ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺎز وارداﺗـﯽ ﺳـﯿﻤﺎن از
ارز ﺻﺎدراﺗﯽ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ» ،ﺟﻌﻔﺮ
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ« اﻣﺮوز )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ( در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﯿﻤﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ،
اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده
و در دور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را
دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮐﻨﻮن ﺻﺎدرات و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن وﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ دﺷﻮار ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت آﻣﺎرﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل در ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ
 :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در اﯾﻦ ﻣﺪت  18درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل
را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻃﯽ دوره ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﻢ درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ و در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﭙﺮدازد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوران ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ دارد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و در ﺟﺎده
ﻫﺎ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ،روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ

روی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز  29درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دارد .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﻣﺴﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  48ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف و 12
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ 10 :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﻤﺎن
در راه اﺳﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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