ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ اﯾﻦ روزھﺎ داغ اﺳﺖ و  2دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد.

ﺗﻌﺎدل|
ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ اﯾﻦ روزھﺎ داغ اﺳﺖ و  2دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد؛ اﻣﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻋﻮارض ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﯾﮑﺮد دوم ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای
ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮐﺎھﺶ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،روز ﮔﺬﺷﺘﮫ در اظﮭﺎراﺗﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ،
آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽھﺎ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ را ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﺟﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،وزارت ﺻﻤﺖ روی اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﮫ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﺿﻌﯿﺖ »ھﭙﮑﻮ« اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﮭﺎﻣﺪاری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وزارت ﺻﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،طﺒﯿﻌﺘﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﮫ ورود آن ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ھﭙﮑﻮ ھﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ،ﻧﯿﺰ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺒﺮ داده ،ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮ اظﮭﺎرات او ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ »ھﭙﮑﻮ« اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ٧
ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در وزارﺗﺨﺎﻧﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و در آن  ٣۴ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ھﻤﭽﻮن اﮐﺘﺸﺎف ،ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﯿﺮه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ آﻏﺎز ﻧﮭﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و اﺷﺘﻐﺎل را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ .وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١۴٠٠ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ١٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺑﺨﺶ واردات ﺑﮫ ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ در ھﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖھﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎر
ﺟﮭﺎدی اﺳﺖ ،اظﮭﺎر ﮐﺮد :در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ھﻤﮫ روزھﺎی ھﻔﺘﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﮐﺎر را ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﮫاﯾﻢ .وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﮫ رھﻨﻤﻮد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻧﻔﺖ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ ،اﻓﺰود :اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ .او اداﻣﮫ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎدن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺑﻼغ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوھﺎ از ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .رﺣﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮدشھﺎی ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺪارﮐﺎت واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ھﻤﺎن ﻣﻨﺎطﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻋﻮارض ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺳﻨﮓآھﻦ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﮔﻔﺖ :ﻋﻮارض  25درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،از ﺳﻮی دو دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻀﺎد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد؛ اﻣﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :در ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻨﮓآھﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ھﻢ واﺣﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﮓآھﻨﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه و ھﻢ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻮﻻدیھﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﻨﮓآھﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ روی اﻋﺪاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .او اداﻣﮫ داد :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ واﺣﺪھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﮓآھﻦ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ھﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﮫ و ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآھﻦ از  23ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  97ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓآھﻦ و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن وﺟﻮد دارد ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ اظﮭﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ھﺮ ﺟﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،وزارت ﺻﻤﺖ روی اﺻﻼح ﺗﻌﺮﻓﮫ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ھﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ واردات وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﻔﺎف
ﻧﺪھﺪ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،واردات ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺰرﯾﻖ وام دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ »ھﭙﮑﻮ«
رﺣﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ھﭙﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﺳﮭﺎﻣﺪاری ھﭙﮑﻮ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻗﺮار دارد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد و
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرﮔﺮی ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ورود ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﻓﺰود :ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺪھﺎ ھﻤﭽﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﮭﺎﻣﺪاران در ﺣﻮزه
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﺘﺎد ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺼﻮﺑﮫای وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﮫ ھﭙﮑﻮ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﮭﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ دوازدھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :وزﯾﺮ راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن راھﺪاری ﻗﺮاردادی را در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﮭﯿﺰات ھﭙﮑﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﮭﺮداریھﺎ ﻧﯿﺰ از
ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺧﺼﻮص ھﭙﮑﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ .او اظﮭﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻗﺮاردادی ﺑﺎ وزارت راه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﻻزم را در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ وﺛﯿﻘﮫ و اﺧﺘﺼﺎص وام ﺻﻮرت داده ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﻧﺪﮐﯽ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ وﺟﻮد  150ھﺰار ﺧﻮدرو ﮐﻒ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروھﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از  80ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫ  35ھﺰار دﺳﺘﮕﺎه
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .او اﻓﺰود :راه ﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﺪی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاریھﺎی ﻣﻮازی
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻤﯿﺪرو ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم زﻧﺠﯿﺮه ﻣﻌﺪن و ﻓﻮﻻد در ﺳﺎل  ٩٧و  ۵ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ٩٨اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﮫ و ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎھﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاداد ﻏﺮﯾﺐﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ﺳﺎل  ٩٧ﺳﺘﺎد ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .او اﻓﺰود :اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی وزارت ﺻﻤﺖ را ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد ١۴.۵ .ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر طﺮح ﻣﻌﺪﻧﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری را
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .رﯾﯿﺲ ھﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻤﯿﺪرو در ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ :ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﮫ ،ﻓﻮﻻد ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﻮرس اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داﺷﺘﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﮫ
ﺷﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن »ﭼﺎدرﻣﻠﻮ و ﮔﻞ ﮔﮭﺮ« ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .او اظﮭﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰیھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاریھﺎی ﻣﻮازی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎ از ﺑﻨﮕﺎه داری ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

