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معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

ایستگاه نهم پاسارگاد تا بیستون

ادامه از صفحه اول

بازرگانان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند

تجارت کشور در حال بازگشت به دوران قبل از کرونا است

بــــرش

گــروه اقتصــادی  /معــاون اول رئیــس
جمهــوری روز گذشــته بــرای یــک
بــار دیگــر میــان متولیــان صنعــت،
تولیدکننــدگان و تجــار رفــت ،تــا بــه
مناســبت روز ملــی صنعــت ،معــدن
و تجــارت بــا فعــاالن ایــن عرصــه
گفتوگو کند .در این مراســم ،اسحاق
جهانگیــری روی چنــد موضــوع تأکید
ویــژهای داشــت؛ از اهمیــت و لــزوم
حمایت از صنعتگران ،صادرکنندگان
و واردکننــدگان گرفتــه تــا راه مقابلــه
فشــارهای امریــکا و ایســتادگی در یک
شرایط جنگی.
بهطــوری کــه معــاون اول رئیــس
جمهوری در مراسم روز ملی صنعت،
معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه جنگ
اقتصــادی و تحریمهــای ظالمانــه،
غیرانســانی و غیرقانونــی امریــکا علیه
دولت و ملــت ایران گفت :در شــرایط
کنونــی صادرکنندگان کاال و کســانی که
در پــی تأمین کاالهای مورد نیاز کشــور
از خارج هســتند در خــط مقدم جنگ
اقتصــادی قــرار دارند و باید از کســانی
که به طور ســالم در ایــن فضا فعالیت
میکنند ،دفاع کرد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دولــت ،اســحاق جهانگیــری بــا بیــان
اینکــه توســعه صنعتــی و فراتــر از آن
توســعه اقتصــادی متأثــر از محیــط
پیرامونی کشورهاســت ،اظهار داشت:
ایــن محیــط پیرامونــی اســت کــه
مشــخص میکنــد در هــر دورهای باید
چه سیاســتهای صنعتی و اقتصادی
را در پیــش بگیریــم .امــروز حوزههای
فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســت
خارجــی نقــش اثرگــذاری در تعییــن
جهتگیریهای صنعتــی و اقتصادی
کشور دارند.
ëëلــزوم دســتیابی ایــران بــه جایــگاه
مناسب خود
جهانگیــری بــا اشــاره بــه تجربــه
کشورهای مختلف صنعتی و عملکرد
برخی کشــورها در جنوب شــرق آسیا و
امریــکای التین گفت :در این کشــورها
بــا توجــه بــه حــوادث پــس از جنــگ
جهانــی دوم سیاســتهای مختلفــی
بــرای توســعه اقتصادی انتخاب شــد.
در شــرق آســیا بــا توجــه بــه روابــط با
کشــورهای غربــی توســعه صــادرات
مدنظــر قــرار گرفــت و در امریــکای
التیــن بــا توجه به برخــی از تنشها در
روابط خارجی سیاســت کنترل واردات
و جایگزینــی محصــوالت خارجــی در
دستور کار قرار گرفت.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران
نیــز باید جایگاه خود را در اقتصاد دنیا
متناســب با شــریط پیرامونــی تعریف
کند ،گفت :دولت تدبیر و امید در سال
 92سیاســتگذاری خــود را شناســایی
اولویتهــای اصلی کشــور و حرکت در
جهت دستیابی به آن اهداف برگزید.
در ســال  92شــاخصهایی نظیر تورم،
مــردم را آزرده ســاخته بــود امــا باور و
امیــدی در میــان مــردم شــکل گرفت
کــه مجموعــه دولــت چــه بــه لحــاظ
سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و تقســیم
کار قــادر اســت کشــور را از آن مرحلــه
دشوار عبور دهد.
ëëاهمیت نگاه مردم نسبت به آینده
جهانگیــری میگویــد کــهبا شــروع
به کار دولت همه شــاخصها بهدلیل
همین امیــد و باور مــردم بهبود یافت
و ایــن نشــان میدهد کــه از مهمترین
مســائل تعیینکننــده سیاســتهای
کشور نگاه مردم نسبت به آینده است
کــه در موضــوع انتظار تورمــی و تصور
آنهــا دربــاره آینده ایــران و رفتارشــان
متبلور میشود.
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا
بیــان اینکــه کارنامــه دولــت در دور
اول کارنامــهای موفــق بــود و مردم در
انتخاباتــی رقابتی به ایــن کارنامه رأی
مثبــت دادنــد ،گفــت :رأی  24میلیون

نفــری مــردم بــه ایــن دولت نشــان از
تأییــد برنامههــای دولت داشــت .این
کارنامــه ســرمایه بــود و بــر اســاس آن
دولــت فکــر میکــرد کــه بایــد همــان
سیاســتگذاری یعنی شــتاب در رشــد و
توســعه کشــور ،عبور از محدودیتها و
جبــران کاهش قدرت خرید مردم را با
سرعت ادامه دهد.
ëëبخــش خصوصــی بایــد میدانــدار
سیاستهای اقتصادی کشور شود
جهانگیری گفت :ما معتقد هستیم
کــه بخــش خصوصــی بایــد میدانــدار
واقعــی سیاســتهای اقتصادی کشــور
شــود و شــاهد بودیــم کــه در دور اول
شــرکتهای خصوصی بــرای بزرگتر و
قدرتمندتــر شــدن بــا شــرکای خارجی
مذاکــره میکردنــد .برخــی اصــاح
ســاختارها نظیر اصالح ســاختار نظام
بانکــی در دســتور کار قــرار گرفــت امــا
متأســفانه شــرایط بینالمللــی تغییــر
کــرد و امریکاییهــا توافق مهمــی را بر
هم زدند و تحریمهای ســختی را وضع
کردند ،آنها مطمئن بودند نظام ایران
چهلمیــن ســالگرد خــود را نمیبیند و
وقتــی مأیــوس شــدند گفتنــد اقتصــاد
ایران دچار فروپاشی خواهد شد.
معــاون اول رئیسجمهوری گفت:
مدیــر کاردان ،عاقــل و دلســوز مدیری
است که بتواند شرایط را پیشبینی کند
و متناســب با وضعیت سیاستهایش
را تغییر دهد .ما نیز سیاســت مقاومت
در برابر فشارهای خارجی را برگزیدیم
و بهدنبــال ایجــاد ســاز و کاری بــرای
افزایــش تــابآوری و حفاظــت از
معیشــت مــردم بودیــم بنابرایــن
سیاســت شتاب در رشد و توسعه کشور
تبدیل به سیاست تابآوری شد.
ëëالزامات تغییر ریل در سیاستگذاری
جهانگیــری بــا اشــاره بــه برخــی
الزامات این تغییر ریل در سیاستگذاری
گفــت :در دور اول فعالیــت دولــت مــا
نمیخواســتیم کــه مدیــران در ســاز و
کارهای اقتصادی دخالــت کنند اما در
شــرایط سیاســتگذاری برای تابآوری
مردم باید مداخالتی در اقتصاد انجام
شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــه
تبدیــل جنگ اقتصــادی در هدف قرار
گرفتــن فــروش نفــت ،جابهجایی پول
و حملونقــل پرداخــت و با بیســابقه
خواندن فشــارها در ایــن مقطع گفت:
ما باید قدردان کســانی باشیم که برای
رفع نیازهای کشــور در حوزه صادرات و
واردات تــاش میکنند و جفاســت اگر
با پرونده ســازیهای نادرست آنها را از
آینده ناامید کنیم.
ëëبزرگترین رکود اقتصادی بعد از سال
1930
جهانگیــری در ادامــه بــه شــرایط
کنونی ایران و جهان اشاره کرد و گفت:
متأســفانه شرایط کشــور از اسفند سال
گذشــته و با اضافه شدن موضوع کرونا
در وضعیــت دشــوارتری قــرار گرفــت.
البتــه ایــن وضعیــت فقــط مختــص
ایران نیست و اقتصاد دنیا با مشکالت
بســیاری روبهرو شــده اســت .به طوری
کــه مجامع بینالمللــی نظیر صندوق
بینالمللــی پول یا بانک جهانی اعالم
کردهاند کــه بزرگترین رکــود اقتصادی
بعــد از ســال  1930متعلق به شــرایط
کرونایی است.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
برنامهریزی در این مقطع را نیز متأثر از
شــرایط پیرامونی توصیف کرد و گفت:
صادرکنندگان کشــور در این شرایط که
رکــود بر اقتصاد دنیا حکمفرما شــده و
اقتصاد جهانی به خاطر کوچک شدن،
تقاضای کمتری برای محصوالت دارد
برنامهریــزی مناســبی انجــام دهنــد تا
بتواننــد جایــگاه خــود را در بازارهــای
فروش حفظ کنند.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه کرونــا
در همــه کشــورها معیشــت ،ســامت
و اشــتغال مــردم را بهخطــر انداختــه

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مراسم
روز صنعــت اعالم کرد :آمــار تولیدات منتخب کاالیی
کشــور بــا وجــود محدودیتهــای کرونایــی و تشــدید
تحریمهــا طــی ســه ماهــه نخســت امســال افزایشــی
بوده و با گشــایش به وجود آمــده در تأمین مواد اولیه
مــورد نیاز بخــش صنعــت امیدواریم که این شــرایط
بهصورت مستمر رشد داشته باشد.
بــه گــزارش شــبکه اطالعرســانی تولیــد و تجــارت
ایران ،حســین مدرس خیابانی افــزود :تولیدکنندگان
بــا همــت و عزم جدی خود در روزهای ســخت کشــور
و در ایــام کرونــا ،مانــع کنــد شــدن حرکــت صنعت و
توقف تولید در کشور شدند .در این مدت باوجود همه
محدودیتها ،ماســک بیش از  ۳۰برابر افزایش تولید
داشــته و از  ۲۰۰هــزار عــدد بــه  ۶میلیون عدد رســیده
است.
وی گفــت :بــا همــت و مجاهــدت تولیدکننــدگان،
اکنون از یک واردکننده اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا
به صادرکننده در این حوزه تبدیل شدهایم.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
تصریــح کــرد :امروز حدود  ۲۳درصد اشــتغال کشــور
و  ۷۶درصــد صــادرات غیرنفتــی مربــوط بــه بخــش
صنعت است.
مــدرس خیابانــی اعــام کــرد :خوشــبختانه در
بازدیدهایــی که از واحدهای تولیدی و صنعتی کشــور
داشــتم ،نه تنها صنعت متوقف نشــده بلکه گامهای
محکمی در راســتای تکمیــل و بهرهبرداری طرحهای
جدید و توسعهای برداشته شده است.
سرپرســت وزارت صمــت گفــت :ایــران در ســه

اســت ،گفــت :در ایــران نیــز ســامت،
معیشــت و اشــتغال مردم در شــرایط
کرونــا مورد تهدید قــرار گرفت و دولت
نیــز تمرکــز جــدی خــود را بــر این ســه
موضوع معطوف کرد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود:
باید تالش کنیم ســامت مــردم دچار
آســیب نشــود و هــر موضوعــی کــه بــا
ســامت مردم در تضاد باشد باید کنار
گذاشته شــود .توجه به معیشت مردم
نیــز از اولویتهــای مهم دولت اســت
و مجموعــه سیاســتهایی در دولــت
تدویــن شــد کــه اطمینــان پیــدا کنیــم
زندگــی طبقــات ضعیــف جامعــه در
حداقل ممکن اداره شود.
 3.5ëëمیلیون شــغل جدیــد در دولت
تدبیر و امید ایجاد شد
جهانگیــری صیانــت از اشــتغال
موجــود را از دیگــر برنامههــای دولــت
برشمرد و افزود :دولت تدبیر و امید در
این دوره  3.5میلیون فرصت شــغلی
یعنــی حدوداً ســاالنه  500هزار شــغل
ایجــاد کــرده اســت و این در شــرایطی
اســت که بــا محدودیت منابــع مواجه
بــود و بایــد این میــزان اشــتغال ایجاد
شده را با دورههای گذشته قیاس کنیم.
معاون اول رئیــس جمهوری ادامه
داد :دولت برای تأمین کســری بودجه
نیــز سیاســتهای خــود را بــه شــکلی
تنظیــم کرد که منجــر به افزایــش پایه
پولــی ،افزایش نقدینگی و تورم نشــود
و بــرای ایــن منظــور برنامهریزیهــا و
سیاستگذاریهایی را انجام داد.

آغازتعمیرات اساسی پاالیشگاه تهران از 15تیرماه

بنگاه

هشــت هفتــه از پویــش تاکنــون برگزار شــده اســت .هفته اول بــا حضور
رئیــس جمهــوری از طریق ویدئو کنفرانس به افتتــاح طرحهای نیروگاه
حرارتــی و تصفیهخانــه فاضــاب در اســتان تهران اختصاص داشــت.
هفتــه دوم پویــش شــاهد بهرهبرداری از طرحهای ســد و شــبکه آبیاری
در اســتان ایــام بــود و هفتــه ســوم در اســتان مرکــزی مجموعــهای از
طرحهــای آبرســانی شــهری ،تأمین برق و نیــروگاه برقابی افتتاح شــد.
هفته چهارم پویش به افتتاح طرحهای اســتان سیستان و بلوچستان در
زمینه آبیاری و زهکشی اختصاص داشت که با حضور رئیس جمهوری
محتــرم در ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد .هفته پنجــم پویش بــا افتتاح
طرحهای نیروگاه حرارتی در اســتان لرســتان و ســد و آبرسانی روستایی
در خراســان جنوبی به انجام رســید .هفته ششــم در اســتان آذربایجان
غربــی با افتتاح ســد اشــنویه و طــرح نیــروگاه حرارتی عســلویه و تأمین
برق بوشهر و حضور رئیس جمهوری در ویدئو کنفرانس افتتاح طرحها
همراه شد .هفته هفتم نیز شاهد افتتاح تصفیهخانه فاضالب قم بود و
نهایتاً هفته هشــتم عالوه بر آنکه افتتــاح ارتقای توان یک واحد نیروگاه
شــاهرود را در بر میگرفت ،شاهد بهرهبرداری از اولین طرح سازوکاری
یعنــی افتتــاح مرکز پایــش صنعت برق در تهــران نیز بــود .افتتاح و به
بهرهبرداری رســیدن این میزان طرحها که جمعاً  9138میلیارد تومان
ســرمایهگذاری را در بــر میگیرد ،نشــانی از پویایی و ســرزندگی صنعت
آب و برق ایران در کوران تحریمها و تحقق شعار «جهش تولید» است.
هفتــه نهــم پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران افتتــاح طرحهایــی
در دو اســتان فارس و کرمانشــاه در روز پنجشــنبه  12تیر  1399را شــامل
میشــود که همگــی اهمیت اقتصــادی و اجتماعــی بســیاری دارند .فاز
اول طرح آبرســانی به کالنشــهر شیراز شــامل خط انتقال ،ایستگاه پمپاژ
و تصفیهخانــه بزرگ آب شــیراز بــا ســرمایهگذاری  560میلیــارد تومان
از منابــع خصوصــی و دولتــی به بهرهبــرداری میرســد .جمعیت تحت
پوشــش این طرح  324هزار نفر اســت .مجموعهای از مخازن ،ایســتگاه
پمپاژ ،تونل و خط انتقال برای تکمیل این طرح احداث شــده اســت .فاز
اول آبرسانی به سعادتشهر و ارسنجان نیز با سرمایهگذاری  39میلیارد
افتتاح میشود و جمعیت  110هزار نفری را تحت پوشش قرار میدهد.
واحدهــای  1و  2تصفیهخانــه فاضــاب شــماره  2شــیراز همــراه بــا
 742کیلومتــر شــبکه جمــعآوری و انتقــال فاضــاب یکــی از مهمترین
آنهاســت .بهرهبــرداری از ایــن طــرح ســبب میشــود جمعیــت تحت
پوشــش شــبکههای فاضالب از  25درصد فعلی  49درصد بیشــتر شده
و بــه  74درصد جمعیت دو میلیون نفری کالنشــهر شــیراز برســد .این
تصفیهخانــه با مشــارکت بینالمللی بــا مبلغ  41میلیون یــورو و 4370
میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی ساخته شده است.
ارزش محیط زیستی این طرح نیز قابل توجه است .پساب تولیدشده
از ایــن تصفیهخانــه با ظرفیت  100هــزار مترمکعب در شــبانهروز تمام
ط زیســتی جهت رهاســازی در آبهــای پذیرنده را
اســتانداردهای محی 
داشــته و بــرای مصارف کشــاورزی ،فضای ســبز و صنایــع آببر منطقه
شــامل کارخانجات فوالد ،سیمان و شــهرکهای صنعتی قابل استفاده
اســت .واحدهــای مذکــور همچنیــن روزانــه هــزار متــر مکعــب عوامل
بیمــاریزای جــدا شــده از فاضــاب ورودی را بهصورت بهداشــتی دفع
میکنند.
اجرای این طرح زمینه اشــتغال  250نفر بهطور مســتقیم و 500نفر
را بهطــور غیرمســتقیم فراهم میکنــد .ارزش محیط زیســتی دیگر این
مجموعه آن است که  50درصد برق مورد نیاز فرآیندهای تصفیهخانه
از طریق گاز تولیدی از فاضالب (انرژی پاک) تأمین میشود.
طــرح دیگــری بــرای توســعه واحدهــای  1و  2تصفیهخانه شــماره 1
شــیراز نیــز انجام شــده اســت که ســبب شــده جمعیت تحت پوشــش
ایــن تصفیهخانــه تــا ســقف  800هــزار نفــر ارتقا یابــد .پســاب خروجی
ط زیســتی برای رهاســازی در
ایــن واحدها که تمام اســتانداردهای محی 
آبهای پذیرنده را دارند برای مصارف کشــاورزی ،فضای سبز و صنایع
آببر منطقه شــامل کارخانجات فوالد ،ســیمان و شهرکهای صنعتی
قابل اســتفاده هســتند .اشــتغال  50نفر نیروی بومی بهطور مســتقیم و
حداقل  200نفر بهطور غیرمســتقیم از مزایای اقتصادی-اجتماعی این
طرح است.
مفهــوم پایــداری و توجــه به محیط زیســت در طرحهــای هفته نهم
پویــش جایگاه ویژهای دارد .نیروگاه خورشــیدی الرســتان با ظرفیت 10
مگاوات توسط بخش خصوصی و با هزینهای بالغ بر  80میلیارد تومان
در شهرســتان الرستان استان فارس و بر اساس قرارداد خرید تضمینی
بــرق ،احــداث شــده اســت .ســاخت ایــن نیــروگاه در ســال  1397آغــاز
شــده و در ســال  1399به بهرهبرداری رسیده اســت .سازمان انرژیهای
تجدیدپذیــر و بهــرهوری انرژی برق (ســاتبا) طی قــراردادی خرید برق
از ســرمایهگذار بخــش خصوصــی را بــه مــدت  20ســال تضمیــن کرده
اســت .نیروگاههای خورشیدی  10مگاواتی در شــمار نیروگاههای بزرگ
خورشــیدی هســتند و در هفته نهم پویش عالوه بر نیــروگاه  10مگاواتی
الرســتان ،دو نیــروگاه  10مگاواتی المرد و دارندگان ،بــه عالوه نیروگاه 2
مگاواتی ترکان و دو نیروگاه  0.5مگاواتی اقلید و شهرک صنعتی نیریز
نیــز افتتاح میشــود .مجموعاً  33مگاوات نیروگاه خورشــیدی در هفته
نهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهرهداری میرسد.
ط زیســتی
نیروگاههــای  10مگاواتــی بــه لحــاظ اقتصــادی و محیــ 
ســبب صرفهجویــی  5.680میلیــون مترمکعب مصــرف گاز طبیعی و
 4371.84مترمکعــب آب میشــوند و عــدم انتشــار  13711.68تن گاز
ط زیستی هر نیروگاه  10مگاواتی
دیاکســید کربن در سال از مزایای محی 
اســت .توســعه نیروگاههــای تولید بــرق تجدیدپذیــر با توجه بــه میزان
اشــتغالی که بهصورت مستقیم و غیرمســتقیم ایجاد میکنند و مزایای
محیــط زیســتی آنها از جمله اقدامات توســعه پایدار بهشــمار میروند.
اشــتغالزایی ایــن گونــه طرحهــا از زمــان برنامهریــزی تــا تولیــد پنلها،
ســاخت و نصــب به عــاوه نگهــداری و تعمیرات قابل توجــه بوده و در
سراسر جهان نیز بهعنوان فرصت اشتغالزایی نگریسته میشوند .نکته
مثبــت درخصــوص نیروگاههــای تجدیدپذیر خورشــیدی آن اســت که
بیــش از  60درصــد کل برق تولیــدی آنها در ماههای گرم ســال صورت
میگیــرد که با الگوی مصــرف برق ایران تطابق دارد و به تأمین برق در
ماههای اوج مصرف کمک میکند.
اســتان کرمانشــاه نیز در هفته نهم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران
شــاهد افتتاح سد شرفشاه است که با سرمایهگذاری  500میلیارد تومان
ســاخته شده است .این سد آب برای کشاورزی  3055هکتار دشتهای
ســومار و نفتشــهر تأمین میکند ،تأمین آب شــرب دو شــهر ســومار و
نفتشهر را برای بلندمدت انجام میدهد و کنترل سیالبهای مخرب
رودخانه کنگیر را نیز ممکن میســازد .اشــتغالزایی مستقیم برای 764
نفر و غیرمســتقیم برای  382نفر در دوران ساخت از مزایای اجتماعی
این طرح است .این طرح شامل شبکه آبیاری و زهکشی با وسعت 1900
هکتار نیز هست که در آینده افتتاح خواهد شد.
مجمــوع ارزش ســرمایهگذاریهای صورتگرفته برای  10طرحی که
در هفتــه نهم پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران در اســتانهای فارس و
کرمانشــاه افتتاح میشوند بالغ بر  1900میلیارد تومان است .این میزان
ســرمایهگذاری به نتیجه رســیده در ســالی که «جهش تولید» نام گرفته
ط زیستی و اجتماعی طرحها ،نویدبخش
است به عالوه ارزشهای محی 
تابآوری ،پایداری و امیدواری بیشتر در سرزمین ایران است ،سرزمینی
که تاریخی کهن به ژرفای پاسارگاد و بیستون دارد.
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رئیــس اداره برنامهریــزی نگهــداری وتعمیــرات شــرکت
پاالیــش نفت تهران گفــت :تعمیرات اساســی واحدهای
آیزوماکس و هیدروژن شــمالی به مــدت  28روز کاری و با
تأکید بر اســتفاده از ماســک ،ضدعفونی کــردن کاروانها،
اماکن عمومی و رعایت کلیه موازین بهداشتی و ایمنی از
 15تیرماه آغاز خواهد شد .فیض آبادی ادامه داد :قرار بود
این تعمیرات اساســی زودتر آغاز شود ولی بهدلیل شیوع

ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشــتی طبق
هماهنگــی با کارشناســان مربوطــه  15تیرمــاه ،تعمیرات
اساســی واحدهــای آیزوماکــس و هیــدروژن شــمالی،
آغــاز خواهــد شــد .وی از اجــرای بیــش از  84دســتور کار
بهرهبــرداری در ایــن تعمیرات اساســی خبــر داد و افزود:
تخلیــه و شــارژ کاتالیســت راکتورهــای واحــد آیزوماکــس
شماره  2و کوره ریفورمر واحد هیدروژن شماره  ،2تعویض

ماهه اخیر با وجود شــرایط کرونا ،در تولید بســیاری از
محصوالت از جمله سیمان ،لوازم خانگی ،آلومینیوم
ودیگر اقالم رشد داشته که جای افتخار دارد .بهعنوان
نمونــه تولیــد خــودرو  ۲۲درصــد ،تولیــد تایــر خــودرو
۲۷درصــد و تولیــد ســیمان  ۱۰درصــد رشــد داشــته
و در حــوزه لــوازم خانگــی تولیــد ماشــین لباسشــویی
۱۰۰درصــد افزایش یافته و تولیــد تلویزیون با افزایش
۵۰درصدی روبهرو بوده است.
مــدرس خیابانــی افــزود :در دو ماهــه اول امســال
مشــکالت عدیــدهای در بازگشــایی مرزهــای تجاری و
برقــراری صــادرات کشــور داشــتیم که خوشــبختانه با
مدیریتــی کــه انجام شــد ،اکنــون حــدود  ۸۰درصد از
مرزهــای تجــاری و  ۷۵درصــد از بازارچههــای مرزی
کشور فعال هســتند و تجارت تقریباً در آستانه شرایط
قبل از کرونا قرار دارد.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در
بخش دیگری از ســخنان خود اعالم کرد :در سه ماهه
اول امســال صــدور جــواز تأســیس صنعتــی بیــش از
 ۲۷درصد نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایش
داشته و میزان ســرمایهگذاریهای جواز تأسیسهای
صادره نیز با افزایش  ۱۳۷درصدی مواجه شده است.
مــدرس خیابانــی اضافــه کــرد :همچنیــن در ایــن
مدت تعداد شــرکتهای دانشبنیان از  ۳۲۵شرکت
به  ۳۵۰شرکت رسیده است.
وی تصریــح کرد :آمار موجود تولید نشــان از رشــد
تولیــد در بخشهــای مختلــف دارد و ایــن ثابت کرده
که دشــمنان نتوانســتند این کشــور را به زانو درآورند و
صنعت را متوقف کنند.

جهانگیری با تأکید بــر اینکه دولت
بــه مفهــوم حاکمیــت ایــران دولتــی
ثروتمند اســت ،تصریح کرد :براساس
محاســباتی که چند سال گذشته انجام
شــده بــود ،بــه غیــر از نفــت و معادن،
دارایــی ایــران  7هــزار هــزار میلیــارد
تومان ارزیابی شد و این در حالی است
کــه ایران اولین ذخایر نفت و گاز دنیا را
نیــز دارا اســت و در بســیاری از معادن
فلزی جزو  10کشــور اول دنیا هســتیم و
آنچه مهم اســت این است که بتوانیم
ایــن داراییها را مولدســازی کرده و در
جهت رفاه مردم هزینه کنیم.
معــاون اول رئیــس جمهــوری در
ادامــه با تأکید بــر اینکه بخش صنعت
کشــور در دوره کرونــا درخشــید ،گفت:
در روزهــای نخســت شــروع کرونــا کــه
کادر درمانــی کشــور بــا محدودیــت
تجهیــزات حفاظــت شــخصی مواجــه
بودند بهعنوان یکی از مســئوالن کشــور
احســاس شــرمندگی داشــتم کــه کادر
بهداشــت و درمــان بــدون تجهیــزات
الزم در بیمارســتانها خدمترســانی
میکنند و تعــدادی از ایــن عزیزان نیز
در این مسیر شهید شدند.
ëëافزایــش  4ماهــه ظرفیــت تولیــد تــا
30برابر
جهانگیری با تأکید بر اینکه عملکرد
صنعتگران کشــور در دوره کرونا در حد
معجزه بود ،خاطرنشــان کرد :کســانی
کــه بــا صنعت آشــنا هســتند میدانند
افزایــش ظرفیت تولیــد در مدت  4ماه
تا  30برابر چقدر دشــوار اســت چرا که

مــدت زمان  4مــاه حتی بــرای احداث
ســوله و دریافــت مجوزهــای الزم نیــز
کافی نیست.
معاون اول رئیــس جمهوری ادامه
داد :امــروز صنعتگــران کشــور موفــق
شــدند در بخــش تولیــد تجهیــزات
پزشــکی به یکــی از صادرکننــدگان این
محصــوالت تبدیــل شــوند و جوانــان
کشــور در بخــش دانــش بنیــان نیــز در
تولیــد اقــام بهداشــتی نظیــر کیــت
پزشــکی ،ونتیالتــور و ماســک عملکرد
درخشانی داشتند.
ëëانتظــارات دولــت از بخــش صنعت
کشور
جهانگیــری در ادامــه ســخنان خود
به تشــریح برخی از انتظارات دولت از
بخش صنعت کشــور پرداخت و اظهار
داشــت :انتظار دولت از شما این است
کــه همچنــان تولیــد و تأمیــن نیازهای
کرونا را در دســتور کار داشته باشید و در
عیــن حال حفاظــت از پرســنل خود را
نیــز بهعنوان نیروی کار صنعتی کشــور
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن برنامهها
دنبال کنید.
ëëتأکید بر اهمیت استفاده از ماسک در
اماکن عمومی
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا
تقدیــر از بخشهــای مختلف صنعتی
کشــور کــه بــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی مانــع از ابتــای نیــروی کار
زیرمجموعه خود شدند ،گفت :در یکی
از جلســات گزارشــی از پــارس جنوبــی
ارائــه شــد و اعالم گردید کــه از  70هزار

قســمت آســیبدیده بدنــه بــرج  409-2Vو همچنیــن
تعویــض کلیه pig tailهای ورودی کوره  801-2Hو ترمیم
عایقهای سقف این کوره که در مسیرهای بحرانی ما قرار
دارند ،از اهم اقدامات ،در تعمیرات اساسی پیش روست.
جهــت انجام ایــن تعمیــرات اساســی از  500نفــر نیروی
کارآزمــوده تحــت نظــارت و سرپرســتی کارکنان شــرکت،
عــاوه بر نیروهای موجود شــرکت ،اســتفاده خواهد شــد.

نفر از پرســنل ایــن مجموعه حتی یک
نفر مبتال به کرونا نشده است.
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اهمیــت
اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومی
گفــت :اســتفاده از ماســک یــک نیــاز
ضــروری بــرای حفاظــت از خــود و
دیگــران اســت و رهبر معظــم انقالب
نیز به صراحت بر استفاده از ماسک در
اجتماعات تأکید کردند.
فگــذاری  41میلیــارد دالری
ëëهد 
صادرات غیر نفتی
معــاون اول رئیسجمهــوری
تحقــق هدفگــذاری  41میلیارد دالری
صادرات غیر نفتی را از دیگر انتظارات
دولــت از صنعتگــران و صادرکنندگان
کشــور دانســت و افزود :امروز که فشــار
سنگینی بر درآمدهای نفتی کشور وارد
شــده اســت ،تأمین ارز مورد نیاز کشور
بر عهده صادرکنندگان اســت و انتظار
داریم که صادرکننــدگان و صنعتگران
کشــور مردانــه پــای کار بیاینــد و ضمن
تحقق صــادرات غیرنفتــی  41میلیارد
دالری ،ارز حاصــل از صــادرات را بــه
چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
جهانگیــری با اشــاره به جلســه روز
دوشــنبه خــود بــا تعــدادی از اعضــای
هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران
گفــت :رئیس اتــاق بازرگانی اعالم کرد
کــه کمیتــه ارزی در ایــن اتــاق تشــکیل
دادهانــد و در ایــن جلســه قــرار شــد که
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا
هماهنگی با بانک مرکزی بخشی از ارز
مــورد نیــاز صنایع را از محــل صادرات
این صنایع تأمین کنند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
تأکید بر لزوم توجه بر موضوع ساخت
داخــل ،اظهــار داشــت :با اختیــاری که
رهبر معظم انقالب به ســران ســه قوه
دادهانــد ،بــرای واردات برخــی اقالم و
کاالهاتعرفه و محدودیت اعمال شده
اســت و این فرصتی بــرای صنعتگران
کشور است تا نسبت به تولید این کاالها
در داخل کشور اقدام کنند.
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه
توانمنــدی بزرگــی در بخــش صنعتی
کشــور شــکل گرفتــه و جفــا اســت کــه
صنعــت مــا را بــا کشــورهای منطقــه
مقایســه کننــد ،افــزود :در ســالهای
گذشــته برای نصب یک ســکوی 2000
تنی نفتی الزم بود یک شرکت خارجی
ایــن کار را برای ما انجام دهد اما امروز
بــا ایســتادگی صنعتگــران کشــور ،در
تمامی بخشهای پاالیشگاهی و نصب
ســکوها میتوانیم به تــوان داخلی اتکا
داشته باشــیم ضمن آنکه صنعتگران
ایرانــی خدمات فنی و مهندســی را نیز
به کشورهای دیگر صادر میکنند.
ëëدولــت قطعــاً نقدهــای ســازنده و
دلسوزانه را مورد استفاده قرار میدهد
معاون اول رئیس جمهوری خطاب
به منتقدان دولت گفت :هر سیاست و
برنامــه دولــت را کــه میخواهیــد نقــد
کنیــد امــا بهعنوان یک انســان منصف
شرایط امروز را با گذشته درنظر بگیرید
کــه درآمدهای نفتی کشــور در ســال 91
بالــغ بــر  100میلیارد دالر بــود و این در
حالی اســت که ایــن درآمدها در ســال
گذشته به  8میلیارد دالر رسید و قطعاً
ســالجاری میزان درآمدها از پارســال
نیــز کمتــر خواهــد بــود .دولــت قطعــاً
نقدهــای ســازنده و دلســوزانه را مــورد
استفاده قرار خواهد داد.
در این مراســم همچنین سرپرست
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران،
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن
مجلس ،رئیس خانه صنعت و معدن
ایــران و معاون وزیر بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی نیز در ســخنانی به
اهمیت بخــش تولید و صنعــت بویژه
در شــرایط کرونــا اشــاره کردنــد و در
پایــان معــاون اول رئیــس جمهوری از
کارآفرینان برتر و نمونه کشور قدردانی
کرد.

در تالشــیم بــا رعایــت الزامات ایمنــی در کمتریــن زمان
ممکن با بهترین کیفیت واحد را در مدار تولید قرار دهیم.
گفتنی اســت واحد آیزوماکس شماره  2با ظرفیت اسمی
 15000بشکه در روز ،آیزوفید حاصل از برج تقطیر در خأل
را بــه محصــوالت بــا ارزش و کیفیت باال ،تبدیــل میکند.
همچنین واحد هیدروژن شــماره  2نیز با ظرفیت اســمی
یک میلیون متر مکعب در روز است.

