتقادهاییکهبهوزارتصنعتشدهعدمتوجهبه
واحدهایصنعتیقدیمیاست.نمونهارجوآزمایشاستکه
طیدورهفعالیتشمامجبوربهتعطیلیشدند.چرابرندهای
قدیمیرادولتنتوانســتحفظکند؟بااینتفاسیربهاعتقاد
شماچندواحدصنعتیهنوزنتوانستندخودراباتکنولوژیروز
مجهزکنندوبزودیمجبورهستندازبازارخداحافظیکنند؟
هــر صنعتی اگــر نتواند خــود را مجهز بــه تکنولــوژی روز کند قطعاً
محکومبهفناستواینربطیبهدولتندارد.ماهیچوقتباتعطیلی
یــک کارخانه موافق نیســتیم و همواره سیاســت حمایت و پشــتیبانی
را از واحدهــای صنعتی داریم و این امر در مــورد برندهای قدیمی هم
بیشــتر صدقمیکند.برندهاییکهمردم ایرانبــا آن خاطره دارند.اما
وقتــیمردمحاضرنیســتندمحصولیرا خریداریکننــدکهتکنولوژی
آن متعلق به 50سال پیش است چگونه میتوان برای حفظ آن واحد
تالشکرد.تمامتولیدکنندگانبایدبهروزحرکتکننددرغیراینصورت
از گردونــه رقابت حذف میشــوند.وقتی صنعتــی در زمینه تکنولوژی
سرمایهگذاری نمیکند دیگر توان تأمین خواســتههای مردم را ندارد.
ســلیقه مردم با توجه به حضور برندهای متعدد ســال به ســال تغییر
میکندلذاعدمبهروزرســانیباعثمیشــودکهیکواحدصنعتیبه
رغم تمام حمایتها مجبور به تعطیلی شــود.البته ما برای احیای دو
برند عنوان شــده تالش زیادی انجــام دادیم و با چندین ســرمایه گذار

داخلــیوخارجــیصحبتشــد.اگرمیخواهیمکشــورصنعتیشــود
باید رقابت داشته باشیم و خودمان را به تکنولوژی روز برسانیم در غیر
اینصورتبهاهدافچشمانداز20سالهنمیرسیم.بدنهصنعتبدنه
خوبیاســتکهدرشرایطتحریمتوانســترویپایخودبایستد.البته
یک تعدادی تعطیل شــدند که در قالب طرحهای مختلف توانستیم
خیلیازآنهارااحیاکنیموبهچرخهصنعتبرگردانیم.نمیتوانعدد
مشخصیرادرموردواحدهایصنعتیکهتکنولوژیروزندارندبگویم.
واحدهاباتوجهبهرقبایخودبایدبهروزشوند.
یکــیازحوزههاییکهشــمابشــدترویآنحســاسهســتید
خودرواست.طیاینمدتهمبحثقراردادباخودروسازان
خارجــی و همکاریهای مشــترک مطرح شــد.اکنون شــرایط
صنعتخودروراباتوجهبهگذرازتحریمهاچگونهمیبینید؟
صنعت خودرو در مقایســه با زمان تحریم بســیار رشــد کرده است
به گونهای که در ســال جاری ۴۰درصد رشــد تولید خودرو ثبت شــد.در
مــوردقراردادهــایخارجــینیــز اتفاقهایخوبــی افتاده اســتکهبه
مرور زمان در حال جلو رفتن اســت.تمام ســعی ما این بود که در تمام
قراردادهاموضوعبرد-برددیدهشود.خوشبختانهخودروسازانهمدر
مذاکــرات خود داخلیســازی
و صــادرات را مدنظــر قــرار
هر صنعتی اگر
دادنــد و اکنــون خودروســازان
نتواند خود را
خارجــی میداننــد کــه بــرای
مجهز به تکنولوژی روز
همکاری با ایران باید به پیش
کند قطعاً محکوم
شــرطهایایــرانتوجــهکنند.
بــه غیــر از امضــای قــرارداد با
به فناست و این ربطی
خودروســازان از شــرکتهای
به دولت ندارد.ما هیچ
پژو ،رنو ،سیتروئن ،هیوندای و
وقت با تعطیلی یک
بنزدرزمینهتولیدموتورهمبه
نیستیم
کارخانه موافق
دستاوردهای خوبی رسیدیم.
سیاست
و همواره
قصــد داریم برای خودروســاز
حمایت و پشتیبانی را
شــدن تولید موتور را با شرکای
از واحدهای صنعتی
خارجــی خود دنبــال کنیم.در
حــال حاضــر خودروســازان با
داریم و این امر در
دو مؤسســه تحقیقاتــی تولید
مورد برندهای قدیمی
موتورخودروقراردادبستندبه
هم بیشتر صدق
نحویکهایرانخودروباآلمان
که
کند.برندهایی
می
و سایپا با اتریشــیها توافقی را
آن
با
ایران
مردم
برای تولید موتور ســه سلیندر
خاطره دارند.تمام
انجــام داده اســت کــه ایــن
تولیدکنندگان باید
همکاریهایکیدوسالآینده
انجــام خواهد شــد .وقتی یک
به روز حرکت کنند
صنعت ریشــهای رشد کند در
در غیر اینصورت از
برابر هر گونه تحریم مقاومتر
گردونه رقابت حذف
میشود و میتواند در طراحی
میشوند
و تولیــد بــه جایــگاه خوبــی در
جهــان برســد.همانگونه کــه
ســایرکشــورهاهممیگویندایرانبهســمتخودروسازشــدندرحال
حرکت اســت بدین جهــت میتوان امیــدوار بود که از ســال آینده رتبه
خودرویی ایران در جهان از 13به 12برســد.یکی دیگر از موضوعاتی که
بشدت پیگیر هستم و بارها در شورای سیاستگذاری خودرو به آن اشاره
کــردمکیفیتوتنــوعخودروهااســت.یکیازآرزوهایماایناســتکه
مدلهایجدید خودرو وارد بازار شــود اما این کار سادهای نیست که هر
زمانخودروســازخواســت اتفاقبیفتد.تولیدمحصولجدیدنیازمند
سرمایهگذاریاست.اگرمیگویمدرصنعتخودرورشدتولیدداشتیم
بعد از مدتها اتفاق افتاده اســت.تا پیش از این صنعت خودرو درگیر
تحریم و مســائل مختلف بود.وقتــی یک مجموعه زیانده اســت توان
سرمایهگذاریوفعالیتهایتوسعهایراندارد.وقتیشماضرربدهید
یعنــیپــولاضافــیدادهایــدو جزازطریــقمدیریتصحیــح،تولید،
فروشنمیتوانیدجبرانکنید.صنعتخودرویکیازصنایعپیشــران
اســت لذا میتــوان از این صنعت به توســعه صنعتی رسید.دانســتن
همینامرباعثشــدتــابرخیهاعلیهصنعتخــودروموضعگیریو
کمپین نخریدن خودرو ایجاد کنند.این افراد شناســایی شــدند تا دیگر
تولیــد ملی تحت عوامل سیاســی قــرار نگیرد لــذا ما باید بــه این درک
مشــترک برســیم که صنعت خودرو به لحاظ درگیر بودن با بیش از60
صنعت میتواند تســهیل کننده اقتصاد کشــور باشــد.در حقیقت این
افراد متوجه شــدند که اگر رشــد صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی
ازبخشهایعمدهآنحوزهخودروبودهاستوبههمیندلیلموجی
راایجــادکردندتامردمخــودرویداخلیخریدنکننددرحالیکهرهبر
معظم انقالب نیز به حمایت از تولید داخل تأکید داشتند.حساسیت
دولتهــا روی صنعت خودرو به لحاظ وســعت و اشــتغالزایی اســت
که ایجاد میکند و اگر نه این صنعت با ســایر صنایع به جهت حمایت
فرقیندارد.

موضوعدیگریکهموردســؤالاست،وضعیتنهایی7طرح
فوالدیاست.دراینمدتبرایافزایشظرفیتتولیدفوالدو
اتمامطرحهایفوالدیچهکارهاییصورتگرفتهاست؟
 7طــرحفــوالدیدرابتدایدولــتیازدهمبامشــکلمنابعمواجه
بود و بــا پیگیریهای صورت گرفته ،گشــایش اعتبار شــدند و در نتیجه
بخشخصوصیتشــویقبهمشارکتشد.طرحفوالدشادگانوسفید
دشــت چهار محال و بختیاری اجرا شــد که اکنون واحد آهن اســفنجی
ســفیددشــتافتتاحشــدهودرتالشهســتیم 3طرحدیگر(شادگان،
نیریزومیانه)راتاپایاندولتراهاندازیوافتتاحکنیم.مابقیطرحها
بتدریــج در ســال آینده بــه بهرهبــرداری میرســد .ال ســی طرحها باز
اســت،تجهیزاتتأمینشــدهوواحدهایفوالدســازیبیشــترطرحها
فعالاندوپیشبینیمیکنیمواحدهایفوالدسازیطی 3سالآینده
بــه بهرهبرداری برســند.ما امســال جهش خیلــی خوبــی در صادرات
فوالدداشــتیمبهگونهایکهصادراتفــوالددردولتیازدهم 30برابر
شــدهاست.امیدواریماینروندادامهداشتهباشدوبرایسالآینده20
درصدرشــدصادراتداشتهباشیم.درمقابل،وارداتفوالدکمشدهو
تقاضاهممحدودترشدهواینفرصتخوبیاست.
یکیازموضوعاتیکهدرکارنامهکاریوزارتصنعتمیباشد
رکوردزنیدراکتشافاستدرموردآخریناقداماتی کهدراین
بخشانجامدادید،توضیحدهید؟
همانگونهکهاشــارهشد،برنامه 250هزارتنیاکتشافدر 21استان
کشــورازنیمهدومســال 93آغازشــدواکنــونفازشناســاییاینمیزان
مســاحت به اتمــام رســیده و وارد محدودههای امیدبخش شــدهایم.
بــرایحضوربخــشخصوصیدرایــنمحدودهها،فراخوانگذاشــته
شده است .فعالیت در این محدودهها زمانبر است و حدود پنج ،شش
ســالبرایاعــامنتایجعملیــاتطولمیکشــد.تاکنون 100قــرارداد
بررســیشــدهکهبســیاریازآنهــا 30تا 40میلیــاردتومــانارزشدارد.
تأمینمالیآنمشــکلاســتوایمیدروبراســاسنیازکشــورپهنههارا
اولویتبنــدیمیکنــدوامیدواریمطیســالآیندهخبرهــایخوبیاز
نتایجفعالیتهاارائهکنیم.تاسال92بیشاز130نقشهکاربردیزمین
شناســی تهیه شده بود که تنها در سه سال گذشــته نزدیک به 110نقشه
کاربردیزمینشناسیتهیهشد.
آیــادرهمــکاریبــاکشــورهایمختلــفوعقدقــراردادبــاآنها
محدودیتهاییوجوددارد؟
بعــدازآنکــهبرجــاماتفاقافتــادخیلــیازمحدودیتهــابرطرف
شــد و اکنون بخش خصوصی میتواند با تمام کشــورها تعامل داشته
باشــد.دولت نیز بــرای هیچ مجموعــهای محدودیتــی در نظر نگرفته
اســت.معتقدمبزرگتریناثرپســابرجاماینبودکهصنعتگرآزادشــد
و میتواند انتخاب کند که با کدام کشــور همکاری داشــته باشــد.تا قبل
از اجرایــی شــدن برجام تمام درها بســته بود و ما محــدود به همکاری
با 4کشــوربودیم.اکنونصحنهبــرایحضوربخشخصوصیدرتمام
کشــورها و حوزههــا فراختر شــده اســت.تعیین 50کشــور هــدف برای
ســال 95و تدوین نقشــه راه تجارت با 22کشــور دارای اولویت از جمله
اتفاقهایخوبیبودکهدرحوزهتجارتخارجیرخداد.
شمایکیازموافقانمالیاتبرمصرفهستیدبهاعتقادشمااین
امرمیتوانداجراییشود؟
بله من موافق دریافت مالیات بر مصرف هســتم.مجلس شورای
اســامی در برنامه ششــم توســعه به مالیــات بــر ارزش افــزوده توجه
کــرده که در این زمینه مالیــات بر مصرف را نیز مدنظر قرار داده اســت
اما همانگونــه که وزارت اقتصــاد و دارایی عقیــده دارد اگر میخواهیم
مالیاتبرمصرفرااعمالکنیمبایکجملهنمیشــودبلکهقوانینو
مقرراتخاصخودرامیطلبدواینبدانمعناستکهاگرقوانینالزم
دردستورکارقرارنگیردسال 96راازدستدادهایم.هرچندکارمجلس
را یک فعالیت پســندیده میبینیم اما با یــک جمله نمیتوان مالیات
بــرمصرفرااجراییکــرد،هرچندبندهمعتقدمکهمالیاتبرمصرف
برایکشــوربهتراســتامادرمقامقانوننیســتم.اگــرمجلساهتمام
ویــژهایبه اینکار داردبهتر اســت درقالب طرحیامــادهواحده الزامو
ملزومالزمرافراهمکند.
برایســالآیندهچهفعالیتهاییرامدنظرقراردادیدتاحوزه
صنعتوسرمایهگذاریخارجیبارویهبهتریدنبالشود؟
یک بخــش از برنامههــا در قالب سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی
شــاملادامهپــروژهرونقتولید،تکمیلطرحهاینیمــهتمامودانش
بنیان اســت.دومین برنامه توجه به برنامه ششــم اســت که این موارد
شاملافزایشنرخرشدبخشصنعتباتوجهبهخارجشدنازفضای
رکود اقتصادی ،بهبود فضای کســب و کار ،بازســازی و نوسازی صنایع،
ارتقایجایگاهمعدن،مبارزهجدیباقاچاقاست.ســومینبرنامهای
کــهوزارتصنعــتدراهدافخودبرایســال 96تبیینکردهاســتفاده
از ظرفیت پســابرجام است که توسعه ســرمایهگذاری خارجی ،تأمین
منابــع مالــی بینالمللی بــرای اجرای طرحهــای بزرگ و ســرمایه بر،
افزایشصادراتغیرنفتیکشور،حضورپررنگدرمجامعبینالمللی
ومنطقهایودرنهایتانتقالفناوریوصنایعنوینازجملهآناست.
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