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در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻌﺪن،
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
رﺋﯿﺲ ،ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ و دﺑﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ رﺣﻤﺘﯽ – ﻧﺎﯾﺐ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ -ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺪن را ﯾﮑﯽ از
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﻇﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ
ﺣﻮزهای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺖ را درون ﭼﺎهﻫﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ارزش
آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ارزش ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﻧﻔﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱۲۰۰
دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۵دﻻر ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ و
ﻓﻘﻂ  ۹درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ از ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ را در
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺘﺸﺎف ،اﺳﺘﺨﺮاج
و ﻓﺮآوری اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮشﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر

ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﺑﺮش ﻣﯽزد و ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دو ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ورﻗﻪﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻨﮓ را ﺑﺮش ﺑﺰﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ؛ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺮﻓﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﻮان داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﻬﺮهوری ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﮔﻔﺖ :از
ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن،
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ورود داﻧﺶ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ درون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮی را ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
رﺣﻤﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر را ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﻪ
دور از ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮوم ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺒﺎرت ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ از ﺛﺮوتﻫﺎی
ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن در
آن ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﻐﺎل در آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﺑﻪ زودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای  ۷۲ﻧﻮع ﺳﻨﮓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﭼﯿﻨﯽ ،ﮐﺮاور ﭘﻦ ،اوﻧﯿﮑﺲ و … ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ
دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯽدردﺳﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﻣﻨﺎﺳﺐ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز وزارت
ﻧﻔﺖ از ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  IPCروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺪم
ﻣﺜﺒﺘﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻌﯽ از
ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ
و ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان  MPCرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ از ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎرات ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ – دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ اﯾﺮان -ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وزﯾﺮ وﻗﺖ آن
آﻗﺎی ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮب و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن در وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﺧﻮدرو ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و … دارد ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺎدن و ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۹۰۰واﺣﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶۵۰۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوری
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آﻣﺎده ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ارزش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪدی را
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪای را در
ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ روز
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺧﺘﻢ ﻧﺸﻮد ،ﻓﺎﯾﺪه
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺧﻄﻮط ﻓﺮآوری ﺟﻬﺖ

ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺣﺘﯽ
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ زده ﺷﺪ و ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮓ
ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﻮزه ﺳﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮﯾﻔﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ –
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ و
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﺎدن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
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