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مرجــاناســامیفر«/حمایــتازتولیدمنجــربهرونق
اقتصاد و بازار میشود».این جملهای است که در روزهای
رکــودبارهاازســویکارشناســاناقتصادیشــنیدهایم.به
رغم تمام این گفتهها طی ســالهای اخیر که چشم همه به
این حوزه بود تا برای اشتغالزایی و رونق تولید کاری انجام
دهدحرکتهاالکپشتیشد.امااینکهسهمدولتوبخش
خصوصــیازاینروندتاچهحدبودهنیازمندبررســیهای
ریشهایاســتولیوزارتصنعتنشــاندادکهبادست
خالی هــم میتواند بــرای ظرفیتســازی و افزایش تولید
کارهاییراانجامدهد.گزارشهایمرکزآمارنشانمیدهد
کهتولیدکنندگاننســبتبهسالگذشتهحداقلدرقیاس
بــادولتقبــلحرکتهایتوســعهایانجامدادنــدامابا
توجــهبهعمــقرکــودوچالشهاییکــهپیرامــونفعاالن
صنعتیوجودداردوهنوزبرطرفنشــدهاستاینبخش
نتوانســتدرجایگاهخودبازیگرخوبیباشد.معاونوزیر
صنعتوقتیمیخواهــددرموردوضعیتآتیصنعت
صحبــتکندبدونهیچشــکوتردیدیتصویــرخوبیرا
رســممیکندومیگویدخیلیازکارهاییکهطیسهسالو
نیمدولتیازدهمانجامدادیمطیسالآیندهبروزوظهور
پیــدامیکند.لذازودتــرازپیشبینیهــا،تولیدکنندگانبه
جهش فروش و تولید دســت پیدا میکننــد.در ادامه متن
توگویــیمابامحســنصالحینیامعــاوناقتصادی
گف 
وزیرصنعت،معدنوتجارتمیآید:
آخریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در مورد پــروژه رونق
تولیــد و آثــار و عملکــرد آن در حوزه صنعت را تشــریح
کنید؟
قــرار بــود در این پروژه  7هزار و  500واحــد تولیدی به میزان
 16هــزار میلیارد تومان تســهیالت دریافت کنند .خوشــبختانه
این برنامه به صورت کامل محقق شــد.در حال حاضر  22هزار
واحد صنعتی رقمی بیش از  15هزار میلیارد تومان تســهیالت
دریافــت کردند.بــا تفاهــم و تعامــل میان مجلــس ،بانکها و
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتــی طرحهای نیمــه تمام در
اولویــت پرداخت تســهیالت قــرار گرفتند.لــذا  6موضوع برای
بــه ســرانجام رســیدن این پــروژه شــامل فعالســازی کارگروه
تسهیل اســتانی و ایجاد کارگروه ملی رفع موانع تولید ،پیگیری

صــدور دســتورالعمل و بخشــنامهها توســط بانــک مرکــزی،
پیگیری صدور بخشــنامههای ســازمان امور مالیاتی و سازمان
تأمیــن اجتماعــی ،اســتفاده از ظرفیــت صنــدوق ضمانــت
ســرمایهگذاری صنایــع کوچک ،طراحــی و راهاندازی ســامانه
بهیــن یاب بــه منظور پرداخــت و نظارت بر تســهیالت و ایجاد
ســازوکار الزم برای پذیرش واحدهای حوزه کشــاورزی مدنظر
قرار گرفت.
طی ســه ســال و نیم فعالیت دولت یازدهــم چه میزان
سرمایهگذاری خارجی در حوزه تولید جذب شده است
و بیشــترین حوزه که مورد اســتقبال قرارگرفته اســت را
عنوان کنید .آیا از روندی که طی این مدت بخصوص در
جذب سرمایههای خارجی اتفاق افتاده است رضایت
دارید؟
بــا گشــایشهای انجــام شــده در عرصــه بینالمللــی در
بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت پــس از برجــام  64پــروژه
بــا ســرمایهگذاری خارجــی بــا حجــم ســرمایهگذاری 5/46
میلیــارد دالر در هیــأت ســرمایهگذاری خارجی تصویب شــده
اســت کــه 61درصــد از نظــر تعــداد و  47درصــد از نظــر حجم
ســرمایهگذاری کل طرحهای مصوب ســرمایهگذاری خارجی
در تمــام بخشهــای اقتصــادی کشــور را شــامل میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران در کل ســال  2015در تمامی
بخشهــا  2میلیــارد و و  50میلیــون دالر ســرمایهگذاری
خارجــی داشــتیم.بخش صنعــت و معــدن در دوره فعالیــت
دولــت یازدهــم از جملــه بخشهــای پیشــرو بــوده اســت.در
دولــت یازدهــم  159طــرح در بخــش صنعــت و معــدن بــا
ســرمایهگذاری خارجــی بیــش از  8میلیــارد دالر و بــا بــرآورد
اشــتغالزایی  21هــزار و  400نفر به تصویب رســیده اســت که از
ایــن تعداد  68طــرح به بهرهبرداری رســیده و  91پــروژه آن در
مراحل اجرایی است .کشــورهای عمده سرمایه گذار در دوران
پســابرجام عمدتاً کشــورهای اروپایی از جمله اســپانیا ،آلمان
و ایتالیا بودهاند.
ســال آینــده وضعیــت صنعــت را چگونــه ارزیابــی
میکنید؟لطفــاً این امررا در حوزههایــی چون خودرو و
واحدهای تولیدی پیشبینی کنید؟ آیا احتمال افزایش
جذب سرمایه خارجی و یا حتی داخلی وجود دارد؟
در مــورد پیشبینــی وضعیــت صنعت در ســال آینده قبل
از هــر چیــز بایــد گفــت مهمتریــن عامــل در بهبــود وضعیت

واحدهای صنعتی توسعه بازار آنها است.توسعه بازار بستگی
به میزان قدرت خرید مردم و تأمین منابع مالی برای پیشــبرد
پروژههاســت که البتــه به نحوی بایــد صورت پذیــرد که امکان
ارجــاع کار و ســفارش به واحدهــای داخلی فراهم شــود.لذا با
بهبود تــوان خرید مــردم و افزایش توان مالــی دولت میتوان
امیــدوار بــود که ســال آینــده صنعت کشــور وضعیــت بهتری
داشته باشد.
البته از ســایر عوامل مانند پشــتیبانی دولــت از صنایع نباید
چشــم پوشــی کرد که از جمله میتوان به اجرای رونق تولید در
ســال جاری و ارائه برنامه تداوم این طرح در سطوح گستردهتر
ســال آینده اشاره کرد.از سویی با توجه به افزایش میزان جذب
سرمایههای خارجی و توسعه روابط با کشورهای توسعه یافته
و رفــع برخــی از محدودیتها با توجه به اجرایی شــدن برجام
شاهد جذب منابع بیشــتر خارجی خواهیم بود .لذا نکتهای که
بدنــه دولت باید بــه آن توجه کنــد تثبیت سیاســتهای اتخاذ
شده و حمایت از سرمایهگذاران است تا بتوان در مسیر درستی
حرکت کرد.
یکی از انتقادهایی که به مجموعــه وزارت صنعت وارد
شــده موضوع احیــای واحدهــای صنعتی اســت که در
دولت گذشــته تعطیل و یــا بحرانی شــدند .در حالی که
شما میگویید خیلی از واحدهای صنعتی احیا شدهاند،
فعاالن حوزه صنعت معتقدند چنین اتفاقی رخ نداده
و چه بسا بر تعداد تعطیل شــدگان افزوده شده است .با
این توضیح لطفاًدر مورد وضعیت واحدهای صنعتی،
واحدهــای احیــا شــده و واحدهایــی که تعطیل شــدند
توضیح دهید.
دولــت یازدهم طــی این ســالها و بویــژه ســال پایانی خود
اقدامات مهمی در جهت فعالسازی واحدهای تعطیل شده
یــا واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود کار میکنند انجام داد .با
تمام قوا به جنگ رکود حاکم بر بنگاههای تولیدی رفتیم .طرح
رونق تولید به طور ویژه به فعالســازی و رفع مشکل واحدهای
تولیــدی کوچــک و متوســط پرداخت.گزارش و شــواهد حاکی
از فعالســازی بخشــی از این واحدها اســت و اگر شــکی به این
موضوع هســت میتــوان با حضور نمایندگان رســانهها و افراد
بیغرض از واحدهای فعال شــده بازدید کرد.البته کمیتههای
نظــارت طــرح رونــق تولیــد در اســتانها مشــغول فعالیــت
شــدهاند و گزارشهای خود را در ســامانه ثبــت میکنند.اولین

