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وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح
ﻫﻤﺰﻣﺎن  4ﻃﺮح ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﻌﺪﻧ
و ﺗﺠﺎری :ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ 77
درﺻﺪی ﻓﻮﻻد ﺧﺎم و 83
درﺻﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی در
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ
Posted on ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

وزﯾـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت در ﻣﺮاﺳـﻢ اﻓﺘﺘـﺎح ﻫﻤﺰﻣـﺎن  4ﻃـﺮح ﺻـﻨﻌﺘ،
ﻣﻌــﺪﻧ و ﺗﺠــﺎری در  3اﺳــﺘﺎن ﮐﺸــﻮر ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻓﺮﻣــﺎن وﯾﺪﯾﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺴــ رﺋﯿــﺲ
ﺟﻤﻬـﻮر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ،اﻋﻼم ﮐـﺮد :رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﻮﻻد ﺧـﺎم ﮐﺸـﻮر در دوﻟـﺖ ﻫـﺎی
ﯾــﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫــﻢ )ﺗــﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿــﺪ(  77درﺻــﺪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و در ﺣــﻮزه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  83درﺻﺪی داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﻪﮔﺰارش ﺷﺎﺗﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رزم ﺣﺴﯿﻨ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،اﻓﺰود :اﻓﺘﺘﺎح دو ﻃﺮح ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدﮐﻮش و
ﺳﻨ آﻫﻦ ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  7.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۴
درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ )ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠ (و
اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﺳﯿﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  61ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ دو ﻃﺮح ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ آﻫﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ  61ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣرﺳﺪ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﻧﯿﺰ  38ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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رﺗﺒﻪ  16ﺻﺎدرات ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ را دارﯾﻢ
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﻻد ﻣﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ
ﺟﻬﺎﻧ ﻓﻮﻻد ،رﺗﺒﻪ  16ﺻﺎدرات ﻓﻮﻻد را در دﻧﯿﺎ دارﯾﻢ و در ﺳﺎل  2019ﺑﯿﺶ از  9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
رزمﺣﺴﯿﻨ ﯾ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﻮﻻد ﯾ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و
ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و  ...ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﺳﻠﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح اﺳﻠﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺟﻨﻮب در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺑﻨﺪر
ﭘﺎرﺳﯿﺎن( ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺳﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۳
ﻫﺰار ﻫﺘﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﻪ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ اﺳﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾ 2 ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در زﻣﯿﻨﻪ  GTXﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل و زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﭘﻠاﻟﻔﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﺮوز آﻏﺎز ﻣﺷﻮد.
رزم ﺣﺴﯿﻨ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻮﯾﺒﺎر ،ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 5 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﻮاع ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

17ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﻪ  17ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی روﻣﺎک ﮔﺴﺘﺮ
ﭘﺎرس اﻣﺮوز اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺷﻮد.
وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات 364
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  90ﻫﺰارﺗﻨ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺷﺪ  39درﺻﺪی ﺟﻮازﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﻌﺘ در  10ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل
رزم ﺣﺴﯿﻨ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧ آﻣﺎرﻫﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد ﺟﻮازﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﺎدره واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۹درﺻﺪ در  10ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  6.5درﺻﺪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘ ۶٬۵ درﺻﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎدی ﺗﻤﺎﻣ ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺪاوم ﻣﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد.
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ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دارﯾﻢ
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌـﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارد.
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