
همچنين ماه هاست كه گمرك تحليل هاي مقدماتي اش 
را روي سايتش قرار نمي دهد، از اين رو نبود دسترسي به 

آمار قدرت تحليل را گرفته است. 
البت�ه دولتم�ردان فعلی نیز همی�ن ایراد و 
حتی دس�تکاری آماری را برای دولت قبل 

بیان می کردند. 
 آمارهايي كه اخيراً از وضعيت صنعت و توليد در س��ال 
گذشته منتشر شده حاكي از آن است كه روند توليد گروه 
كاالهاي زيادي منفي بوده، به طوري كه بر اساس گزارش 
مركز آمار در سال ۹۴، صنعت به رشد منفي 2/2 درصدي 

رسيده كه حاكي از عميق تر شدن ركود در توليد است. 
در گزارش بررسي توليد ۳ فصلي كه اتاق به پژوهشكده 
پولي و بانكي سفارش داده نيز عددها خيلي نگران كننده 
بود. تا جايي كه به خاطر دارم از منفی 1۳ درصد در فصل 
بهار شروع ش��ده بود و منفي 2۰ درصد و منفي حدود 
2۵ درصد در تابستان و پاييز و اين آمار نشان مي داد كه 
بنگاه هايي كه در بورسند نيز در ركود شديد قرار گرفتند. 
همچنين نظر س��نجي ای كه از توليدكنندگان صورت 
گرفته، غير از خودروسازان، همگي پيش بيني كرده بودند 
كه تا پايان سال ۹۴ رشد توليد نخواهند داشت واين نشان 
مي دهد كه وضعيت صنعت در سال ۹۴ نگران كننده بود. 

همين روند را نيز در تجارت خارجي داريم. 
شدت كاهش واردات سال گذش��ته در حوزه كا الهاي 
سرمايه اي و مواد اوليه بود و ميزان آن در كاالهاي مصرفي 
كاهش چنداني نداشت و در دوس��ال اخير نيز كاهش 
صادرات صنعتي داشتيم، در حالي كه سال ۹1 بد ترين 
سال بود، همزمان دو تحريم سيس��تم بانكي و نفتی بر 
ايران تحميل شد و پيش از آن نيز هيچ تجربه اي در اين 
زمينه نداش��تيم، نسبت به س��ال ۹۰ حدود 1۹ درصد 
رشد صادرات صنعتي داش��تيم. هرچند سال ۹1 جمع 
صادراتمان اندكي منفي شد، اما قابليت هاي صادراتي مان 
را همچنان حفظ كرديم. در دو سال اخير كه دولت ادعا 
دارد تعامل با جهان افزايش داشته نه تركيب كشورها يي 
كه با ايران تبادل كاال دارند تغيي��ري كرده و نه تركيب 
محصوالتمان تغيير كرده ضمن اينكه تجارتمان نيز روند 

كاهشي داشته است. 
ی�ك دوره اي وزارت صنعت و تجارت دولت 
دهم متهم به آمار سازي شد، این وضعیت در 
دولت یازدهم نیز وجود دارد و گفته مي شود 
این آمار سازي ها در این دولت نیز ادامه دارد؛ 

نظر شما در این خصوص چیست ؟
يكي از مش��كالتي كه در بخش آمار به وجود آمده، اين 
اس��ت كه در روند ها تركيب هاي آماري به هم خورده و 
موجب به هم خوردن روند هاي 1۵ - 1۰  ساله در توليد 
برخي كاالها شده است.  به عنوان مثال سال ها پتروشيمي 
از صنعت جدا بود. مدتي اس��ت كه آمار توليد صنعت و 

پتروشيمي با هم جمع مي شود و ديگر نمي شود فهميد 
در صنعت و پتروشيمي چه اتفاقي افتاده و كدام يك روند 
مثبت يا منفي داشته است، چون اعداد مثبت مي شود 
يا آمار خدمات و فروش و. . . نيز با هم جمع مي ش��وند و 

مدت هاست كه نمي شود ميزان توليد را تخمين زد. 
براس��اس آمار ارائه ش��ده از مركز آمار ايران بيشترين و 
بهترين مقدار توليد صنعت پاييز ۹1 بوده، حتي ركورد 
توليد خودرو نيز در همان سال زده شد و  به  يك ميليون و 
۴۰۰ دستگاه رسيد. اما آمار توليد در دولت يازدهم خيلي 
فاصله دارد. ش��اخص مقدار توليد معدن هم بيشترين 
رقمش در تابستان سال ۹1 اتفاق افتاده بود. هرچند در 
آن سال ها به تصميمات خلق الساعه محكوم مي شديم. 
. . اما چاره اي نبود براي دور زدن تحريم ها مجبور بوديم 
كارهاي ضربتي انجام دهيم.  غربي ها به ش��دت ايران را 
رصد مي كردند و واكنش نشا ن مي دادند. وقتي از پرچم 
يك كشور براي حمل و نقل دريايي مان استفاده مي كرديم 
در تحريم بعدي اعالم مي كردند كه هركس پرچمش را در 
اختيار ايران قرار بدهد با او برخورد مي شود. به عبارت ديگر 
هر تصميمي مي گرفتيم و اقدام ضد تحريمي مي كرديم  
در تحريم بعدي تصميم ديگري مي گرفتند.  يادم است 
در بدترين شرايط بانكي كه در سال ۹1 داشتيم، حدود 
۴۰ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي انجام شد، همه اين پول 
كه با چمدان نبود، بلكه با مكانيسم هاي مختلفي تالش 
شد تا تحريم ها دور زده شود.  براساس آماري كه به دستم 
رسيده آمار توليد صنعت و بازرگاني نگران كننده است و 
مي توان مدعي شد كه حال صنعت خوب نيست. تعداد 
جواز تأسيس سال ۹۴ نس��بت به ۹۳ بالغ بر 1۴ درصد 
كاهش داشته به عبارت ديگر سرمايه گذاران، در خط اول 
سرمايه گذاري كمتر ورود مي كنند كه ناشي از بالتكليفي 
است و ريسك نمي كنند جواز بگيرند و سرمايه گذاران 
عالقه اي براي سرمايه گذاري بلند مدت و ايجاد بنگاه هاي 

بزرگ ندارند. 
جريان سياستگذاري كشور در ۳ سال بنگاه ها را مي برد 
به اين س��مت كه خطرناك است و نش��ان دهنده اينكه 
سرمايه گذاران در كش��ور نگاه بلند مدت ندارند، پروانه 
بهره برداري صنعتي هم در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ 
حدود ۳ درصد كاهش يافت، پروژه هايي كه به بهره برداري 
رسيد، قريب 2۰ درصد به لحاظ سرمايه گذاري رشد نشان 
مي دهد.  جريان سياستگذاري كشور در سه سال بنگاه ها 
را به اين سمت برده كه خطر ناك است و نشان دهنده اين 
است كه سرمايه گذاران در كشور نگاه بلند مدت ندارند، 
پروانه بهره برداري صنعتي هم در سال گذشته نسبت به 
سال ماقبلش حدود سه درصد كاهش يافت، پروژه هايي 
كه به بهره برداري رسيد، خوشبختانه قريب 2۰ درصد به 
لحاظ سرمايه گذاري رشد نشان مي دهد اما از نظر اشتغال 
نزديك ۵ درصد كاهش داشته، يعني بنگاه هايي كه به 

بهره برداري رسيدند، ريسك نكردند كه اشتغال زيادي 
ايجاد كنند آمار نشان مي دهد كه وضعيت چگونه است. 

وزير صنعت در هفته دولت سال گذش��ته كه 2 سال از 
فعاليت دولت گذش��ته بود مصاحبه كرد و گفت ۸ هزار 
طرح صنعتي را به بهره برداري رس��انديم ب��ا 12۰ هزار 
فرصت شغلي، يعني ساالنه ۴ هزار طرح با ۶۰ هزار فرصت 
شغلي ايجاد كرده و مدعي اس��ت كه به رشد اقتصادي 
رسيديم در حالي كه با نگاهي به آمار گذشته در مي يابيم 
كه در دولت قبل، ۵۵ هزار طرح صنعتي در ۸ س��ال به 
بهره برداري رسيده بود و باالي 1 ميليون فرصت شغلي 
ايجاد شد كه در اينصورت متوسط ۶۸۰۰ طرح ساالنه به 
بهره برداري رس��يده و بيش از12۸ هزار فرصت شغلي، 
پس ساالنه 1/7 برابر طرح بيشتر به بهره برداري رسيده و 
دو برابر فرصت شغلي بيش از اين دولت ايجاد شده است. 
تازه اين عملكردها در شرايط سخت اين اتفاقات افتاده، 
ضمن اينكه يك سري تصميمات سختي را دولت قبل 
گرفت و نتايج و اثرات آن را دولت فعلي اس��تفاده كرد، 
يك نمونه اش تغيير قيمت دالر بود، كه با هر روشي كه 
برخي به آن انتقاد داشتند، به 2۵۰۰ تومان رسيد يعني 
ساز و كار اقتصادي كشور از اقتصاد 1۰۰۰ توماني رسيد 
به 2۵۰۰تومان، ولي نتايج را دولت يازدهم برد، وقتي اين 
رقم تعيين شد، بودجه مثل امسال هنوز تصويب نشده 
بود، برج ۴ تصويب ش��د يعني تا تيرماه دولت نتوانست 
اس��تفاده كند و تا نامه نگاري اش انجام بشود، رسيد به 
دولت جديد. به اين صورت كه؛ دولت با دالر كار نمي كند، 
نفت مي فروشد و پولش را به بانك مركزي داده و ريالش را 
مي گيرد، قبالً دالر را با هزار تومان محاسبه مي كردند، در 
دولت جديد با 2۵۰۰ تومان محاسبه كردند. پس درآمد 

دولت در سال هاي اخير بيش از دولت قبل بود. 
آیا آماري از بخش معدن دارید ؟

به نظرم با شروع به كار دولت يازدهم، نوعي رها سازي را در 
اقتصاد كشورمان شاهد بوديم. 

در زمان تحريم ها ب��ه اين نتيجه رس��يده بوديم، براي 
هرچيزي اجازه اخذ تسهيالت يا مجوز سرمايه گذاري 
ندهيم، اما دولت جديد ك��ه روي كارآمد به عنوان رفع 
موانع، اعالم كردند هركسي در هر جايي با هر ويژگي اي 
مي تواند س��رمايه گذاري كند.  مسئوالن جديد گفتند 
دستورالعمل هاي س��رمايه گذاري تان را كنار بگذاريد 
درحالي كه ما در دولت قبل به اين نتيجه رسيده بوديم كه 
به دليل اشباع بودن برخي صنايع مانند صنعت سيمان 
ديگر نبايد سرمايه گذاري در اين بخش صورت بگيرد و اال 
به بحران مي رسيم.  اطراف ما افغانستان و پاكستان دارند 
كارخانه سيمان مي سازند، چون سيمان چيزي نيست كه 
بزني زير بغلت ببري آفريقا بفروشي.  اتخاذ سياست هاي 
جديد در حوزه معدن اوضاع را خراب كرده و البته كاهش 
قيمت جهاني و فضاي صادراتي مواد معدني در خاورميانه 

نگراني م�ن از وضعیت ش�هرك هاي 
صنعتي اس�ت، احتمال اینکه بنگاه ها 
نمایندگ�ي ش�رکت هاي خارج�ي را 
بگیرند و با اسم تولید حجم باالیي وارد 
کنند وجود دارد، زیرا واحد تولیدي از 
امتیازات و تخفیفات فراواني برخوردار 
است و اگر به وارد کننده تبدیل شوند 
در نهایت ما ضرر مي کنیم نه خارجي ها

 گفت و گو با علیرضا شجاعي، مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی 

نيز موجب افت قيمت ها شد.
در سال ۹۴ نسبت به ۹۳، گواهی كشف ۴2 درصد، 
پروانه اكتشاف حدود ۳۶ درصد و پروانه بهره برداری 
معدن بيش از ۴1 درصد كاهش داشته است. مجوز 
برداش��ت هم بالغ بر ۳۶ درصد كاهش داش��ته اين 
آمار نش��ان می دهد كه فرايند معدن جالب نبوده و 
چشم انداز خوبی در انتظار معدن نيست.   اما مسئوالن 
مربوطه اعالم كردند كه كاهش صادرات به اين معني 
است كه خام فروشي به س��مت محصوالت با ارزش 
افزوده رفته است  اما هر چه دنبال ارزش افزوده بااليي 

كه صادر شده باشد گشتيم، چيزي پيدا نكرديم.
چرا بس�ته هاي خ�روج از رک�ود دولت 

اثربخش نبود؟
در مهندس��ی صنايع می گوييم، اگر پيشنهادی يا 
اقدامی برای اينكه به وضعيت بهتری دس��ت يابی 
نداری ، وضعيت فعلی را خراب نكن، اما دولت جديد، 
وضعيت موجود را به هم زد و گفت حاال چه كار كنم، 
دو سه بار بس��ته خروج از ركود طرح های مختلف و 
وعده های متعدد ارائه داد؛ بدون اينكه گزارش��ی از 
نتايج اجرای بسته ها ارائه ش��ود . يا قانون رفع موانع 
كه اجرا ش��د چه تأثيری داش��ت، يا قان��ون بهبود 
فضای كس��ب و كار كه مدعی بودند كه دولت قبل 
اجرانكرده؟می گفتند اولويت ما اج��رای اين قانون 
است،  چه س��رانجامی داشت و چقدر فضای كسب 
و كار را بهبود داده است. ما تاكيد داشتيم كه قانون 
بهبود فضای كس��ب وكار مانع ايجاد می كند.يك 
مثال در خصوص قانون بهبود فضای كس��ب و كار 
عنوان كنم،  در سال گذشته وزير سابق صنعت را به 
دادسرا فرا می خوانند كه چرا در مورخ ۹1/۵/21 در 
جلسه شورای گفت وگو شركت نكردی؟ اين قانونی 
بود كه وزير مملكت را كارمند اتاق بازرگانی كرده بود. 
بررسی كردم، ديدم آن جلسه در ماه مبارك رمضان 
و يك مراسم افطاری بود و تا حدی جلسه تشريفاتی 
بود. يعنی زمان جلس��ات كه صبح اول وقت بود به 
غروب تغيير كرده بود. وزير صنعت هروقت به شورا 
نمی رفت، نماينده ش��ان می رفت كه در آن جلسه 
هم معاون برنام��ه ريزی و هم يك��ی از مديران كل 
وزارتخانه حضور داش��تند. آن جلسه همزمان شده 
بود با زلزله ورزقان و معاون اول با وزير صنعت و چند 
وزير ديگر آنجا بودند. جمع بندی كردم و در گزارشم 
عنوان كردم كه به نظر شما، يك وزير برای بررسي 
وضعيت زلزله برود ورزقان بهتر است يا برود افطاری 
اتاق بازرگاني،.... جالب آنكه به برخی ديگر كه در آن 
جلسه نبودند حتی تذكری هم داده نشد. اين مثال 
يك مصداقی است از آن قانون بهبود فضای كسب و 
كار. اما در دولت جديد همان افرادی كه بر برگزاری 
منظم جلسات ش��ورا و حضور ش��خص وزرا تاكيد 
داشتند حال چون خودشان در بدنه دولت بودند به 

اين نتيجه رسيدند كه به دليل مشغله وزرا،  اگر الزم 
باشد آيين نامه آن را تغيير می دهند تا ماهی يك بار 
جلسات شورای گفت وگو برگزار شود و معاونين وزرا 

هم در جلسات شركت كنند.
پس از حذف تحریم ها انتظار مي رفت که 
بخش صنعت و تجارت رونق گیرد، اما این 

اتفاق نیفتاد، نظر شما چیست؟
نگاهي كه از خارجي ها در پسابرجام دارند با نگاه داخل 
فرق مي كند، مثالً يكي از مقامات ارشد دولت ژاپن به 
سرمايه گذارانش توصيه كرده كه دولت ايران تا سه 
سال ديگر آمادگي سرمايه گذاري ندارد ولي از فرصت 
به وجود آمده براي فروش محصوالتتان اس��تفاده 
كنيد؛ آنها نگاه بازاری دارند، ولي در ايران مدام از ورود 

سرمايه گذاران و رشد صادرات سخن مي گويند و... 
نگراني من از وضعيت ش��هرك هاي صنعتي است، 
احتمال اينكه بنگاه ها نمايندگي شركت هاي خارجي 
را بگيرند و با اسم توليد حجم بااليي وارد كنند وجود 
دارد، زيرا واح��د توليدي از امتي��ازات و تخفيفات 
فراواني برخوردار اس��ت و اگر به وارد كننده تبديل 
ش��ود در نهايت ما ضرر مي كنيم ن��ه خارجي ها.  به 
عنوان نمونه در واردات الس��تيك پرايد از چين كه 
به اسم توليد    انجام مي ش��ود، خارجي ها به دنبال 

امتياز گيري هستند. 
پیش بیني ت�ان از صنع�ت و بازرگاني و 
معدن براي س�ال ۹۵ چیس�ت؟ آیا آن 

بالتکلیفي تمام مي شود؟

بالتكليفي ادام��ه دارد، به دليل انتخاب��ات امريكا، 
خارجي ها محت��اط كار مي كنند، نمي خواهند بازار 
ايران را از دست بدهند، اول قالبشان را گير مي اندازند، 
اما با تأمل. البته انتخابات ايران نيز سرنوشت س��از 

است. 
آمار نهايی از صنعت و معدن و بازرگانی نشان مي دهد 
صادرات حجم تجارت كاهش جدی داش��ته است، 
بعد از سال ها اولين بار است كه وزن و ارزش صادرات 
كاهش يافته است. ش��ايد مدعی شوند كاهش خام 
فروشی بوده. به هر حال نگران كننده است بايد تحليل 
شود چون قيمت جهانی تغيير كرد نبايد روي وزن 
تأثير می گذاشت. نكته ديگر اينكه بازار های صادراتی 
خيلی تغيير نكرده و تغييري در مب��ادی واردات و 
صادرات نداشتيم، رشد سال ۹۳ هم ناشی از ميعانات 
گازی و پتروشيمی بود.  برخی می گويند واردات  22 
درصد كاهش يافته و اين خوب است، اما اين كاهش 
اگر ناشی از مواد اوليه و كاالهای واسطه ای باشد كه 
هست، نگران كننده است، توليد كننده محتاط است 
و روند توليد خيلی خوب نخواهد بود مگر اينكه اتفاق 

جدی بيفتد.
   تجارت خارجي را چطور ارزیابي مي کنید؟

تج��ارت خارج��ي كش��ور حال خوش��ي ن��دارد و 
نگران كننده اس��ت. هر چه حج��م تجارت كوچك 
باش��د، نش��ان دهنده كاهش تعامل با دنياست. اگر 
محدود مان كنند، دستشان باز مي شود كه هر وقت 
اراده كنند، تحريم شويم و بايد هدف گذاري جدي 
كنيم براي كشف بازار جديد و حفظ قديمي ها. بايد 
جوايز صادراتي را احيا كني��م و حمايت از توليد به 

معناي واقعي آغاز شود. 
با این اوص�اف وب�ه اعتقاد ش�ما دولت 
روحاني هم نتوانس�ت ب�ه وعده هایش 

عمل و از تولید و صنعت حمایت کند؟
دولت در رس��انه ها اعالم كرد كه می خواهيم 2۰۰ 
ميليارد توم��ان با محوريت خودروس��ازها به توليد 
كمك كنيم، اين خبر باعث شد، بين صنايع دعوا شود 
و هر شاخه ای به دنبال سهم خواهی از كمك دولتی 
باشد، در حالی كه براساس اعالم وزارت صنعت، توليد 
به 1۵۰ هزار ميليارد تومان نياز دارد و آن پول فقط 
به درد چند تا بنگاه می خورد. فقط با اين خبرها ذهن 
مخاطب را منحرف می كنند. در دولت دهم چندين 
هزار ميليارد كمك كرديم باز هم گفته ش��د كمك 
نشده است. همين فرايند هم در صادرات صدق می 
كند، گفتند خطوط كشتيرانی را درخزر فعال كرديم 
در حالي  كه دولت قبل راه اندازی كرده بود. به عبارت 
ديگر در اين سه سال كار متفاوتی به سرانجام نرسيد 
و هم اكنون می بينيد كه تجربه های دولت قبل دوباره 
در حال احيا شدن توسط اين دولت البته با نام هايی 

ديگر است.

راهکار ش�ما براي رش�د بخش صنعت و 
معدن چیست؟

 به نظر مي آيد دولت برنامه اي براي پساتحريم نداشته 
و نتوانسته در چند ماه گذشته از فرصت هاي به وجود 

آمده براي افزايش صادرات استفاده كند. 
دولت بايد نقش تسهيل گري اش را درست ايفا كند 
و سازمان توسعه تجارت به مركز بازار رساني تبديل 
بش��ود و ش��هرك هاي صنعتي مراكز صادراتي راه 

بيندازند. 
ش��ركت هاي مديريت صادرات در ش��هرك ها قرار 
گيرند و بازار يابي و صادرات��ش را در اختيار بگيرد و 
دولت نيز حمايتش كند.  اين توان يا اولويت را در مدل 
ذهني دولت نديدم و بيشتر شعاري بوده است. اعداد 
نشان مي دهد كه سياستشان جواب نداده و صادرات 
پتروشيمي، ميعانات، فرش و... كاهش داشته است. 

با توجه ب�ه نام گذاري امس�ال آیا دولت 
امس�ال اقدام مش�خصي ب�راي اجراي 
سیاس�ت هاي اقتصاد مقاومت�ي انجام 

مي دهد؟
همت دولت خيلي كم اس��ت، خوب نتوانستند اين 
سياست ها را تبيين كنند. يكي از بند ها فرهنگ سازي 
اس��ت كه دولت اصاًل روي اين موض��وع كار نكرده 
است. وقتی  كه بپرس��ي اقتصاد مقاومتي چيست،  
كمتر كس��ی مي داند.  وقتي مدل ذهني دولت اتاق 
بازرگاني باشد و به جاي بنگاه هاي كوچك از بزرگ ها 
حمايت ش��ود، مجبورند اين مدل ه��ا را به طريقي 
به اقتصاد مقاومتي وصله و پين��ه كنند. بحث هاي 
سياسي هم جاي خودش.  حسم اين است كه تعريف 
درس��ت نديدم. همايش اقتص��اد مقاومتي كه يك 
كارشناسي بود از سازمان مديريت آمد و حرف زد، 
به آن معنا نبود كه دارن��د كاري مي كنند.  رهبري 
مي گويند كسي اجازه ندارد كارهاي روزمره خودش 
را بگويد اقتصاد مقاومتي. رويكرد اقتصاد مقاومتي 
جهادي است. يعني اقتصاد مقاومتي با ساختار فعلي 
دولتي كاماًل در تضاد است. رويكرد مردمي اقتصاد 
مقاومتي ناديده گرفته شده و دولت تمام بنگاه ها را 
چسبيده و اصل ۴۴ را نمي تواند پياده كند يعني اصاًل 
به خصوصي سازي و كاهش نفوذ دولت فكر نمي كند. 
وقتي من تمام امكانات و تمام لبخند هايم را گذاشتم 
براي آن ط��رف آبي ها طبيعت��اً مركزيت نمي تواند 

اقتصاد مقاومتي باشد. 

دولت یازدهم سیاست فرار 
از تحریم ها را نادیده گرفته است 
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    بهناز قاسمی 
سید  علیرضا شجاعي معاون برنامه ریزي غضنفري وزیر صنعت و تجارت در 
دولت دهم بود.   شجاعي از عدم بهبود شاخص هاي صنعت، معدن و تجارت در 
سه سال گذشته خبر مي دهد و مدعي است که اگر تیم نعمت زاده وزیر صنعت 
از ابتداي کار، از تجربیات گذش�ته این وزارتخانه در دوران تحریم اس�تفاده 

مي کردند، اکنون تولید کنندگان و صنعتگران دیگر دچار رکود نمي شدند. وي 
مي گوید تجارت خارجي  حال خوشی ندارد و نوعي بال تکلیفي بر صنعت، معدن 
و تجارت کشور حکمفرماست. وي از امتیاز د هي به عملکرد نعمت زاده در این 
وزارتخانه خودداري مي کند و مي گوید: من اکنون ذي نفع هستم، اما معتقدم 

که دولت یازدهم نهایت بي انصافي را نسبت به عملکرد گذشته داشت. 

این روزها اخبار متعددی از تعطیلی کارخانجات 
تولید و صنعت منتشر می شود و فعاالن صنعتی 
از تعطیل�ی واحده�ا س�خن می گویند، ش�ما 
وضعی�ت فعلی صنع�ت را چط�ور ارزیابی می 
کنید؟  آیا راکد جلوه دادن بنگاه ها نمایش�ی و 

برای فرار از پرداخت مالیات  نیست ؟
به نظرم يكي از مهم تري��ن اتفاقاتي ك��ه در دولت يازدهم 
افتاد، وضعيت بالتكليفي بود كه بر صنعت و توليد و اقتصاد 
حكمفرما شد. بالتكليفي در هر حوزه اي سم است و درحال 
حاضر، سم توليد ما بالتكليفي است، بنگاه ها از آغاز دولت 
منتظر يك اتف��اق خوب بودن��د. ابتدا دولت وع��ده برنامه 
1۰۰ روزه داد، سپس از بسته هاي خروج از ركود مختلفي 
پرده برداري كرد و در نهاي��ت واحد هاي صنعتي در آرزوي 
بهبود وضعيت صنعت و توليد پس از به نتيجه رسيدن برجام 
ماندند. دولتمردان در كنار بس��ته هاي خروج از ركود وعده 
بهبود شرايط براي آينده را مي دادند، سال ۹2 اعالم كردند كه 
سال ۹۳ رشد مي كنيم، سال ۹۳ اعالم كردند كه سال آينده 
توافقات به نتيجه مي رسد و با حذف تحريم ها ركود اقتصادي 
به پايان مي رسد و سال ۹۴ نيز با رفع تحريم ها، بهبود شرايط 
را در سال ۹۵ وعده دادند. در اين ميان هدف گذاري ها نيز با 
واقعيت تفاوت بسياري داشت. به عنوان مثال رشد صادرات 
غير نفتي را در سال ۹۴، 2۰ درصد هدف گذاري  كردند، اما به 
دليل شرايط اقتصادي صادرات غير نفتي 1۶ درصد منفي  شد. 
موضوعاتي از اين دست باعث  شد كه قدرت تصميم گيري از 
توليد و تجارت سلب شود و ريسك فعاليت اقتصادي باال برود. 
توليد كننده نمي داند كه مواد اوليه تهيه كند يا خير، فضاي 

بازار چگونه خواهد بود. . . . 
گفته مي ش�ود اگ�ر وزارت صنع�ت و تجارت 
برخ�ي از اقدامات گذش�ته مانن�د گروه بندي 
کااله�ا ب�راي خ�ودداري از واردات کااله�اي 
مش�ابه یا کارگروه تسهیل در اس�تان ها براي 
رفع مشکالت صنعتگران و...  را ادامه مي دادند 
شاید این بخش ها اوضاع بهتري داشتند. نظر 

شما چیست؟
يكي از معضالتي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه هر 
دولتي س��ر كار مي آيد، تجربه ها و تصميمات دولت قبل را 
وتو مي كند و حاضر نيست آن تجربه ها را به كار بگيرد. ما در 
دولت دهم كارگروه تسهيل داشتيم كه در استان ها تعطيل 
شد، مصوبات اين كارگروه معادل مصوبات هيئت وزيران بود 
و تركيب كارگروهش قوي بود، حوزه هاي مرتبط با صنعت 
و توليد، در اين كارگروه نماينده داش��تند مانند بانكي ها و 
بيمه اي ها و. . . در استان ها مسائل بنگاه ها را حل مي كردند، 
االن مي بينيم بعد دو س��ال و نيم، در پي تأكيدات رهبري، 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصميم مي گيرد كه حتماً 
بايد كارگروه هايي در اين زمينه داشته باشيم با اين تفاوت كه 
اين كارگروه ها اختيار عمل ندارند و در حد شنيدن مشكالت 

بنگاه ها و واحد هاي صنعتي است. 
اكنون دولتمردان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد بخش معدن 
مورد توجه قرار گيرد، اگر همان زمان تأمل بيشتري مي شد و 
برنامه ها ادامه مي يافت، شايد صنعت و معدن دچار بال تكليفي 
نمي شد. آن تصوري كه برخي از آقايان مدعي ژنرالي داشتند، 
وقتي وارد گود شدند ديدند كه در چه شرايط حساسي قرار 
گرفته ايم؛ بعضي از مشكالت به بي مديريتي قبلي ها نسبت 
داده ش��د و رئيس جمهور اعالم كردند كه قرار بود 2۰ سال 

تحريم باشيم، اما به 1۰ سال كاهش يافت. . . . . 
اما هيچكس نگفت، برنامه ريزي اروپا اين بود كه در سال ۹1و 
۹2 اقتصاد ايران زمين بخورد، به همين دليل رهبري گفتند 
از اواخر سال ۹۰ رسماً وارد جنگ اقتصادي شديم. اقتصاد 
ما قرار بود با خاك يكسان شود اما با تالش دولت فقط ۶ تا ۸ 
درصد منفي شد. دوستان دولت جديد گفتند اين وزارتخانه 
را در شش ماه سامان مي دهيم، بعداً اعالم كرد ند كه وقتي 
وارد ش��ديم، ديديم شرايط خيلي متفاوت ش��ده با دوران 
دولت اصالحات. االن با چند هزار تا بنگاه خصوصي سر و كار 
داريم، االن بعضي از اعتصاب هاي كارگري از طريق تلگرام 
انجام مي شود، واقعاً با دستورالعمل هاي 2۰ سال پيش ديگر 
نمي شود وزارتخانه را اداره كرد. وقتي وارد گود شدند ديدند 
همه چيز تغيير كرده است.  اينها نكاتي بود كه به آن دقت نشد 
و اين روند باعث شد كه پس از سه سال به مدل هاي گذشته 
برگرديم. مثاًل نيمه دوم سال ۹2 دولت تصميم گرفت كه 
روي برخي بنگاه هاي بزرگ كه اثر گذاري بيشتري روي رشد 

اقتصادي دارند مانند خودرو و فوالد متمركز شود. 
با تمركز به خودرو و فوالد، صنعت با كمك پتروش��يمي و 
خودرو ، يك  باره1۰ درصد رش��د كرد اما همين دو صنعت 
در سال ۹۳ با مشكل مواجه ش��دند و به دليل نبود تقاضا و 
مشتري، توليداتش��ان روی  دستشان ماند. به عبارت ديگر 
وقتي روي حلقه توليد متمركز ش��دند، ب��ه حلقه بعد كه 
بازار بود توجهي نداشتند و در نهايت مجبور شدند در سال 
۹۴ با پرداخت وام هاي كالن ب��راي خريد خودرو، انبارهاي 

خودروسازان را تخليه كنند. 
طوری صحبت می کنید که گویی در دولت قبلی 

مشکلی برای بنگاه ها وجود نداشت؟ 
 بنده سياس��ت هاي وزارت صنعت و تج��ارت دولت قبل را 
صددرصد تأييد نمي كنم، اما براي فرار از تحريم ها اقدامات 
خوبي انجام ش��د كه در دولت تدبير ناديده گرفته شد و در 
جاي خودش توضيح خواهم داد.  سياست هاي كالن دولت 
تدبير باعث شد كه بخش تجارت بيش از توليد مورد توجه 
قرار گيرد و تصميمات به نفع تجار باشد تا بنگاه هاي توليدي 
كوچك و متوسط. همين هيئت هاي تجاري كه همراه دولت 
به اروپا مي روند، چه تعدادشان بنگاه هاي كوچك و متوسط 
هستند؟ خيلي از آقايان خوشحالند، دولت قبل به ما توجه 
نداشت اما در دولت تدبير كلي با شركاي خارجي مان ارتباط 

گرفتيم. . . . 
مسائل و مش��كالت بنگاه هاي كوچك و متوسط را رها و از 
بنگاه هاي بزرگ حمايت كردن��د در حالي كه نگاه رهبري 
اين اس��ت كه به اين كوچك ها توجه كنيد. اينها مشكالت 
جدي پيش روي صنعت هس��تند و باعث منفي شدن نرخ 
رشد صنعت شده است.  از همه بدتر ممنوعيت انتشار آمار 
توليد روي سايت وزارتخانه است. از برج ۴ سال ۹۴ تا كنون، 
وزارت صنعت هيچ آمار توليد ي روي سايتش نگذاشته است. 
قبالً اگر يك هفته تأخير مي شد رسانه ها فشار مي آوردند، در 
حالي كه االن هيچ كس چي��زي نمي گويد هرچند چندي 
پيش بعد از گزارش »جوان« در اين خصوص، برخي سايت ها 

از ممنوعيت انتشار آمار انتقاد كردند. 

تجارت خارجي کشور حال خوشي 
ن�دارد و نگران کنن�ده اس�ت. هر 
چه حجم تج�ارت کوچك باش�د، 
نش�ان دهنده کاه�ش تعام�ل ب�ا 
دنیاس�ت. اگ�ر محدود م�ان کنند، 
دستشان باز مي ش�ود که هر وقت 
اراده کنن�د، تحری�م ش�ویم و باید 
هدف گ�ذاري ج�دي کنی�م ب�راي 
کشف بازار جدید و حفظ قدیمي ها


