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رئیس جمهوری در بهرهبرداری طرحهای صنعتی کشور عنوان کرد

محرکهایی برای اقتصاد امروز

ادامه از صفحه 7

ضرورت برقراری فضای تعامل سازنده بین همه قوا و بخش خصوصی
گــروه اقتصادی | در شــانزدهمین هفته از
افتتــاح طرحهای ملی عمرانــی ،تولیدی
و زیربنایــی نوبــت بــه  5پــروژه وزارت
صمــت رســید ،پروژههایــی کــه ارزش
سرمایهگذاری آنها  5هزار و  608میلیارد
تومان اســت .بر این اساس ،روز پنجشنبه
پویــش «تدبیر و امید برای جهش تولید»
کــه از ابتــدای ســالجاری آغــاز شــده بــه
استانهای فارس ،خوزســتان و مازندران
رســید و توانســت در این اســتانها میزان
اشــتغالزایی مســتقیم را  1660نفــر
افزایش دهد .تا هفته هشــتم پویش ملی
مجموعــاً  ۳۸طرح صنعتــی و معدنی با
ســرمایهگذاری بیــش از  ۲۰هــزار میلیارد
تومان و اشتغالزایی مستقیم برای  ۶هزار
نفر به بهرهبرداری رسیده است.
حســن روحانــی ،رئیس جمهــوری در
مراســم بهرهبــرداری از پروژههای وزارت
صمــت کــه بــه صــورت ویدئوکنفرانــس
برگزار شــد ،گفت :دشــمنان با فشــارهای
اقتصــادی خود قــادر نخواهنــد بود ملت
بزرگ ایران را وادار به تسلیم کنند.
او ادامــه داد :رونــد تولیــد بــا توجه به
نامگــذاری امســال از ســوی رهبر معظم
انقالب اسالمی به نام سال جهش تولید،
بــا شــتاب ادامه خواهــد یافت و در ســایه
افتتــاح هر طــرح در کشــور ،شــاهد ایجاد
فرصتهای شغلی گســتردهای خواهیم
بود.
ëëمقاومت مردم در برابر کرونا و تحریم
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،روحانــی بــا اشــاره
بــه اینکــه افتتــاح طرحهــای صنعتــی با
ســرمایهگذاری  ۵۶هــزار و  ۸۰میلیــارد
ریــال و در قالــب برنامه بزرگ و کشــوری
«تدبیر و امید بــرای جهش تولید» انجام
شــد ،اظهار داشــت :بخشهــای صنعت
و معــدن در کنــار یکدیگــر نقــش بســیار
ارزشــمندی را در صــادرات غیرنفتــی و
توسعه و تولید کشور ایفا میکنند.
رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه ملت

بزرگوار ایران در برابر هر دو پدیده تحریم
و کرونــا ،بــه خوبــی مقاومــت میکننــد،
گفت 26 :میلیون تن زنجیره فوالد کشــور
فقــط در ســال  99آمــاده میشــود و ایــن
نشان میدهد کشور در مسیر تولید است.
ëëدست به دست هم دهیم
او تصریــح کــرد :بایــد همه دســت به
دست هم بدهیم ،فضای تعامل سازنده
بین همــه قــوا و بخشهــای خصوصی و
دولتی برقرار شــود تا مشــکالت مردم هر
چه سریعتر حل شود.
رئیــس جمهوری افــزود :اصــرار دارم
حتیاالمــکان هــر پنجشــنبه افتتاحهــای
بــزرگ را انجــام دهیــم یعنــی آنچــه بــه
زندگی ،نان ،حرکت ،تولید ،کســب و کار و
اشتغال مردم مربوط است.
ëëادامــه بهــره بــرداری از طرحها تــا پایان
فعالیتدولت
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه هر شــنبه
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونــا برگزار
میشــود و هــر پنجشــنبه طرحهــای
عمرانــی ،تولیــدی و زیربنایــی بــه
بهرهبــرداری میرســد ،گفــت :شــنبه و
پنجشــنبه بــه عنــوان یک ســریالی اســت
کــه هــر هفته تکــرار میشــود ،بــه عبارتی
در شــنبهها تا زمانی که کرونــا داریم ،این
جلســات ادامه پیدا میکنــد و اگر خداوند
کمک کرد و کرونا تمام شــد برنامه شــنبه
ما همان وقت تعطیل میشود اما برنامه
پنجشنبه انشاءاهلل تا پایان سال و در سال
آینده تا پایان دولت ادامه خواهد یافت.
او خاطرنشــان کــرد :افتتــاح چندیــن
طرح بزرگ ملی در هر پنجشــنبه نشانگر
آن اســت کــه در مســیر تولیــد و توســعه
در حــال حرکــت هســتیم و میخواهــم
برنامههــای شــنبه و پنجشــنبه هــر هفته،
خاری در چشــم دشــمنان اســام و ایران
باشد.
ëëادامه تولید و توسعه کشور
روحانــی تصریــح کرد :رابطــه نزدیک
بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی و رفــع

محدودیتهــا ،ســرعت تولیــد و توســعه
کشــور را بیشــتر و دشــمن را ناامیدتــر
میکند.
او گفــت :ملــت ایــران همانطــور کــه
بــا اتــکا بــه کادر درمانــی ایثارگر خــود در
مقابل ویــروس عالمگیر کرونا ایســتاده و
به موفقیت نیز دســت خواهــد یافت ،در
مقابل سختیهای اقتصادی که دشمنان
بــا اعمــال تحریمهــا بــر آنــان تحمیــل
کردهاند نیز میایستند و به تولید و توسعه
کشور ادامه میدهند.
بهره بــرداری از کارخانه آرین شــیمی
در منطقــه ویــژه اقتصادی بنــدر امیرآباد
مازنــدران ،طــرح هــای تولیــد فــوالد در
اســتان خوزســتان ،طرح کربنات سدیم و
دو طرح ســیلوی گندم در استان فارس با
ظرفیــت  ۷۰هزار تن از جمله طرح هایی
بودند که با دستور رئیس جمهوری رسماً
به بهره برداری رسیدند.
 50ëëدرصد تولید ،صادر میشود
در همین حال به گزارش شاتا ،حسین
مــدرس خیابانــی ،سرپرســت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیه
مراســم بهرهبــرداری از  5طرح صنعتی،
معدنی و لجســتیکی که با دســتور رئیس
جمهوری و به شکل ویدئوکنفرانسی بود،
گفت :خروجی نخست برنامههای افتتاح
و بهرهبــرداری طرحهــای صنعتی کشــور
اشــتغالزایی پایدار و ایجاد رونق صنعتی
و همچنیــن تحول در فرهنــگ اقتصادی
منطقه اســت؛ هماکنــون بیــش از  4هزار
طرح با پیشرفت فیزیکی باالی  ۸۰درصد
در حال تکمیل و راه اندازی هســتند که تا
پایان دولت دوازدهم شرایط بهرهبرداری
آنها حتماً مهیا خواهد شد.
او اعــام کــرد :امســال بــرای افتتــاح
واحدهــای فوالدی و افزایــش  ۲۶میلیون
تنی زنجیــره فــوالد برنامهریزی شــده که
طی همین مدت و از ابتدای ســال تاکنون
بیــش از  16میلیون طرح افتتاح و در مدار
تولید قرار گرفته است.
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تداوم این وضعیت شــرایط ســرمایهگذاری در کشور را سخت کرده
اســت و ســرمایهگذاری در کشــور انجام نمیشــود چرا که مشکالت
فراوانی برای ســرمایهگذار وجود دارد که موجب شده به جای اینکه
سرمایهها بهسمت بازارهای مولد بروند بهسوی بازارهای غیرمولد
میروند .همه ما شــاهد این هســتیم که در چند ســال گذشــته رشد
اقتصــادی کشــور منفــی بوده اســت و حتــی پیشبینی میشــود که
در این ســال با رشــد منفی  7درصد مواجه بشــویم .یعنی اگر رشــد
ســالهای گذشــته را هــم حســاب کنیم یک رشــد منفــی  16درصد
خواهیم داشــت .بههمین دلیــل از آنجا که ســرمایه گذاریها برای
کار تولید نبود لذا یکی از شاخصهای مهم برای اینکه اقتصاد رشد
کند افزایش تولید است .افزایش تولید هم به وسیله سرمایهگذاری
صورت میگیرد.
رشــد تولید از آن جهت مهم اســت که باعث میشــود اشــتغال
و رشــد اقتصــادی بــاال بــرود و در نهایــت ادامه این شــرایط موجب
افزایــش عرضــه محصــوالت و پاییــن آمــدن قیمــت محصــوالت
میشود که خود این امر کمک فراوانی به صادرات میکند و موجب
میشود که ارزآوری کشور باال برود .
در حــال حاضر کشــور با توجه به کاهش شــدید فــروش نفت با
مشــکالتی در زمینــه تأمیــن ارز مواجــه اســت .پس اگــر تولید رونق
پیدا کند موجب میشــود که صادرات کاالهــای غیرنفتی رونق یابد
و در این صورت نیاز مبرمی به فروش نفت نداشــته باشــیم .این از
محرک اول.
در خصــوص محرک دوم باید بگویم که ما برای تولید به نیروی
کارو تأمیــن مواد اولیــه نیاز داریم .اگر می توانســتیم تکنولوژیهای
پیشرفته را وارد کشور کنیم تا مواد اولیه را خودمان تولید کنیم دیگر
نیــازی به واردات مواد اولیه واســطهای نداشــتیم و از پتانســیلهای
کشــور خودمــان میتوانســتیم اســتفاده کنیم .ما با داشــتن شــرایط
خوبــی ماننــد نفــت و گاز و مــواد معدنــی و دسترســی بــه آبهــای
آزاد امــا در وضعیت مطلوب اقتصادی نیســتیم .در نروژ صندوقی
وجــود دارد کــه درآمــد نفتــش را آنجا قــرار میدهد و بیشــتر از یک
تریلیــون دالر در آن ذخیــره دارند اما درآمد مــا برای کارهای جاری
هزینه میشــود بدون اینکه احســاس نیاز کرده باشــیم کــه در تولید
ســرمایهگذاری کنیــم .امیدوارم کشــور ما بهســمتی حرکــت کند که
قبول کنند نیاز اقتصاد به کارشناسان اقتصادی است و از کارشناسان
اقتصادی اســتفاده کنند .ما بخشنامههای متعددی داریم که دایماً
در حال تغییر هستند.
یــک بــار بــرای همیشــه ما بایــد وضعیتمــان را بــا ثبــات کنیم و
بدانیــم کــه قوانیــن و مقررات باید بــرای مدت طوالنی ثابت باشــد
که افراد بتوانند برنامهریزی کنند و طبق آن ســرمایهگذاری کنند .با
تغییــرات دقیقــهای مقررات و آییننامه و قوانین عملی نیســت که
کســی بتواند برنامهریزی کند .بههمین دلیل اکثر مردم به بازارهای
غیرمولــد روی میآورنــد که نمونه آن را میتوان االن مشــاهده کرد
که بســیاری از ســرمایهداران ما سرمایههایشان را به بورس میبرند
کــه هــر چند میتواند تأمین ســرمایه شــرکتها باشــد اما بــا اندکی
واقعبینی میتوان نگران آینده آن هم بود.
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 -1افتتاح چندین طرح بزرگ ملی در هر پنجشنبه نشانگر آن است که در مسیر تولید و توسعه در حال حرکت هستیم.
 -2در سایه افتتاح هر طرح در کشور ،شاهد ایجاد فرصتهای شغلی گستردهای خواهیم بود.
 -3بخشهای صنعت و معدن در کنار یکدیگر نقش بسیار ارزشمندی در صادرات غیرنفتی و توسعه و تولید کشور
ایفا میکنند.
 -4از واردکننده فوالد به صادرکننده محصوالت فوالدی با ظرفیت بیش از  50درصد از حجم تولیدات تبدیل شدهایم.
 63 -5درصد حجم صادرات ایران به کشورهای عضو پیمان اوراسیا افزایش یافت.
 -6دشمنان با فشارهای اقتصادی خود قادر نخواهند بود ملت بزرگ ایران را وادار به تسلیم کنند.

سرپرســت وزارت صمــت گفــت :بــا
عملیاتی شــدن طرحهای فوالدی کشــور
از واردکننــده محصــوالت فــوالدی در
دهههای گذشــته ،امروز حدود  50درصد
از تولیــدات فــوالدی ما صادر میشــود .او
ادامــه داد :از مجموع حــدود  ۲۸میلیون
تــن تولید فــوالد کشــور حــدود  ۱۳الی ۱۴
میلیــون تــن را صــادر میکنیــم و با توجه
بــه مزیــت قیمتــی ارز بــرای صــادرات
تولیدکننــدگان فــوالد از این امر اســتقبال
میکنند.
ëëتأمین داخلی در اولویت است
مــدرس خیابانــی اضافــه کــرد :مــا در
عیــن حال کــه از صادرات فــوالد با هدف
ارزآوری حمایت میکنیم معتقد هستیم
که بایســت تأمین مواد اولیه کارخانجات
پاییــن دســت فــوالد مثــل تولیدکنندگان

میلگــرد ،پروفیــل ،تیرآهــن و واحدهــای
نوردی شمش آنها حتماً تأمین شود و در
سیاســتهای کلــی وزارت صمت تأمین
شــمش مــورد نیــاز واحدهای نــوردی در
اولویت است.
سهم  2.6میلیارد دالری در اوراسیا
او بــا اشــاره بــه دســتور ویــژه رئیــس
جمهوری برای فعالسازی ظرفیتهای
تجاری اســتانهای شــمالی گفت :با نگاه
به توســعه مراودات تجاری با کشــورهای
 CISو شــمال دریــای خــزر توجــه ویژهای
بــه توســعه زیرســاختهای تجــاری در
استانهای شمالی در حال انجام است.
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت گفت :مجمــوع وارداتــی که پنج
کشــور اوراســیا شــامل روســیه ،بــاروس،
قرقیزستان ،قزاقســتان و ارمنستان دارند

حــدود  ۹۰۰میلیــارد دالر کاال اســت و مــا
موفــق شــدهایم بــه میــزان  ۲.۶میلیــارد
دالر بــا ایــن کشــورها مبــادالت تجــاری
داشــته باشــیم .مدرس خیابانی تصریح
کــرد :از زمــان امضــای توافقنامــه تجاری
بــا کشــورهای اوراســیا حــدود  ۵۰۰ردیف
تعرفه کاالهای ما در واردات آن کشــورها
بــه صفــر رســید و مجموعه صــادرات ما
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشته  63درصد افزایش یافته است.
وی تأکیــد کرد :ســه اســتان مازندران،
گیالن و گلستان میتوانند از فرصتهای
تجــاری و افزایــش مــراودات اقتصادی با
کشــورهای شــمال دریای خــزر و اتحادیه
آســیا بیش از پیش اســتفاده کنند و روابط
تجــاری و حجــم صــادرات خــود را بهبود
بخشند.

