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هوالرزاق

 عصبانیت بانک مرکزی

با وجود عقب نشینی 
واعظی از ادعای ارزی 

اظهارات واعظی در مورد نرخ ارز و افزایش عمدی 
آن از ســوی دولت در روزهای اخیر واکنش برانگیز شــده 
اســت البتــه با وجود انکه رئیــس دفتر رئیس جمهوری از 
این ســخنان عقب نشــینی کرده اســت با این حال بانک 
مرکــزی و رئیــس آن بــه ایــن موضــوع واکنــش انتقــادی 

نشان داده اند.
محمــود واعظی روز گذشــته برای تصحیح برداشــت 
رســانه ها از ســخنانش در صفحه شــخصی اش به همراه 
عکســی از شــرکت در مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان 
نمونه اســتان اصفهان نوشــت: »در گفت وگوی صمیمانه  
دیشب با فعاالن بخش خصوصی استان اصفهان بخشی 
از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه 
دچــار تحلیــل نادرســت در فضــای رســانه ای شــده اســت. 
آنچه در تشــریح شــرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در 
سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت 
تحریم هــا، فشــار حداکثــری و کم وکیــف محدودیت هایــی 
پیامدهــای  و  شــد  تحمیــل  کشــور  اقتصــاد  بــه  کــه  بــود 

نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.«
او در ادامــه نوشــت: »بی تردیــد گرانــی ارز در آن 
مقطــع، نتیجــه فشــارهای تاریخی و کم ســابقه بر اقتصاد 
ایــران بــوده و مقصــود بنده نیز این بود کــه دولت به  رغم 
اینکــه معتقــد بــود قیمــت واقعی ارز هرگــز و هرگز ۲۵ تا 
۲۷ هــزار تومــان نیســت، اما بــا مقاومــت و تحمل تبعات 
تحمیلــی و ظالمانــه  تحریم هــا، کشــور را اداره کــرده و در 
برابــر اراده  دولــت ترامــپ بــرای فروپاشــی اقتصــاد ایران، 
ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می کنم که 
دولــت هیــچ گاه به دنبــال گــران کــردن ارز نبــوده و قیمت 
بــاالی ارز و نــرخ غیرواقعــی آن را یکی از موانع مهم اداره 
کشــور و یکــی از رخدادهــای تلــخ در دوران مســئولیتش 
می دانــد و همــواره در پــی کنتــرل آن و کاســتن از فشــار 
برشــهروندان بوده اســت؛ آنچنان که در آینده  نزدیک نیز 
هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. 
تمام سیاســت گذاری های اقتصــادی دولت و بانک مرکزی 
در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم ها بر اقتصاد 
کشــور و خصوصــا جلوگیــری از افزایــش نــرخ ارز و کنترل 
تورم بوده است. بنابراین هر گونه تلقی که انتفاع دولت 
از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، قطعا غلط و نامنطبق 
بــا واقعیت هــای اقتصادی کشــور اســت. چنیــن فرضیه ای 
البتــه جفــا بــه همــه عزیــزان و دســت اندرکارانی کــه برای 

مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.«
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه 
پنج شــنبه در جمــع صادرکننــدگان اســتان اصفهــان، در 
بخشــی از ســخنان خود گفته بود: »از نظر اقتصادی نرخ 
ارز ایــران ۲۵ یــا ۲۷ هــزار تومــان نیســت، مــا ایــن کار را 
کردیــم تــا بتوانیــم اقتصــاد کشــور را اداره کنیــم تــا امروز 
دشــمنان بگوینــد کــه فشــار حداکثری شکســت خــورده و 
آنها به دنبال حل مســائل هســتند و امروز ایران از موضع 

قدرت است.«
بانــک مرکــزی روز گذشــته در صفحــه توئیتــری خود 
در واکنــش بــه این اظهارات نوشــته بود: »برای جلوگیری 
از سوء اســتفاده و سوء برداشــت از صحبت های مسووالن 
محترم، شایســته اســت که اظهارنظر درخصوص مســائل 

تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شــود.«
چند ســاعت پــس از این توئیــت، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی هم در حســاب اینســتاگرامی خود 
در ایــن بــاره نوشــت: »از نیمــه ســال ۹۷، بانــک مرکــزی 
سیاســت ارزی خــود را، بــر مبنای صیانــت از ذخایر خود و 
همزمان تامین منابع الزم برای واردات کاالهای اساسی و 
دارو قرارداد. در دوســال گذشــته ،این سیاست نشان داد 
که با موفقیت کشور را از میانه بزرگترین جنگ اقتصادی 
تاریخ به سالمت عبور داد. در این میان ، فشار زیادی، از 
ناحیه تحریم های ظالمانه و غیر انسانی بر مردم عزیزمان 
وارد شــد، امــا اینکــه، بدون سیاســت های بانک مرکزی در 
ایــن دوره،  چــه سرنوشــتی در انتظــار متغیرهــای اصلــی 

اقتصاد مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نیست.«
او در ادامــه نوشــت: »بارهــا گفتــه ام، تقویت ارزش 
پــول ملــی، مهمتریــن دغدغــه بانــک مرکزی اســت و تا به 
حــال نیــز تمــام تالش خود را علیرغم برخــی مرارت ها، به 
کار بردم تا نیازهای بودجه ای دولت نتواند در این مسیر 

خدشه زیادی وارد کند.«
همتــی یــادآور شــد: »بازار ارز ، یک بازار حســاس و 
تخصصی اســت. در اولین جلســه حضور در هیئت دولت 
قبــل از انتصــاب و در اولیــن جمــالت خــود از آقای رئیس 
جمهــور و اعضــای محترم دولت درخواســت کــردم که اگر 
بــه انتصــاب اینجانــب رأی می دهنــد، بــا این شــرط همراه 
باشــد که در خصوص مســائل ارزی، اعالم سیاســت ها را 
بــه بانــک مرکــزی واگــذار کننــد و قطعاً ایــن بهترین کمک 
مســؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های 

پول و ارز است.«

 رئیس اتاق اصناف: 
تعطیلی بازار در نیمه دوم 

اسفند شایعه است
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد آمادگی ها برای 
مــوج چهــارم کرونــا تاکیــد کرد اصنــاف هــر پروتکلی را 
که ســتاد کرونا صالح بداند و ابالغ کند، اجرا خواهند 
کــرد تــا واحدهــای صنفی تعطیل نشــوند. بــه گفته او، 
درســت  بــازار  تعطیلــی  دربــاره  مطرح شــده  شــایعات 

نیست.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران ، در 
گفت وگو با ایلنا اظهار کرد:  در ســال های گذشــته برای 
تــدارکات شــب عیــد نمایشــگاه هایی برگــزار و کاالهایی 
عرضــه می شــد. ســال گذشــته بــه علــت شــیوع کرونــا 
نمایشگاهی برگزار نشد و امسال نیز به علت جلوگیری 
از شــیوع کرونا و ممنوعیت تجمع این نمایشــگاه برگزار 
کردیــم  درخواســت  کســبه  از  بنابرایــن  شــد.  نخواهــد 
فــروش فوق العــاده یــا حراج هــای آخــر ســال کــه قانــون 
اجــازه آن را می دهــد بــا رعایــت کامــل دســتورات ســتاد 

کرونا را داشته باشند.
وی افــزود:  بنابرایــن واحدهــای صنفــی می تواننــد 
حــراج داشــته باشــند؛ امــا بــه شــرط ایــن کــه مجوزهای 
مربوطــه را از اتحادیه هــا دریافــت کننــد و اتحادیه هــا از 
نظر قیمت و کیفیت کاال روی آنها نظارت داشته باشد. 
از طــرف دیگــر هم رعایت پروتکل های ســتاد کرونا باید 

رعایت شود.
وی تصریح کرد: هر ساله واحدهای صنفی از این 
شــکایت داشتند که چرا نمایشگاه برگزار می شود، حاال 
هم نمایشگاه جمع شد. درخواست ما این است که در 
فروش فوق العاده طوری عمل کنند که رضایت مردم تا 
درصــد قابــل توجهی جلب شــود که در ایــن صورت بعد 
از ایــن هــم به هیــچ عنوان اجــازه برگزاری نمایشــگاه را 
نخواهیــم داد. بنابرایــن ســعی کنند هــم از نظر کیفیت 

و هم از نظر قیمت رضایت مشتریان را جلب کنند.
نــوده فراهانــی ادامــه داد: از طــرف دیگــر یکــی از 
اهــداف برگــزاری نمایشــگاه حمایــت از تولیــدات داخلی 
بود، این موضوع را هم مدنظر داشــته باشــد و کاالهای 
ایرانــی را بــه فــروش برســانند. فــروش فوق العــاده در 
واحدهــای صنفــی  کشــور، یــک نمایشــگاه سراســری و 

کشوری خواهد بود و نمایشگاه دیگری وجود ندارد.
رئیــس اتاق اصناف ایران خاطرنشــان کرد: اصناف 
بایــد وســایل بهداشــتی را در واحدهای خــود قرار دهند 
تا مشتریان بتوانند از آنها استفاده کنند، بدون ماسک 
کســی را به داخل واحد راه ندهند و از تجمع جلوگیری 
کنند. این ها دســتورات ســتاد کرونا اســت که باید اجرا 
شــود. اتــاق اصنــاف و اتحادیه ها نیز در رابطــه با اجرای 
دستورات ستاد کرونا نظارت خواهند داشت و حتما به 

واحدهای صنفی سرکشی خواهند کرد.

بررسی راهکارهای نقل و 
انتقال منابع ایران در عراق 

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: رئیس کل 
ایــن بانــک در جلســه ای که بــه درخواســت مدیر عامل 
بانــک تجــارت عراق در محل بانک مرکزی  برگزار شــد، 
در خصــوص منابــع جمهوری اســالمی ایــران در عراق و 

راهکارهای نقل و انتقال آنها گفت وگو کرد.
عبدالناصــر همتــی در این دیدار بر لزوم اســتفاده 
هــر چه ســریع تــر از این منابع تأکید کــرد. همچنین در 
ایــن جلســه اقدامــات الزم بــرای انتقــال و اســتفاده از 

منابع یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
 مدیرعامــل بانــک تجــارت عــراق نیــز در ایــن دیدار 
بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخت هایــی اخیــراً از محــل منابع 
ایــران در عــراق انجام شــده اســت، عنوان کــرد که روند 
اســتفاده از منابع یاد شــده از این پس تســریع خواهد 
شــد و تالش می شــود تا کانال ها و روش های مختلفی 
که مورد تأیید طرف ایرانی اســت به منظور اســتفاده از 

این منابع عملیاتی شوند.
بر اساس این مذاکرات، قرار است ایران به منابع 
مالــی حاصل از صادرات گاز به عراق دسترســی داشــته 

باشد.

بدهی کره جنوبی، طبق فهرست اقالم 
درخواستی ایران پرداخت می شود

از  ایــران  مطالبــات  بــا  مرتبــط  دیگــر  خبــری  در 
کشــورها، رئیــس  اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و کــره 
جنوبــی گفــت: تهران فهرســت اقالم مورد نیــاز از جمله 
دارو، مــواد اولیــه و تجهیــزات کارخانجــات را بــه ســئول 
اعــالم کــرده اســت، که بر اســاس آن، بخشــی از بدهی 

این کشور به ایران پرداخت می شود.
ایرنــا،  بــا خبرنــگار  در گفت وگــو  تنهایــی  حســین 
درخصــوص میــزان بدهــی کــره جنوبــی بــه ایــران اظهار 
کرد: بر اساس اعالم بانک مرکزی کل بدهی این کشور 
بــه ایــران هفــت میلیارد دالر اســت و اســناد دیگری که 
نشان دهنده بیشتر بودن این مبلغ باشد، وجود ندارد.
او  بــا اعــالم اینکه کاالهــای مختلفی از جمله مواد 
اولیــه و تجهیــزات کارخانجــات مورد مذاکره قــرار گرفته 
اســت، خاطرنشــان کرد: این کشــور بدون نیاز به انجام 
مذاکــرات بــا آمریــکا مــی توانــد کاالهــای غیرتحریمــی را 
مــورد مبادلــه قرار بدهد که شــامل مــواد غذایی و اقالم 

دارویی می شود.
در روزهای گذشــته ادعاهایی منتشر شد مبنی بر 
اینکــه بدهــی کــره جنوبــی با دریافــت کاالهایی تســویه 
مــی شــود کــه ایران بــه آن نیازی نــدارد یــا از درجه های 
کیفی پایین برخوردار هســتند. همچنین ادعا شــده بود 
کــه بدهی کره جنوبی برخالف اعالم بانک مرکزی بیش 

از هفت میلیارد است.
در روزهــای گذشــته نیز عبدالناصــر همتی، رئیس 
کل بانــک مرکــزی ایــران، از آغــاز پرداخــت بدهــی کــره 

جنوبی با یک میلیارد دالر خبر داد.

در سایت روزنامه بخوانید:

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف همکاران روزنامه عصر اقتصاد ، خانواده جاللی

جناب آقای غالم علی حبیبی

 درگذشت برادر گرامیتان را خدمت شما 
و خانواده محترم تسلیت گفته و از خداوند متعال طلب 
صبر و شکیبایی برای خانواده محترمتان درخواست داریم.

رئیس جمهوری رعایت دقیق دســتورالعمل های 
بهداشتی بویژه در ایام پیش رو و نزدیک شدن 
بــه عیــد نــوروز را ضروری دانســت و تاکید کرد 
کــه در رونــد مقابلــه با بیماری کرونا در کشــور 
بایــد امکانــات کنترلــی و پایشــی و تســت های 
تشــخیصی کرونا افزایش داده شود و همزمان 

محدودیت ها ادامه یابد.
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی 
دیروز در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا، از 
ســرعت یافتــن واکسیناســیون کادر درمانــی و 
افــراد دارای بیماری هــای زمینــه ای در هفته های 
پیــش رو خبــر داد و گفــت: امــروز همــه تــوان 
و  اســت  متمرکــز  واکســن  خریــد  بــرای  دولــت 
هــر مقــدار بتوانیــم واکســن مــورد نیــاز را تهیــه 

می کنیم.
بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــوری 
ضرورت افزایش مراقبت از مرزها، درباره وضع 
اســتان خوزســتان اظهار کــرد: قــرارگاه عملیاتی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، رسالت سنگینی در 
اســتان خوزســتان و رابطــه این اســتان با ســایر 

استان ها بر عهده دارد.
روحانــی افــزود: طبق گزارشــی کــه در این 
جلســه ارائه شــد، شــمار تســت ها، بیماریابی و 
رهگیــری بیمــاران در خوزســتان افزایش یافته و 
محدودیت هایــی نیــز بــا هدف رســیدن به وضع 

بهتــر و جلوگیــری از ســرایت بــه دیگــر اســتانها 
اعمال شده است.

رئیس جمهــوری بــا توجــه بــه فــرا رســیدن 
ایــام عیــد نــوروز افزود: ایــن روزها بــه روال هر 
سال مقداری جنب وجوش اجتماعی و فرهنگی 
مــردم در زمینــه نظافــت و  بهداشــتی  و حتــی 
خانه تکانی بیشــتر اســت و شاید به طور ناگزیر 
تماس ها مقداری بیشتر و فاصله های اجتماعی 
کمتر رعایت شــود که اگر خدای ناکرده مراعات 
کافــی نشــود بــا اوج گیری دوباره بیمــاری مواجه 

خواهیم بود.
او بــا بیــان اینکــه همــه دلشــان می خواهد 
عیــد را آرام و بــا برگــزاری ســنت های مربــوط به 
آن بگذراننــد، تصریــح کــرد: امســال الزم اســت 
بیشــتر از پارســال مقــررات بهداشــتی را رعایت 
کنیــم تــا گرفتــار موج چهــارم کرونا نشــویم. اگر 
پارســال فقط یک نوع ویروس شناســایی شــده 
بــود، امــروز گونه هــای جهش یافته ویــروس نیز 
شناســایی شــده کــه اوضــاع ســخت تری ایجــاد 
کرده و لذا الزم اســت پروتکل های بهداشــتی با 

دقت بیشتری رعایت شوند.
روحانــی ادامــه داد: اگــر پارســال در چنین 
روزهایــی همــه بــه دنبــال تهیــه ماســک بودنــد 
امــروز ایــن وضع برای واکســن به وجــود آمده و 
ایــن یــک امتحان بزرگ برای همه دنیا و به ویژه 
کشــورهای پیشــرفته و پولدارتــر اســت. طبیعتــاً 

هــر حکومتــی اول بــه فکــر مردم خود اســت اما 
اینجــا وظایــف اخالقــی و انســانی بــه همه حکم 

می کند که به فکر همه مردم جهان باشند.
رئیس جمهــوری گفــت: کرونــا یــک پاندمی 
اســت کــه اگــر کشــوری صددرصد مــردم خود را 
نیــز در برابر آن واکســینه کند اما ایمنی جهانی 
واکســینه  جهــان  مــردم  همــه  و  نشــود  ایجــاد 
نشــوند رفت و آمد بین مردم کشــورها می تواند 

باز هم باعث شیوع بیماری شود.
واکسیناســیون  کــرد:  اضافــه  روحانــی 
نیــز اکنــون وضــع خاصــی دارد؛ اوال هنــوز آثار 
واکســن ها به طور دقیق مشــخص نشــده که 
کــدام واکســن موثرتــر اســت و تــا چــه زمــان 
عوارضــی  احیانــاً  یــا  می مانــد  باقــی  تاثیــرش 
دارد یــا نــه؟ بــا وجــود آنکــه بعضی هــا از زدن 
واکســن پرهیز می کنند، به هر حال راهی جز 
اجرای پروتکل ها و در کنار آن واکسیناســیون 

نداریم.
فعلــی  شــرایط  در  کــرد:  اظهــار  روحانــی 
موضوع مراقبت از مرزها باید با دقت بیشــتری 
شــیوع  کــه  دهیــم  اجــازه  نبایــد  شــود.  انجــام 
دیگــر  بــه  خوزســتان  در  جهش یافتــه  ویــروس 

استانها سرایت کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه وضعیت بدن 
افــراد در برابــر ویــروس کرونــا یکســان نیســت، 
تصریــح کــرد: تاکنــون هیچ دارویی بــرای درمان 

قطعــی ایــن بیمــاری پیــدا نشــده و داروهایــی 
کــه اســتفاده می شــود عمدتا بــرای جلوگیری از 

آسیب های بیماری است.
دکتــر روحانــی اضافه کــرد: البتــه باید این 
نکتــه را نیــز در نظــر داشــت که ویــروس ممکن 
اســت هــر روز جهــش خاصی داشــته باشــد که 
ایــن موضــوع امــکان مقابلــه بــا آن را ســخت تر 
نیــز  واکسیناســیون  دیگــر  ســوی  از  می کنــد. 
زمان بر اســت لذا باز هم به این نکته می رســیم 
کــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی مهم تریــن و 

اصلی ترین کار در برابر شیوع کروناست.
رئیس جمهــوری تاکیــد کرد: ناچار هســتیم 
بــه محدودیت هــا ادامــه دهیم و احتمــاال ماه ها 
این وضع ادامه خواهد داشت و شاید کل سال 
آینــده مجبــور باشــیم محدودیت هــا را رعایــت 
کنیــم و اقدامــات تنبیهــی نیــز بــرای متخلفیــن 

اعمال شود.
دکتــر روحانــی خاطرنشــان کــرد: دولت در 
کنــار تالش هــا بــرای اجــرای دقیق تــر پروتکل هــا 
انجــام  و  تهیــه  بــرای  تامینــی  اقدامــات  و 
واکسیناسیون ســعی می کند بستر الکترونیکی 
را بــرای ارائــه خدمات به مردم هر چه بیشــتر و 
ســریع تر توســعه دهد. همچنین تــا آنجا که در 
توان دولت باشد به اقدامات حمایتی از کسانی 
که از ناحیه محدودیت های کسب و کار آسیب  

دیده اند، ادامه خواهیم داد.

زینب غضنفری

تولیــد انبوه گیربکس ۶ دنده نیرو محرکه 
بــرای رانــا پالس و دنــا پالس صبح دیــروز آغاز 

شد.
در مراسم آغاز به کار این خط تولید  وزیر 
صمــت، معاونــان او، برخــی اعضــای کمیســیون 
قزویــن،  اســتان  نماینــدگان  مجلــس،  صنعــت 
مدیرعامــل ایــران خــودرو، اعضای هیــات مدیره 
شــرکت های  عامــل  مدیــران  و  شــرکت  ایــن 
زیرمجموعــه  گــروه صنعتی ایــران خودرو حضور 

داشتند.
شــش  گیربکــس  تولیــد  فرآینــد  در 
بــا  ایــران خــودرو ۱۳۵ قالــب جدیــد  ســرعته 
اســت.  ســاخته شــده  ســازنده   ۸۵ همــکاری 
ظــرف  دالری  میلیــون   ۸۷ ارزی  صرفه جویــی 
مدت چهار ســال، از دســتاوردهای این پروژه 
توســعه ای بــه شــمار می رود. عمــق باالی ۹۵ 
درصــد خودکفایــی از مهم تریــن ویژگــی پروژه 
بــه  خــودرو  ایــران  ســرعته  شــش  گیربکــس 
شــمار مــی آیــد کــه تمامــی مراحــل طراحــی و 
ایــن گیربکــس بــه دســت متخصصــان  تولیــد 

کشــور انجام شده است.

تولید انبوه جعبه دنده ۶ سرعته 
با معرفی رانا پالس جدید

رانــا پــالس نخســتین محصــول مجهز به 
گیربکس شش سرعته است و به مرور سایر 
محصــوالت ایــران خــودرو نیــز بــا نصــب ایــن 

گیربکس عرضه خواهند شــد. در ســال ۱۴۰۰ 
بیش از ۷۸ هزار دســتگاه از محصوالت ملی 
ایــران خــودرو مانند رانــا پالس و خانواده دنا 
پالس به جعبه دنده ۶ ســرعته دســتی مجهز 
می شــوند. همچنیــن جعبــه دنــده ارتقایافتــه 

هــم  شــرکت  ایــن  ســرعته   ۵
محصــوالت  ســایر  روی  بــر 
نصــب خواهد شــد. از ســویی 
نیرومحرکــه   AMT گیربکــس 
تیــراژ  بــا   ۱۴۰۰ ســال  در 
روی  بــر  دســتگاه  هــزار   ۱۲
محصــوالت ملی ایران خودرو 
کاهــش  می گیــرد.  قــرار 
مصــرف ســوخت بــه ویــژه در 

در  فشــارتر  کــم  رانندگــی  بــاال،  ســرعت های 
جاده هــا و اتوبان هــا، بهبــود تعویــض دنــده و 
مطلوبیــت بیشــتر در رانندگــی از مزایــای این 

گیربکس اســت.

استفاده بهینه از فرصت تحریم
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( 
آغاز تولید انبوه گیربکس ۶ ســرعته را نشــانگر 
خودبــاوری جوانــان توانمنــد ایرانــی و اســتفاده 
بهینــه از فرصــت تحریــم و فشــارهای ظالمانــه 

دشمنان دانست.
علیرضا رزم حســینی افــزود: این پروژه یک 
کار نوآورانــه و مهــم اســت که در نتیجه همدلی 
و هماهنگــی مســئوالن ذیربــط و همــت جوانان 

نخبه و توانمند به وجود آمده است.
او بــا یــادآوری تحریم ها بیــان کرد: با تکیه 
بر خودباوری، تعامل و هماهنگی ملت و دولت 
از مسیر سخت تحریم ها عبور کردیم و امروز با 
وجــود همــه تحریم ها و همچنین شــیوع کرونا، 

ایران سربلند و سرافراز به جلو می رود.
وزیــر صمــت ادامه داد: این مســیر ســخت 
را با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همت 
جوانان، ایســتادگی مردم و پشــتکار دولتمندان 

سپری کردیم. 

 تولید گیربکس اتومات
در دستور کار قرارگیرد

رزم حســینی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود تصریــح کرد: خودروســازان باید به ســمت 
افزایــش کمیــت و کیفیــت بــه پیــش برونــد تــا 

بتوانند در بازارهای جهانی خوش بدرخشند. 
کــه  ایران خــودرو خواســت  از  اوهمچنیــن 
طراحی و تولید گیربکس اتوماتیک را در دستور 
کار قــرار دهــد و در این خصوص بیان کرد: باید 

همــگام بــا پیشــرفت های جهانی ما هــم در این 
مسیر حرکت کنیم. 

وزیــر صمــت در بخــش دیگــری از ســخنان 
خود با اشــاره به ظرفیت های اســتان قزوین در 
حوزه هــای صنعتــی و معدنــی بیــان کــرد: صدور 
جواز تاســیس که نشــانگر امید 
به کار آفرینی در جامعه اســت. 
۳۸ درصــد و صــدور پروانه هــای 
رشــد  درصــد   ۱۷ بــرداری  بهــره 
نشــانگر  کــه  اســت  داشــته 
صنعتــی بــودن قزویــن اســت و 
ایــن اســتان می توانــد بــه عنوان 
صنایــع  صنعتــی،  قطــب  یــک 
بیشــتری را با توجه به موقعیت 

خود در خود جای دهد.
رزم حســینی همچنیــن بیــان کرد: وجود 
اســتان  در  صنعتــی  واحــد   ۳۵۰۰ از  بیــش 
قزویــن ظرفیــت بســیار قابــل توجهــی اســت 
کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای ایجاد توســعه 

استفاده بهینه شود.

 به دنبال تسهیل روند تولید
در کشور و رفع موانع هستیم

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا توجــه 
بــه اینکــه وزارتخانــه متبوعــش مســئول تولیــد، 
تجارت خارجی، صادرات و واردات است، گفت: 
به دنبال این هســتیم که مســیر تولید را هموار 

و موانع تولید را برداریم. 
حســینی ادامــه داد: در بخــش واردات و 
تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات بــه خصــوص بــا 
صدور ابالغیه های جدید ســتاد اقتصادی دولت 
و تعامــل بانــک مرکــزی ، اتفاقات خوبــی افتاده 
اســت و کمتــر کارخانــه ای هســت کــه مشــکل 

تامین ارز داشته باشد.
بــرای تامیــن ارز  او گفــت: بانــک مرکــزی 
نیمایی واحدها نیز با تعاملی که وجود داشت، 

به خوبی اقدام کرد است.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان 
اینکه ۷۵ درصد صادرات به ۱۵ کشور همسایه 
بوده است، افزود: ظرفیت خوبی برای بازاریابی 
محصوالت تولیدی در کشورهای همسایه وجود 
دارد و تولیدکننــدگان نیــز علیرغم همه تنگناها 

و تحریم ها به سمت صادرات رفته اند.
رزم حســینی گفت: دو یا ســه شــیفته کار 
کردن کارخانجات در این اوضاع ســخت تحریم 
و شیوع ویروس کرونا را نشانگر موفقیت ملت 

بزرگ ایران است.
او همچنیــن ادامــه داد: در حــوزه فــوالد، 

پتروشــیمی، سیمان و معادن صادرکننده موفق 
هســتیم، ظرفیت معادن بســیار باالیی داریم و 
پنــج میلیــارد تــن معادن کشف شــده در کشــور 

وجود دارد. 
صنعــت، معدن و تجــارت اضافه کرد: باید 
در حوزه اکتشــافات جدید ســرمایه گذاری شــود 
در  البتــه فرصت هــای ســرمایه گذاری خوبــی  و 
حوزه هــای معدنــی و همچنین صنعتی به وجود 

آمده است.
رزم حسینی تصریح کرد: همدلی، وحدت، 
توســعه  جهــت  در  و حرکــت  داخلــی  انســجام 
و  اســت  گرفتــه  شــکل  کشــور  در  پیشــرفت  و 
جناح های سیاســی نیز باید به ســمت توسعه و 

پیشرفت بروند.
 حمایت وزارت صمت

از شرکت های توانمند برای 
ورود به مسئولیت اجتماعی

او گفــت: امنیــت ملی قوی به اقتصاد قوی 
و توانمنــد گــره خــورده اســت و اگــر اقتصــادی 
قــوی باشــد امنیــت ملــی تثبیــت شــده اســت. 
وزیــر صمــت همچنیــن از جوانــان خواســت کــه 
بــرای تقویــت بنیه اقتصادی و اقتدار ملی تالش 
کننــد و تصریــح کرد: فرصت های فراهم شــده از 
ســوی دولت و حاکمیت باید به ســمت توسعه، 
اشــتغال آفرینی برای داشــتن مردمــی توانمند و 

کشوری قوی برود.
رزم حســینی همچنیــن با توجه بــه برنامه 
مســئولیت های  عرصــه  بــه  شــرکت ها  ورود 
اجتماعــی گفــت: شــرکت های بــزرگ بخشــی از 
کار خود را باید در روستاها به تولید و اشتغال 

آفرینی و ایجاد کسب و کار اختصاص دهند. 
او اضافــه کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت آمادگــی دارد تــا از شــرکت های توانمند 
مناطــق  در  پایــدار  توســعه  بــرای  را  اقتصــادی 

محروم حمایت نمایند.
رزم حســینی تصریــح کــرد: البتــه در ایــن 
مسیر همت ارکان حکومت، تعامل و هماهنگی 
دســتگاه ها، ائمــه جمعــه، قــوه قضاییــه و دیگــر 

دستگاه ها ثمربخش است.
او یــادآوری کــرد: دســتگاه قضــا بــه کمــک 
امنیت سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی 

و حمایت از صنعت و  تولید آمده است.
رزم حسینی در بخش پایانی سخنان خود 
گفت: به میمنت فضای امنی که به وجود آمده 
اســت، ســرمایه های ســرگردان کم کم به ســمت 
تولیــد، توســعه، اشــتغال و خدمــات بازرگانــی 

می آیند.

اولین خط تولید انبوه گیربکس شش سرعته افتتاح شد 

پایانی بر رویای نوروز بدون محدودیت
 رئیس جمهوری: ناچار هستیم به محدودیت ها ادامه دهیم، احتماال ماه ها این وضعیت ادامه خواهد داشت

و شاید کل سال آینده مجبور باشیم محدودیت ها را رعایت کنیم


