اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻤﯿﺪرو ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت
ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو در دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،اﻣﺎ
اﮐﻨﻮن ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺧﺪاداد ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ﭘﻮر در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح ﻫﺎ،
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺿﺮورت دارد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز اﯾﻤﯿﺪرو ﻧﯿﺰ وارد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ﺑﺎ ﯾﺎدآوری دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ

ﻃﺮح

ﻫﺎﯾﯽ
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اﻓﺘﺘﺎح

ﺷﺪه

اﻧﺪ،

ﯾﮑﯽ

از

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن
اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺬر ﮐﺮد و اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در
ﻃﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد.
اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  68ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺣﺪود 60
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻨﯽ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﯿﻦ  10ﮐﺸﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎن
ﺟﺎی دارد و از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﯾﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﺑﯿﻦ  15ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  1393ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ ،وﺳﻌﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  260ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داد ﮐﻪ  10ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻪ  270ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺘﺸﺎف ﺗﺎﮐﻨﻮن  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ 300
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻫﺰار و  600ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر
را دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﮑﺎری
ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻤﯿﺪرو اداﻣﻪ داد :ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  98ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﻠﺐ ﻫﺎی
اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺮ روی
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻤﯿﺪرو ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در
ﯾﮏ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی دﻧﯿﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :اﯾﻤﯿﺪرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای

اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ را دارد ،اﻣﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ
را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ را
دارﻧﺪ ،اﻧﺮژی ﻓﺮاوان و ارزان ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات و واردات ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و … ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه
ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آب ،ﺑﺮق،
ﮔﺎز ،ﺣﻤﻞ رﯾﻠﯽ و … ﯾﮏ ﻫﺰار و  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻤﯿﺪرو ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮐﺘﺸﺎف از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺪن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺸﺎف ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺪت  9ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از
ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  288ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل
رﺷﺪ ﯾﮏ درﺻﺪی دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان وزﻧﯽ ﺻﺎدرات ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه،
اﻓﺰون ﺑﺮ  44ﻣﯿﻠﯿﻮن و 721ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  9ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل  10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در دوره  9ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺪود  22درﺻﺪ از ارزش ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ 51
درﺻﺪی از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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