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معاون اول رئیس جمهوری در سفر به استان کرمانشاه تأکید کرد

گــروه اقتصــادی| معــاون اول رئیــس
جمهوری روز گذشته در سفری به استان
کرمانشــاه بیــش از هــزار میلیــارد تومان
طــرح عمرانــی و اقتصــادی از جملــه
فــاز دو بیمارســتان امــام خمینــی(ره) را
بهرهبرداری رســاند و کلنــگ پروژههایی
ماننــد آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح
پتروشیمی اســام آباد غرب را به عنوان
یکی از طرحهای مهــم صنعت نفت به
زمین زد؛ طرحی که با  545میلیون دالر
ســرمایه گذاری در اسالم آباد غرب آغاز
خواهد شد و از نخستینهای کشور است.
معاون اول رئیسجمهوری در آیین
آغــاز عملیــات اجرایــی ســاخت طــرح
پتروشــیمی اســامآباد غــرب بهعنــوان
نخســتین طرح تولیــد پلیپروپیلن از گاز
طبیعی در کشــور گفت :هر کشوری برای
توســعه خــود بــه صنایعی تکیــه میکند
که به اصطالح صنایع پیشــران هستند و
میتوانند نقش لکوموتیو داشــته باشــند
و بــا حرکــت آن دههــا و صدهــا واگــن را
بــا خــود بــه حرکــت درآورنــد؛ صنعــت
پتروشیمی ایران چنین جایگاهی دارد.
به گزارش شــانا ،اســحاق جهانگیری
با اشــاره به اهمیت صنعت پتروشــیمی
برای کشور تصریح کرد :زمانی که ما نیاز
به ارز داشــتیم تــا بتوانیم چــرخ اقتصاد
کشــور را بــه حرکــت درآوریــم ،صنعــت
پتروشیمی ساالنه میلیاردها دالر در این
شــرایط تحریــم مــواد پتروشــیمی صادر
کــرد ،ارز آن در اختیار کشــور قــرار گرفت
و با اتــکا به این درآمدهــا نیازها برطرف
شد.
وی عنــوان کــرد :ســاخت حلقههــای
پاییندســتی این مجتمع بزرگ اهمیتی
بســزا دارد ،کرمانشــاه اســتعدادهای
طبیعــی فراوانی در اختیــار دارد که باید
بــا تکیه بر ایــن ظرفیت و ایجــاد زنجیره
تولید بیکاری در آن ریشهکن شود.
ëëبــرای حــل مســائل ســاختاری تــاش
کردیم
معــاون اول رئیــس جمهــوری
همچنیــن در جلســه ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی اظهــار داشــت :اقتصاد کشــور
در ســالهای پــس از انقــاب اســامی
بــا مســائل جــدی روبــهرو شــده و برخی
از ایــن مســائل بــه مشــکالت مانــدگار و
بیماریهــای مزمــن اقتصــادی تبدیــل
شــدهاند که حل آنهــا نیازمند اصالحات
ساختاری است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون
اول رئیــس جمهــوری ،جهانگیــری بــا
تأکیــد بــر اینکــه حــل مســائل اقتصادی
راهکارهــای صرفــاً اقتصــادی نــدارد،
تصریــح کــرد :حــل مســائل اقتصــادی
در کنــار راهکارهــای اقتصــادی نیازمنــد
راهکارهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و همــکاری قــوای ســه گانــه و نهادهــای
حاکمیتی اســت و همــه باید عزم خود را

جزم کنند تا مسائل اقتصادی کشور حل
و فصل شود.
معــاون اول رئیس جمهــوری افزود:
در ســالهای اخیــر عالوه بــر تالش برای
حل مســائل ساختاری که همواره مطرح
بوده اســت ،گامهایی جدی برای کاهش
تــورم ،اشــتغالزایی و بهبــود اقتصــادی
برداشته شده و دولت تالش کرد اقتصاد
کشــور سال به ســال بزرگتر شود و تورم
تک رقمی باشد تا مردم طعم تورم تک
رقمی را بچشــند .همچنین دولت تالش
کــرده فرصتهای شــغلی متعــددی در
کشــور ایجاد شــود تا مردم بتوانند از این
فرصتهای شغلی استفاده کنند.
جهانگیــری با تأکیــد بر اینکــه تحقق
این موضوعات نیازمند تعامل مناســب
با دنیا اســت ،گفــت :در حقیقــت باید با
تکیــه بــر رویکردهــای اقتصــاد مقاومتی
یعنی تعامل با دنیا ،عدالت بنیان بودن
و مردمــی بــودن اقتصــاد تــاش کنیم تا
مشــکالت و مســائل اقتصــادی برطــرف
شــود .معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا
بیــان اینکه مــردم باید در اقتصاد کشــور
ســهیم باشــند ،افــزود :عدالــت بنیانــی
از رویکردهــای مهــم اقتصــاد مقاومتــی
اســت و هــر دولــت و حکومتــی تــاش
میکنــد عدالــت را در اقتصــاد کشــورش
مستقر کند و به ظرفیتها،دانش و مغز
فرزندان خود متکی باشد.
جهانگیــری در ادامــه بــا اشــاره
بــه اینکــه در ســه ســال اخیــر عــاوه بــر
بیماریهــای مزمــن اقتصــادی بــا دو
پدیــده جدیــد روبهرو شــدیم که بشــدت
اقتصــاد کشــور را تحــت فشــار قــرار داد،
خاطرنشــان کــرد :یکــی از ایــن پدیدهها،
تحریمهــای ظالمانــه امریــکا بــود که به
تعبیــر خودشــان جنگی اقتصــادی علیه
ملــت ایران به راه انداختند و به واســطه
تحریمهــا ،تحریکهــای ســاختاری در
دنیا ایجاد کردند که زهرچشــم بگیرند و
در همین راســتا بزرگترین سردار کشور
را که در کشــور دیگری میهمــان بود ترور
کردنــد و همــه ایــن اتفاقات ایــن پیام را
دربرداشــت که به هر قیمتی میخواهند
کشــور مــا را بــه فروپاشــی برســانند و بــه
نظــام جمهــوری اســامی ایران آســیب
جدی وارد کنند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری ادامه
داد :زمانی که دولت در حال تالش برای
بی اثر کردن تحریمهای ظالمانه امریکا
بود با پدیده جدیــد دیگری تحت عنوان
کرونا مواجه شدیم که تمام مردم دنیا و
اقتصــاد جهانی را تحت تأثیــر قرار داد و
ضربات سنگینی به اقتصاد همه کشورها
وارد کرد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه دولت در
شــرایط جنــگ اقتصــادی تصمیماتــی
را متناســب بــا ایــن شــرایط اتخــاذ کرده
اســت ،افزود :ممکن اســت برخی از این

تصمیمــات حتــی بــا تصمیمــات چهار
ســال اول دولت در تضاد بوده باشــد اما
بایــد به این نکته توجه کنیم که در جنگ
اقتصــادی مهــم ترین هدف ایــن بود که
زندگــی مــردم آســیب نبینــد و حداقــل
معیشــت بــرای جامعــه و بخصــوص
طبقات ضعیف جامعه فراهم شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
اضافــه کــرد:البته مردم ایــران با نهایت
بزرگواری ســختیها را تحمل و همراهی
کردنــد و این همراهی باعث شــد امریکا
و اروپــا مکــرر اذعــان کردند که سیاســت
فشــار حداکثری ترامپ علیه ملت ایران
با شکست مواجه شده است.
ëëایســتادگی مــردم سیاســت فشــار
حداکثری علیه ایران را شکست داد
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد:
متأســفانه گاهــی در داخــل کشــور آنقدر
خود را مشــغول میکنیم که نتیجه کار و
عملکرد ملــت را نمیبینیم .مقاومت و
ایستادگی مردم به جایی رسید که دولت
ترامــپ و دولــت بعــدی امریــکا و حتــی
اروپاییهــای همپیمان با آنهــا گفتند که
سیاســت فشــار حداکثری علیــه ایران به
شکست کشیده شــده است .که البته این
دستاورد در نتیجه تأسی از مقام معظم
رهبــری مبنــی بــر راهبــرد مقاومــت بود
کــه نتیجه این شــد کــه ترامپ بــه تاریخ
پیوســت و ملــت ایــران ســرفراز مانــد و
امروز میتواند قدمهای بلندی در مسیر
پیشرفت بردارد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری اظهار
امیدواری کــرد :در ماههای پایانی دولت
شــاهد اثــرات شکســت فشــار حداکثری
باشــیم و دولت بتواند اقتصــاد را به ریل
اصلــی بازگردانــد و جهتگیــری کاهش
تورم همچنان در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
بــه زلزله بزرگ کرمانشــاه گفت :کســانی

کــه روزهــای اول وقــوع زلزلــه و حجــم
تخریبهــا را دیدنــد اذعــان میکنند که
ســر بــرآوردن از آن مقطــع کار آســانی
نبــود ،عــاوه بر خســارات مــادی ،ضربه
روحی ســنگینی این واقعه به مردم وارد
کرد کــه مرتفع کردن مشــکالت را زمانبر
میکــرد اما با فــداکاری مــردم و نمایش
همبستگی ملت ایران و برنامهریزیهای
انجام شــده از سوی مدیران خوشبختانه
بسرعت از این مسأله عبور کردیم.
جهانگیری با اشاره به آغاز کار اجرای
پتروشیمی اسالم آباد غرب گفت :قطعاً
ایــن طــرح بــزرگ دههــا واحــد صنعتی
را بــه دنبــال خــود فعال خواهد کــرد و با
برنامهریزیهــای انجــام شــده از ســوی
وزارت نفت برای اســتخراج گاز و اجرای
واحدهای دیگر پتروشیمی آینده روشنی
برای استان پیشبینی میشود .پیام این
دست طرحها حرکت به سمت صنعتی
شدن استان است.
معــاون اول رئیس جمهوری با تأکید
بــر توجــه ویــژه بــه مســأله کشــاورزی به
عنــوان مزیــت اســتان کرمانشــاه اظهــار
داشــت :صنایــع تبدیلــی از اولویتهای
اصلــی بخــش کشــاورزی اســت .وزارت
جهــاد کشــاورزی برنامــه خوبــی در ایــن
بخــش تدویــن کــرده اســت ،بخــش
خصوصی عالقهمنــد نیز ،هم از داخل و
هم از خارج از استان وجود دارد؛ قطعاً با
همکاری بیشــتر میتوانیم دستاوردهای
قابل توجهی در اشــتغالزایی و صادرات
داشــته باشــیم .من از بخــش خصوصی
میخواهــم کــه با تــاش بیشــتر و پرهیز
از فرهنگ نادرســت «حضور در شــرایط
ســخت» در ایــن بخــش بیشــتر فعالیت
کنند.
ëëمیتوانیم در تولید شکر خودکفا شویم
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر تمرکــز روی
ایجاد کارخانه قند در اســتان گفت :یکی

از اقالم مهم وارداتی کشــور شــکر است،
خوشــبختانه ظرفیــت کشــور در تولیــد
نیشــکر و چغنــدر قنــد میتواند مــا را به
خودکفایی برساند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
بــه ســخنان یکــی از مدیــران کرمانشــاه
درخصــوص همــکاری نظــام بانکــی بــا
تولیدکنندگان و موضــوع تحریک تقاضا
اظهــار داشــت :ظرفیــت نظــام بانکــی
کشــور در ایــن خصــوص خــوب اســت،
من از اســتاندار میخواهم که جلســهای
بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی و مدیــران
بانکهــای اســتان برگزار کند تــا بانکها
بتواننــد بــه نیازهــای واقعــی بخــش
خصوصی پاسخ دهند.
معــاون اول رئیــس جمهــوری یکــی
دیگراز مزیتهای اســتان را مرز طوالنی
مشــترک با عراق دانست و گفت :یکی از
دســتاوردهای دولت فعالســازی مرزها
بــوده ،بویــژه مــرز پرویزخــان کــه در این
برهه فعالیت بســزایی داشــته اســت .از
همــه مدیران به خاطر همکاری خوب با
عراق تشــکر میکنم و بایــد از این مزیت
به بهترین نحو استفاده شود.
جهانگیری از مدیران استان خواست
تا موضوع منطقه آزاد قصرشــیرین را که
مجلــس و دولت آن را تصویب کردهاند،
پیگیری کننــد و گفت:دلیلی ندارد وقتی
دولــت و نماینــدگان مجلس و مــردم با
ایــن طرح موافق هســتند در جــای دیگر
مخالفتی وجود داشته باشد.
در ایــن جلســه همچنیــن جهانگیری
از طریــق ویدئوکنفرانــس دســتور افتتاح
تعــدادی طــرح و پــروژه عمرانــی،
صنعتــی و کشــاورزی در شهرســتانهای
قصرشــیرین ،گیالنغرب ،داالهو ،ســرپل
ذهــاب و ثالث باباجانــی را صادر کرد که
ارزش ســرمایه گذاری این طرحها هزار و
 ۱۱۸میلیارد تومان بوده است.

ëëمــردم نبایــد بــرای دریافــت واکســن
احساس تبعیض کنند
معــاون اول رئیــس جمهــوری
همچنیــن در جریــان افتتــاح فــاز دوم
بیمارســتان امام خمینی(ره) اسالم آباد
غــرب و طــرح مقــاوم ســازی و بهســازی
این بیمارستان بیان کرد :مردم مطمئن
باشــند اراده دولــت و وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی تجهیز کامل
این بیمارســتان برای ارائه خدمات بهتر
و کاملتر به آنان است.
جهانگیــری با تجلیل از عملکرد کادر
درمانی کشور ،گفت :امروز وضع کشور در
زمینه تأمین امکانات مورد نیاز مقابله با
کرونا بســیار خوب شده اســت ،در اسفند
ســال گذشــته بنده رئیس بیمارستانی را
میشــناختم کــه بدون ماســک در محل
کار حاضــر میشــد و وقتــی از او در ایــن
خصــوص ســؤال کــردم میگفــت چــون
ماســک در اختیــار کادر درمانــی وجــود
ندارد من نیز از آن استفاده نمیکنم.
معــاون اول رئیــس جمهــوری ادامــه
داد :کادر پزشــکی کشــور در ایــن شــرایط
ایســتادگی کردنــد ،خوشــبختانه امروز در
تولیــد ماســک و تجهیزاتی نظیر دســتگاه
ونتیالتــور موقعیــت مناســبی داریــم و
مطمئــن هســتم در روزهــای آینــده بــا
رســیدن محمولههــای واکســن خریداری
شــده بــه نقطــه اطمینان بخشــی دســت
خواهیــم یافت .وی تأکید کــرد :دولت در
هیچ مقطعی به علت گران بودن واکسن
تأخیــر در امــر خریــد انجــام نــداد ،حتی
زمانی که اعالم شد قیمت هر دوز واکسن
 20تا  25دالر است ،بانک مرکزی و دولت
تقبــل کــرد کــه بــا وجــود فشــارهای مالی
ایــن مبلــغ را تهیه کنــد .ما با وجــود همه
فشــارهای اقتصــادی هیــچ محدودیتــی
بــرای ســامت مــردم نداشــتهایم و بــه
محــض اینکــه کمــی از فشــارهای دولت
امریــکا بــرای جابهجایــی پــول کاســته
شــد و توانســتیم راهــی بــرای انتقــال ارز
انجــام دهیم ،کار خرید واکســن به انجام
رســید .همیــن تأخیــر جزئــی نیز بــه این
دلیــل رخ داد .جهانگیــری بــا بیــان اینکه
امیــدوارم واکســنهای معتبر وارد کشــور
شــود و در اختیــار مردم قــرار گیرد ،گفت:
خوشــبختانه با تکیه بر توان دانشــمندان
ایرانی کار ســاخت واکســن داخلــی نیز به
نقطــه خوبــی رســیده اســت و بــزودی در
اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان
اینکه تزریق واکســن در کشورهای بزرگ
بــا جمعیــت زیــاد هنــوز به بیــش از یک
درصد از جمعیت نرســیده است ،گفت:
مــردم اقصی نقاط کشــور نباید در زمینه
دریافت واکســن احســاس تبعیض کنند
و وزارتخانه بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی باید دســتورالعملهای شــفاف
در این زمینه تهیه نماید.

یادداشت

صنعت پتروشیمی از پیشرانهای مؤثر برای توسعه اقتصادی است

ریشه بحرانهای اقتصادی
مرتضی عزتی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

یکــی از عوامــل بســیار مهــم در ایجــاد بحرانهــای
اقتصــادی ،بیثباتــی اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی
و ...اســت که دارای ابعاد مختلفی اســت و متأسفانه
در کشــور مــا بیثباتیهــای زیــادی وجــود دارد .ایــن
بیثباتیها در حوزه سیاسی درارتباط با خارج از کشور
نظیــر کشــورهای منطقه ،امریکا و مســائل هســتهای
وجود دارد .عدم ثبات دراین بخش باعث میشود تا
اقتصــاد نیز ثبات خود را از دســت بدهد و متغیرهای
اقتصادی تغییر کند .رخدادی که روی ابعاد مختلف
اقتصاد ملی تأثیر میگذارد.
همچنیــن بیثباتیهــای انتخاباتی نیــز تأثیر قابل
توجهــی درایجاد بحرانهای اقتصادی دارد .کســانی
که مســئولیت میگیرند ،ســعی میکنند تا مســئوالن
ســابق را منکــوب کــرده و عملکــرد آنها را زیر ســؤال
ببرنــد .عــاوه برایــن اعتراضات سیاســی و اجتماعی
مــردم و نیــز فعالیتهای تروریســتی و ضــد انقالبی
هــم درجایــگاه خــود موجــب بیثباتی میشــود .این
درحالی اســت کــه ایــن بیثباتیها باعث میشــود تا
ســرمایهگذاران نتواننــد طبــق برنامــه فعالیــت کنند
و درواقــع ریســک ســرمایهگذاری درکشــور افزایــش
مییابــد .زمانــی کــه ســرمایهگذار نتوانــد طبــق روال
عادی درفعالیتهای اقتصادی نقش داشــته باشــد،
تولیــد کشــور نیز بهصورت مســتقیم تحــت تأثیر قرار
میگیرد و تولید و رشــد اقتصادی امکان رشــد مداوم
نخواهــد داشــت .بــه تبــع مشــکالتی که بــرای بخش
تولید ایجاد میشــود ،فرآیند اشــتغالزایی کشور نیز با
مشکل مواجه میشود.
بدیــن ترتیــب وقتــی که تولیــد بــه روال منطقی
خــود انجــام نشــود ،عرضه در بــازار با افــت مواجه
میشــود و نمیتوانــد تقاضــای مــردم را بــرآورده
کنــد .درنتیجــه قیمتهــا بــا رشــد همراه میشــود
و معضلــی بــه نــام تــورم تقویــت میشــود .نتیجه
ایــن بیثباتیها موجب میشــود ،هــر روز با بحران
تــازهای در عرصــه اقتصادی مواجه باشــیم .از یک
ســو تــورم با رشــد همــراه میشــود و از ســوی دیگر
رشد اقتصادی و اشتغال دچار افت میشود .تحت
تأثیــر بیثباتیها بــازار ارز دچار تالطم میشــود که
ایــن تالطم بهصورت مســتقیم بــر بازار ســرمایه و
بیثباتــی آن تأثیــر میگذارد و بســیاری از بازارهای
مالی دیگر تحت تأثیر این بیثباتی و تالطم مشکل
دار میشود.
ایــن عوامل که ارتباط مســتقیمی هم با هم دارد،
به بیثباتی ارتباط دارد .عالوه براین ،بخشــی دیگر از
بیثباتیها در کشــور بــه تصمیمگیری مســئوالن رده
اول مملکــت برمی گردد که موجب میشــود تا ثبات
اقتصاد از بین برود.
این در شــرایطی اســت کــه این عوامل روی ســایر
عوامــل هــم تأثیــر میگــذارد .زمانــی کــه بــازار ارز
متالطــم میشــود ،بهصــورت مســتقیم روی بــازار
طــا ،قیمت کاالهای وارداتی ،نرخ ســود بانکی ،بازار
ســرمایه و ...تأثیر میگــذارد و هر یک از این بخشها
شــوک خود را به بازار و بخش بعدی منتقل میکند.
بنابرایــن بیثباتــی دراقتصــاد ایــران ادامــه مییابد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،تصمیمــات سیاســی نیز
درعرصــه اقتصادی نقــش مهمی دارد و روی ســایر
بخشهــا تأثیر دارد .برای مثال تصمیمگیری درباره
بودجه کل کشــور ،نرخ ارز و ...فضای اقتصادی کشور
را بهصــورت مســتقیم تغییر میدهــد .بدین ترتیب
این مشــکالت و بحرانها بهصورت سلســله وار روی
ســایر بخشهای اقتصادی تأثیــر میگذارد و همواره
با بحران مواجه هستیم.

