وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت  :ﻃﺮح ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد

رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون وزﻳﺮﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت  :ﻃﺮح ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در
ﺳﺎل ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﻌـﺎون وزﻳﺮدراﻣـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻃـﺮح و ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﻋﻼم
ﻛﺮد :ﻃﺮح ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﺎل ﺟﺎري در ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑــﻪ ﮔــﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﻲ  ،رﺣﻤــﺎﻧﻲ در ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ روﻧــﺪ اﺟــﺮاي ﭘــﺮوژه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن
ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان دارای ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ
و اﻣﺴﺎل اﺟﺮای ﻃﺮح زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد،
ﻣﺲ و ﺗﺎ ﺣﺪودی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده
داﺷﺖ و ﯾﺎ دﭼﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﺪن وزارت ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ،ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﯿﺪرو و ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻧﺠﯿﺮه از اﮐﺘﺸﺎف ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺦ ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻪ
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد واﺣﺪ ﻓﺮآوری ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدن ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ ذوب ﻣﺲ دارﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﻮراک اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ
اﺳـﺖ ﻧـﺪارﯾﻢ و ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ اﻣﺴـﺎل ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺟـﺪی ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد.
رﺣﻤـﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد :در ﺳـﺎل  96اﯾﺠـﺎد  450ﻫـﺰار ﺷﻐـﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  570 ، 97ﻫﺰار ﺷﻐﻞ
در ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﻫـﺪﻓﮕﺬاری اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﻫـﺪﻓﮕﺬاری اﯾﺠـﺎد
ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ اﺻﻨﺎف  250ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل  280ﻫﺰار اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری  120ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  130ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  97دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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