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عمق ساخت داخل با تمام قوا باید افزایش یابد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

با کاهش ســهم درآمدهای نفتی در اقتصاد و منفی
شدن رشد اقتصادی با نفت ،آمارهای جدید نشان
می دهد که نقش و ســهم بخــش صنعت و معدن
در رشــد اقتصادی کشــور یا تولید ناخالص داخلی
بدون نفت ،افزایش پیدا کرده است .به گونه ای که
بار رشد اقتصادی بدون نفت کشور بر دوش بخش
صنعت و معدن افتاده است .آمارهای جدید برای
بسیاری از کارشناسان قابل توجه است .چراکه بعد
ازتشدیدتحریمها،چندانتصورنمیشدکهبخش
صنعــت و معــدن بتوانــد در حــوزه اقتصــاد ملی
نقش آفرینیکند.
امــا کارنامــه 9ماهــه وزارت صمت نشــان میدهد
که در اندک شــماری از صنایع حال صنعت کشــور
خوب نیست و در سایر بخشها ضمن رشد تولید،
کاهشهــا در حــال جبران اســت؛ ولی بــا این فرق
کــه تولیدکننــدگان داخلی هــم به معنــای واقعی
بهسمت داخلیســازی رفتند و خیلی از واحدهای
صنعتی کــه کاهش تولید را در پایان ســال گذشــته
تجربــه کردند ایــن روزها بــه مجموعههــای دانش
بنیانوایدههایوطنیتکیهکردندتاسهموابستگی
خود بــه خارج از کشــور را کــم کنند .براســاس آمار
اعالمــی وزارت صمــت ،طی 9ماهه ســالجاری از
میــان  42محصول منتخــب صنعتــی و معدنی،
 28محصــول رشــد و  14محصــول کاهــش تولیــد
توگوهایی که با
داشــتهاند .فعاالن صنعتی در گف 
روزنامهایرانداشتند،عنوانکردندتازمانیکهتکیه
دولتها بر نفت و درآمدهای نفتی باشد ،صنعت
کشــور رشــد نخواهد کرد و خیلــی از تولیدکنندگان
مجبور بــه حذف فعالیــت خــود از گردونه رقابت
و چرخه اقتصــاد میشــوند ،از اینرو آنهــا همواره
خواهــان اقتصاد بــدون نفت بودند کــه این روزها
بهخاطر شــرایط تحریــم فراهم شــد .بدین جهت
خیلی از صنعتگران که نفت را مانع پیشرفت خود
میدانســتند میگویند توســعه فعالیــت صنعتی
را هدفگــذاری کردنــد و اکنــون امیدوارند با کمک
بانکهاتولیدوطنیرااجراییکنند.
البتــه افــراد و گروههــای صنعتــی هــم هســتند که
مشکالتشــان بیشــتر شــده اســت و اعتقاد دارند تا
زمانــی کــه تحریمهــا برداشــته نشــود نمیتواننــد
توســعه و رونق را به گروه صنعتی خــود برگردانند.
وزارت صمــت برای ایــن گروهها میزهایــی درنظر
گرفته اســت کــه طــی آن داخلیســازی بــا کمک
مهندسانایرانیانجامشود،ازسوییدولتازهمه
بخشها خواسته اســت که در کنار تولید قرارگیرند
نه روبهروی آنها! چالشهای حوزه صنعت ،آینده
تولید ،وضعیت خودروســازان و دیگر موضوعاتی
را که میتواند به تصمیمگیــری واحدهای صنعتی
کمک کنــد ،از مهــدی صادقی نیارکی ،سرپرســت
معاونــت امــور صنایــع وزارت صنعــت ،معدن و
توگوی «ایران» با
تجارت پرســیدیم .در ادامه گف 
مهدیصادقینیارکیمیآید.
ëëتحلیل شــما از وضعیــت این روزهــای صنعت
چیست؟
وضعیت صنعت کشور در دو بخش قابل ارزیابی
است .یک بخش بر اساس شاخصها و آمار تولید
است که طی آن میتوان به وضعیت دقیق تولید
رســید .بخش دیگر مشاهدات محیطی و ارتباطی
اســت که ســازمانهای مســئول بــا تولیدکنندگان
دارنــد .آمارهــای رســمی تولیــد کــه  9ماهــه آن
رســانهای شده است ،نشــان میدهد که وضعیت
تولید نســبت به گذشــته بهبود پیدا کرده اســت و
این رشد در صنایعی که مبتنی بر ساخت هستند،
بیش از سایر صنایع دیده میشود .این نوع کاالها
پیشــران اقتصاد هســتند .از جمله محصوالتی که
شاهد رشد آن هســتیم میتوان به صنایع فوالد و
پتروشیمی اشــاره کرد .اینگونه صنایع حلقههای
پسین و پیشین را شکل میدهند .زمانیکه چنین
صنایعی رشــد تولید را رقم میزنند ،سایر صنایع
هم پیشرفت میکنند .در مشاهدات محیطی هم
شــاهد اتفاقهای خوبــی هســتیم .تولیدکنندگان
میگوینــد ،تولید برای آنها توجیــه اقتصادی پیدا
کــرده و اکنون فعالیت در بخــش صنعت و تولید
مزیت پیدا کرده اســت .پیشبینــی بانک جهانی
دال بر این اســت که ایران رشد اقتصادی را تجربه
خواهــد کــرد .ایــن پیشبینــی گویای آن اســت که
حوزه صنعت و خدمات در حال پیشرفت هستند.
وقتی درآمدهای نفتی رو به کاهش اســت ،یعنی
اقتصاد کمترین تأثیــر را از آن میپذیرد و از اینرو
سایر بخشها در مسیر رشد قرار میگیرند.
ëëبه نظر شــما چرا اکنــون تولید توجیه پذیر شــده
است؟
تولید خیلی از کاالها امروز توجیه پذیر شده است.
بررســی محیطی  8تا  10سال پیش نشان میدهد
کــه نــرخ ارز رونــد تقریباً ثابتی را داشــته ،درســت
اســت کــه ثبات نــرخ ارز ســبب ثبــات پایــه پولی،
کاهــش ریســک ســرمایهگذاری و توجیــه پذیــری
ســرمایهگذاری میشــود امــا اگــر در ایــن شــرایط،
شــاخص تورم فزآینده باشــد تولید صــرف ندارد،
چــرا کــه واردات ارزانتر و به صرفهتــر خواهد بود.
بــه همین دلیــل طــی ســالهای اخیــر و در زمان
ثبــات قیمــت ارز شــاهد افزایــش واردات کاال بــه
کشــور بودیم .در مقطــع فعلی به جهــت واقعی
شــدن نرخ ارز ،تولید انواع کاالها صرفه اقتصادی
پیدا کــرده و واردات توجیه فنــی و اقتصادی خود

را از دســت داده اســت .در این بازه زمانی و تا قبل
از اینکه شاخص قیمت با تغییرات زیادی روبهرو
شــود ،توصیه میکنم که با تمام قوا عمق ساخت
داخل را افزایش دهیم .البته عمق ساخت داخل
زمانی رشد میکند که مسائل محیطی و پیرامونی
داخل کشــور هم حل شــود .بدیــن جهت نیازمند
حذف بخشــنامههای زائد و قراردادهایی هستیم
که اجازه نمیدهد تولید مسیر خود را برود.
ëëدر حــال حاضــر اشــتیاق ســرمایهگذاری در بین
سرمایهگذارانوواحدهایتولیدیوجوددارد؟
بر اســاس پایش ،تجزیــه و تحلیل محیط میتوان
عنــوان کــرد در کاالهایــی کــه بــه واســطه تحریــم
واردات آن بــه کشــور بــا مشــکالتی روبــهرو شــده،
مجبور هستیم به سمت خوداتکایی حرکت کنیم
که همین امر ســبب شده در تولید چنین کاالهایی
در بیــن تولیدکننــدگان شــور و شــوق ایجــاد شــود.
در ایــن میــان در بعضــی از کاالها با بــاور تولیدات
داخلی ،بازار جدید صادراتی پیدا شده است .یکی
از بازارهــای جدیــد صادراتی در بخش مصنوعات
پالســتیکی است .اگر روند صادراتی این نوع کاالها
ارزیابــی شــود ،میبینیــم کــه طــی ماههایی کــه از
تحریــم میگــذرد ،صــادرات آنها رشــد پیــدا کرده
اســت .هــر چقدر در زنجیره پتروشــیمی بــه کاالها
ارزش افزوده بیشتری داده شود ،تناژ کمتری صادر
و درآمد بیشتری عاید کشور میشود .مشاهدات ما
این است که محدود شدن برخی از کاالها و منطقی
شدن نرخ ارز تولیدات صنعتی را توجیه پذیر کرده
اســت .نمونه دیگری که میتوان به آن اشاره کرد،
پوشاک است .آنگونه که ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز اعالم کرده ،طی چند وقت اخیر میزان قاچاق
پوشاک کاهش یافته است .در این میان بنگاههای
مختلف تولیدی به ما اعالم کردند که به مدار تولید
برگشــتند و برخی از واحدهای صنعتی که شیفت
کاری خــود را کاهش داده بودند ،مجدد نســبت به
افزایش شیفت کاری خود اقدام کردند.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه دنبــال آن
اســت که پلتفرمی در رشته فعالیتهای صنعتی
شکل بگیرد؛ پلتفرمی که اجزا را به هم متصل کند
و در قالب یک اکوسیســتم ،سایر مجموعهها را به
حرکت در آورد.البته طی چند سال اخیر در خیلی
از رشتههای صنعتی پلتفرمها شکل گرفته است.
پلتفرمها باید تبدیل به زنجیره ارزش افزوده و این
زنجیره به بازار جهانی وصل شود.
ایــن زنجیرههــا در وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت در حال شناســایی و شــکلگیری اســت .با
چنیــن تعریــف و رویکــردی وقتی ســرمایهگذاری
اتفــاق میافتد باید از آن حمایت کــرد .این روالی
اســت که همه کشــورها در صنایع نوپای خود طی
میکنند .حمایتهای دولتی باید تا زمانی باشــد
که واحدهای صنعتی به بلوغ برســند و بتوانند در
داخل و خارج از کشور جایگاه خود را پیدا کنند.
ëëچــرا صحبتهــای مدیــران وزارت صمــت بــا
فضایی که تولیدکنندگان ترسیم میکنند ،متفاوت
اســت؟ دولتمــردان از رشــد تولید و بهبــود فضای
کســب و کار میگویند اما فعــاالن صنعتی گلهمند
هستند و میگویند روز به روز شرایط تولید بدتر شده
است،علتاینتناقضگوییهاچیست؟
موضوعاتــی کــه در بــاب بهبــود شــرایط صنعتی
عنــوان کــردم ،مشــاهدات محیطی ما اســت .اگر
تولیدکننــدگان بــه مــا حرفــی میزننــد و در ســایر
فضاها ،حرف دیگری ،موضوعاش کامالً متفاوت
اســت .در بازدیدهایــی کــه از واحدهــای صنعتی
داشــتیم و بــدون دوربیــن و خبرنگار بوده اســت،
واقعیت را از زبان تولیدکنندگان شنیدیم و آنها از
بهتر شدن شرایط صحبت کردند .عمده اعتراض
تولیدکنندگان به ضوابط ،مصوبات ،بخشنامهها و
برخی از محدودیتها (موانــع تولید) برمیگردد
کــه برخــی از آن بــا عنــوان تحریــم داخلــی یــاد
میکنند .تولیدکنندگان میگویند اگر محیط کسب
و کارشان مناسب شود ،امکان افزایش تولید بیشتر
خواهــد شــد .در شــرایط حاضــر ،هر چقــدر عمق
ساخت داخل بیشــتر باشد ،مشکالت تولید کمتر
اســت .واحدهایــی کــه تولیداتشــان واردات محور
(مونتاژکار) بوده اســت ،امروز بیشــترین مشکل را
دارنــد .یک بحث هم به فرهنــگ برمیگردد ،اگر
واحدهای صنعتی احساس رضایت را به صورت
عمومــی مطرح کنند ،تصور میکننــد که توجه به
آنها کمتــر میشــود .در حقیقت ایــن اعتراضها
بــه خاطــر این اســت که دولت ،تشــکلها و ســایر
مجموعهها به آنها توجه بیشتری کنند.
ëëخیلی از مواقع گفته شــده فعاالن صنعتی جنبه
رســانهای ندارند ،یعنی هدف جلب توجه دولت و
لهانیست؟
تشک 
آدمهــای در حــال رفــت و آمد بــه وزارت صنعت،
معــدن و تجارت میباشــند که باالی هــزار میلیارد
تومــان در شــرایط تحریــم در حال ســرمایهگذاری
هســتند .متأســفانه برخــی از واحدهــای صنعتــی
ترجیح میدهند که احساس رضایت خود را عنوان
نکــرده و مخفی کنند .این به معنای آن نیســت که
بخواهم از شرایط موجود دفاع کنم و بگویم فضای
تولیــد ایران به مثابه بهشــت اســت .هیــچ کس به
اندازه ما به خاطر مراجعات مکرر صنعتگران آنها
را درک نمیکند ،بسیاری از ضوابط و مقررات چون
نگاه دســتگاهی و بخشــی دارد ،محدودیتهایی را
برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
ëëشاید به همین دلیل است که واحدهای صنعتی
میگوینــد اگــر دولــت دســت از ســر مــا بــردارد،

مشکالتحلمیشود؟
هیچ جای دنیا حتی در آزادترین اقتصادها ،دولت
دســتش را از کســب و کارها بر نمیدارد .به عنوان
مثــال کشــور امریــکا ،رفتارهایــی کــه در تعرفهها،
خــروج از پیمانهــا ،ایجــاد الزام مبنی بــر اینکه با
کدام کشــورها همکاری نشود و ســایر موارد ،جنبه
دخالت در اقتصاد دارد .با این تفاسیر در آزادترین
اقتصادهــا هــم دولتهــا حضــور دارنــد .امــا نوع
دخالت و میزان دخالت کشورها متفاوت است.
ëëهر باری که بــه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
میآمــدم ،دَر ورودی مملــو از افــرادی بــود کــه
میخواســتند با مدیــران صحبت کنند ،امــا امروز
فضای البــی وزارتخانه تغییر کرده اســت .چراغها
خاموشوتعدادمراجعهکنندگانبهانگشتانیک
دست هم نمیرسد ،علت این اتفاق در رکود تولید
نیست؟
سیاســت ایــن بــود کــه وزارت صنعت ،معــدن و
تجــارت به فعالیت ســتادی خود برگــردد .حجم
وســیعی از متقاضــی و ارباب رجوع بــرای دیدار با
مدیران و گرفتن امضا هیچ معنا و مفهومی ندارد.
مــا بایــد بــه گونــهای برنامهریــزی و طراحی کنیم
کــه تولیدکننــدگان درگیر آمد و شــد بــه وزارتخانه
نباشــند .با توجه به شاخصهای تولید ،نمیتوان
رکود را تأیید کرد .هفته گذشته عدم ساخت را طی
بخشــنامهای اعــام کردیــم ،قرار شــد  176ردیف
تعرفهای صرفاً در قالب کارتابل فنی عدم ساخت
آن انجــام شــود (ممنوعیــت واردات کاالهایی که
امکان ســاخت آن در کشــور وجــود دارد) و در این
میان هیچ اســتانی حق نامه نگاری ندارد .ما باید
تمام سعی خود را انجام دهیم تا تعداد مراجعان
به وزارت صمت کم شود.
ëëبــا توضیحاتی کــه ارائه کردیــد برای ســال آینده
هیــچ بحرانــی را بــرای بخش صنعــت پیشبینی
یکنید؟
نم 
ما در فضایی صحبت میکنیم که نســبت به سال
 97تغییرات زیادی داشــته اســت .ما در شرایطی
کار میکنیــم که پویایی آن زیاد و محیط مرتب در
حال تغییر اســت .سیســتم برای آنکه خودش را
بازیابی کند باید چابک و چاالک باشد.
ëëوزارت صمــت ســناریویی دارد کــه اگــر شــرایط
تحریمبدترشد،برایتولیدکنندگانراهکاریداشته
باشد؟
چند کار به صورت همزمان در حال انجام است تا
اثرات منفی تحریمها کاسته شود .اولین فعالیتی
که دنبال میکنیم ،ســاخت داخل اســت که در دو
بخش در حال پیگیری است .یک بخش در قالب
میزهــای تولیــد داخل یــا همان نهضت ســاخت
داخل که به صورت متمرکز در حال پیگیری است.
دیگری قانون حداکثر اســتفاده از تــوان واحدهای
تولیــدی و خدماتی اســت .این امر دســتاوردهای
بزرگــی برای کشــور خواهــد داشــت .در قالب این
طرحهــا میتوان درصد خوداتکایــی را حداقل در
 35رشــته صنعتی ارتقا داد .موضوع دیگر اجرای
برنامههای کوتاه مدت  2ساله و  5ساله با همکاری
بخش خصوصی اســت .از ابزارهای موجود کشور
هــم میخواهیــم بیشــترین بهــره را ببریم .بحث
دیگــری کــه بــا جدیت در حــال پیگیری هســتیم،
توســعه صادرات اســت .کاالها و کشورهای هدف
برای افزایش صادرات مدنظر قرار گرفته شدهاند
و ســازمان توســعه تجــارت در حــال برنامهریــزی
است .هدف افزایش استفاده از ظرفیت واحدهای
صنعتی است.
 ëëدر کدام حــوزه خوداتکایی در تولید افزایش پیدا
کردهاست؟
اگــر بخواهیــم بهصــورت رتبــهای بــه ایــن مقوله
نــگاه کنیــم ،اولین بخــش صنعت خودرو اســت.
در حوزه خودرو ســه میز ســاخت داخــل به ارزش
 275میلیــون یــورو و در صنعــت مخابــرات با دو
میــز ســاخت داخــل بــا حــدود  118میلیــون یورو
قرارداد منعقد شده اســت .این موارد تفاهمنامه
نیســت ،بلکه قرارداد اســت که به منزله تضمین
ســاخت داخل اســت .ســومین بخــش تجهیزات
پتروشــیمی بــوده اســت کــه ارزش قــرارداد آن
بــرای داخلیســازی  92میلیــون یورو بوده اســت.
چهارمیــن حوزه صنعت فوالد اســت که ســاخت
داخل آن بهصورت تفاهمنامه است و ارزشی بالغ
بــر  430میلیــون یــورو دارد .امیدواریم با ســرعت
این تفاهمنامهها به قرارداد تبدیل شود .تمام این
موارد جایگزین واردات خواهد شد.
 ëëچقــدر از ایــن قراردادهــا و تفاهمنامههــا بــا
بخشهاینظامیودفاعیکشوربودهاست؟
تعداد خیلی کمی بوده است ،مثالً در حوزه خودرو
بین  7تا  8مجموعه قرارداد منعقد کردند .هدف
ما این است که صنایع کوچک و متوسط را این طور
درگیر کنیم ،تا آنها فعالیت خود را توسعه دهند.
 ëëوزارت صمت تا چه حد به این جمله اعتقاد دارد
کهتولیدبههرشکلیدرکشوراتفاقبیفتد؟
ما کشــوری هستیم که در ســنوات گذشته مسائلی
بــر مــا مترتــب شــد کــه بیشــتر مســائل پیرامونی
بوده اســت .اگر امــروز تولید نداشــتیم چه اتفاقی
میافتاد؟ همین صنعت خودرویی که همه از آن
انتقــاد میکنند اگر وجود نداشــت چــه اتفاقی رخ
مــیداد ،واردات خودرو چگونــه ادامه مییافت و
قیمتهــا به کجــا میرســید؟ارزانترین خودروی
بــازار جهانــی اکنــون  10هزار یــورو اســت ،اگر یک
میلیون از آن وارد میشــد چقدر ارز از کشور خارج
میشــد؟ در حــوزه لــوازم خانگــی هم اوضــاع به
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این شــکل اســت .بــا این اوصــاف ما بایــد تولید را
در راســتای خوداتکایی و اســتقالل صنعتی دنبال
کنیم.
ëëاین امــر نگرانکننده نیســت که بــازار بهصورت
انحصاری دســت چند مجموعه است؟ این مهم
به طور قطــع باعث افت کیفیت میشــود چرا که
رقابتیهموجودندارد؟
رقابت جزو اصول توسعه صنعتی است ،یعنی ما
نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم که نیاز مشتریان
را در داخل کشور تأمین نکند و نمیتوانیم تولیدی
داشــته باشــیم که مازاد آن را نتوانیم صادر کنیم.
آن کســی کــه ســرمایهگذاری میکنــد ،مهمتریــن
دغدغــهاش این اســت کــه کاالیی را تولیــد کند که
امکان فروش و صادرات آن را داشته باشد؛ نمونه
آن صنعت غذا است.
صنعــت غــذا متفــاوت اســت ،در ایــن بخــش
پیشرفتها مشهود اما در خیلی از حوزهها در حال
درجا زدن هستیم.
 97درصــد صنعــت غــذا بــه معنــای واقعــی
خصوصــی اســت .وقتــی بنگاهــی بهصــورت
خصوصی اداره میشــود بهــرهوری و نــوآوری آن
بیشــتر اســت .در حوزه پوشــاک ،فــرش و دارو هم
پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
ëëبعــد از اینکــه از واردات لــوازم خانگی جلوگیری
شد ،شاهد کاالهای تقلبی و تولید زیرپلهای هستیم،
علت را در چه میدانید؟
در حــوزه لوازم خانگی و کاالهایــی که قاچاق پذیر
هســتند ،قانون الزام کرده است که وارداتی و تولید
داخلی شناســه داشته باشند .این شناسه برای آن
اســت که کاال قابل کنترل باشد تا امکان تشخیص
کاالی اصیل از کاالی تقلبی فراهم شود .آن چیزی
کــه در بــازار لــوازم خانگــی اهمیت بســزایی دارد،
قابلیت اطمینان اســت .وقتی یــک برند معروف
تقلــب میشــود ،از قابلیــت بــاالی اطمینــان آن
برند اســتفاده شــده اســت ،لذا تنهــا موضوعی که
میتوانــد از چنیــن امــری جلوگیری کند ،شناســه
اســت .تولیدکننــدگان باید بپذیرند در بــازه زمانی
مشخص به شناسه کاال بپیوندند و نباید مقاومت
کنند .به هر ترتیب ما اکنــون واردات لوازم خانگی
نداریــم و آنهایــی کــه بهعنــوان برنــد خارجی در
بازار عرضه شدند یا قاچاق هستند یا تقلبی(البته
احتمال دارد که بهصورت قانونی وارد شده باشند
کــه ثبت ســفارش آنهــا قبل از ســال  97بــوده ،اما
تعــداد چنیــن لوازم خانگــی خیلی کم اســت) ،از
اینرو تولیدکنندگان لوازم خانگی برای حفظ بازار
خود باید شناسه را بپذیرند.
ëëکاهــش تولید خــودرو چه زمانی جبــران خواهد
شد؟ تولیدات خودروسازان تا چه زمان روند منفی
طیخواهدکرد؟
تا تیرمــاه صنعت خــودرو تحریم نبــود و بعدش
هــم ســه مــاه فرصــت داده شــد .بدین جهــت از
مهرماه تحریم جدی صنعت خودرو شــروع شد،
اگــر میــزان تولید را از آذرماه تــا بهمن کنترل کنید
میبینید که کاهش تولید خــودرو ،در حال جبران
اســت ،با این تفاوت که بخشی از سی کی دیها را
در کشــور نداریم و برای جبران آنها باید ســه برابر
تولیــد کنیم .یعنی چون ســاندرو تولید نمیشــود
باید جای آن ســه دســتگاه خودرو به مشتری داده
شــود .فشــار به تولید داخل بســیار مضاعف شده
است .روند تولید خودرو مثبت شده است و قطعاً
سال آینده وضعیت تولید خودرو بهتر خواهد شد.
از سویی تعهدات کمی ایجاد کردیم .تعهدی که از
سال گذشته در کمیته خودرو برای مجوزهای پیش
فروش شــروع کردیم ،نسبت به مدت مشابه قبل
اش یک سوم شده است.
ëëیعنی مانند ســال گذشــته بدون پشــتوانه تولید،
پیشفروشانجامنشدهاست؟
بههیچ عنوان چنین کاری را انجام ندادیم.
ëëخودروســازان با عنوان پیش فــروش ،نقدینگی
خودراافزایشندادند؟
بــرای تنظیم بــازار و تأمین نقدینگی بنــگاه اجازه
ندادیم خودروسازان تعهدی دهند که نتوانند آن
را محقق کنند.
ëëآیا درخواستی از سوی خودروسازان بوده است؟
بله درخواســت زیاد بوده اســت اما ما اجازه پیش
فــروش ندادیــم .وزارت صمــت؛ خودروســازان

را مکلــف کــرده اســت کــه در مقابــل ایفــای دو
تعهد معــوق در پیش فروش خــودرو ،مجوز یک
پیش فــروش جدید داشــته باشــند .بــا روندی که
خودروســازان در تولیــد پیش گرفتهانــد میتوانند
خودروهای پیشفروش شــده را در موعد مقرر
به مردم تحویل دهند.
ëëوزارت صمت بررســیهای الزم را انجــام داد که
خودروســازان بهصــورت واقعی به تعهــدات خود
عملکردهباشند؟
بلــه؛ یکی از الزامها بــرای ارائه مجوز پیش فروش
این اســت کــه ســازمان حمایــت تعهــدات پیش
فروشهایــی که خودروســازان عملیاتــی کردند را
تأیید کرده باشــد .در حــال حاضر میزان تعهدات
سال  97بسیار کم شده است .یکسری از خودروها
همهستندکهخودروسازانبهخاطرشرایطتحریم
امکان تحویل آن را ندارند .تعداد خودروهای کف
کارخانــه از بــاالی  100هزار دســتگاه اکنون به کمتر
از  20هزار دســتگاه رسیده اســت .خودروی ناقص
بهمنزله حبس ســرمایه است.کار جهادی گونهای
صــورت گرفت تــا تعــداد خودروهــای ناقص کم
شــود .این در شــرایطی اســت که نهادههای تولید
خودرو گران شــده و خودروســازان مجبور هســتند
با قیمتهای قبلی محصوالت خــود را به فروش
برسانند .شرایط بازار خودرو مثبت شده است.
ëëخط تولید خودروهایی که متوقف شــده اســت،
چهآیندهایخواهندداشت؟
خط تولید خودروهایی که مشــارکت خارجی دارد
فعالً فریز شده تا تعیین تکلیف شود.
ëëیعنیمذاکرهایدرحالانجاماست؟
باالخره هم ســرمایه شــرکای خارجی درگیر است
و هم اینکه ســرمایه داخلی تحتالشعاع آن قرار
گرفته اســت .این ســری مانند تحریمهای گذشته
تنها بحث رویالتی (بهره مالکانه) مطرح نیســت
بلکــه ســرمایهگذاری (شــرکای خارجی پــول وارد
کشــور کردند که اعداد کمی هم نیســت) از ســوی
شرکای خارجی صورت گرفته است.
ëëباایناوصافخطوطتولیدچهمیشود؟
با این وضعیت که آینده خیلی مشــخص نیســت،
صالح نیست سرمایهگذاری جدیدی انجام دهیم و
خطوط تولید را به سمت خودروهای جدید ببریم.
ëëدر حــال حاضــر واردات قطعــه بهصــورت
سیکیدیانجاممیشود؟
بله داریــم .این واردات هم بــرای عملیاتی کردن
تعهدات است.
ëëزمانیکهرنووپژوواردکشورشدند،خیلیهاگالیه
کردند که چرا دوباره با این مجموعهها قرارداد بسته
شــد و چرا جایگزیــن بهتری انتخاب نشــد ،حال که
از رفتــن دوباره آنها چند ماهی میگذرد نســبت به
همکاری با رنو و پژو وزارت صمت چه نگاهی دارد؟
ایــن خودروســازان در بازار ایران ســابقه دارند و در
خودروهایی که تولید شده شبکه قطعهسازی ما با
آنها کار کرده است.یعنی شرکتهای خودروسازی
و قطعهسازیمان با روند کاری رنو و پژو کامالً آشنا
هســتند .در دوره جدید تفــاوت همکاریها در این
بــود کــه شــرکتها مجبور شــدند ،ســرمایهگذاری
کننــد .لــذا در مقطع پســابرجام برای آنکه شــبکه
خودروســازی بــا شــرایط بهتــری به نتیجه برســد
همکاری با فرانسویها ادامه پیدا کرد.
ëëاگــر قرار باشــد دوبــاره همــکاری با شــرکتهای
خارجی صورت گیرد در چه قالبی حرکت خواهیم
کرد؟
در مــدل جدیــد همکاریهــا بهســمت افزایــش
عمــق ســاخت داخــل خواهــد بــود .در ایــن میان
هدفگذاری ما این اســت که به ســمتی برویم که
خودمان خودرو طراحی و تولید کنیم .میخواهیم
خــودروی بومی با اســتاندارد روز تولید کنیم .برای
همکاریهای آتی باید مالحظاتی را که در مرحله
پسابرجام داشتیم با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
نــگاه ما این اســت کــه در بــازه زمانی کوتــاه مدت
میــزان وابســتگی خــود به ســایر کشــورها در تولید
خودرو را کم کنیم .از گذشــته باید درس بگیریم و
وابســتگیهای خود را کم کنیــم .اگر هم بخواهیم
کار جدیــدی انجــام دهیــم ســعی کنیــم روی
خودروی بومی خود انجام دهیم .اگر شرکتهای
خارجی میخواهند به ما کمک کنند بهتر است در
خودروی بومی ایران کمک کنند.

عمق ساخت

داخل ،زمانی رشد
میکند که مسائل
محیطی و پیرامونی داخل
کشور هم حل شود .بدین
جهت نیازمند حذف
بخشنامههای زائد و
قراردادهایی هستیم که
اجازه نمیدهد تولید مسیر
خود را برود
در این میان در

بعضی از کاالها با
باور تولیدات
داخلی ،بازار جدید صادراتی
پیدا شده است
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در این میان

بنگاههای مختلف
تولیدی به ما اعالم
کردند که به مدار تولید
برگشتند و برخی از واحدهای
صنعتی که شیفت کاری
خود را کاهش داده بودند،
مجدد نسبت به افزایش
شیفت کاری خود اقدام
کردند
حمایتهای

دولتی باید تا زمانی
باشد که واحدهای
صنعتی به بلوغ برسند و
بتوانند در داخل و خارج از
کشور جایگاه خود را پیدا
کنند
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عمده اعتراض

تولیدکنندگان به
ضوابط ،مصوبات،
بخشنامهها و برخی از
محدودیتها (موانع تولید)
برمیگردد که برخی از آن با
عنوان تحریم داخلی یاد
میکنند
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در شرایط حاضر،

هر چقدر عمق
ساخت داخل
بیشتر باشد ،مشکالت تولید
کمتر است .واحدهایی که
تولیداتشان واردات محور
(مونتاژکار) بوده است،
امروز بیشترین مشکل را
دارند
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هیچ جای دنیا

حتی در آزادترین
اقتصادها ،دولت
دستش را از کسب و کارها بر
نمیدارد .به عنوان مثال
کشور امریکا ،رفتارهایی که
در تعرفهها ،خروج از
پیمانها ،ایجاد الزام مبنی بر
اینکه با کدام کشورها
همکاری نشود و سایر موارد،
جنبه دخالت در اقتصاد
دارد
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آن کسی که

سرمایهگذاری
میکند ،مهمترین
دغدغهاش این است که
کاالیی را تولید کند که امکان
فروش و صادرات آن را
داشته باشد؛ نمونه آن
صنعت غذا است

