سرخط

قبرس مساله ملی ترکیه

خروج نظامیان آمریکایی در انحصار واشنگتن

رئیسجمهوری ترکیه در دومین س��فر خارجی خود پس از انتخاب ش��دن
به ریاست جمهوری ،به بخش تُرک نشین قبرس رفته و مساله قبرس را مساله
ملی ترکیه خواند.
رجب طیب اردوغان در نشس��ت مش��ترک مطبوعاتی با مصطفی آکینجی
رئیس بخش تُرک نش��ین قبرس گفت :هدف م��ا یافتن راه حلی عادالنه و پایدار
برای قبرس است .وی اظهار کرد :ترکیه به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد تا مردم تُرک
قبرس ،قربانی بنبس��ت سیاسی شود .وی تاکید کرد :ترکیه اجازه نخواهد داد تُرکهای
قبرس در یک دولت رومی قبرس به اقلیت تبدیل شوند .در دوره پیشرو با تبدیل بخش
تُرکنش��ین قبرس به مرکز جاذبه در ش��رق دریای مدیترانه ،درآمد ملی س��رانه در این
منطقه را به دو برابر افزایش خواهیم داد .اردوغان پیش از قبرس به جمهوری آذربایجان
رفته و با الهام علی اوف همتای آذربایجان خود دیدار و مذاکره کرد.
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چالش

افزایش سهم چین در تامین تسلیحات آفریقا

نخستوزیر عراق در پاسخ به افزایش اعتراضات داخلی درباره حضور نظامیان
آمریکایی در این کشور ،توپ را به زمین آمریکا انداخت و گفت تصمیمگیری در
اینباره در انحصار واشنگتن است.
حیدر العبادی افزود :مسئله عقبنشینی نیروهای نظامی آمریکا در انحصار
خود این کشور است و واشنگتن تالش دارد تا به طور نهایی ،کلیه نظامیان خود
در عراق و س��وریه را خارج کند .نخس��توزیر عراق تاکید کرد که حضور مستشاران
آمریکایی در عراق صرفا به منظور مبارزه با داعش در عراق و سوریه است.
پارلم��ان عراق پیش از پایان دورهاش از نخس��توزیر عراق خواس��ته بود تا جدولی
زمانبندی شده از خروج نیروهای آمریکایی ارائه دهد زیرا به اعتقاد بسیاری از گروههای
سیاسی کشور ،حضور این نظامیان در عراق که برخی منابع شمار آنها را  5هزار و 400
تن اعالم میکنند ،با شکست داعش دیگر توجیهی ندارد.

چین عالوه بر س��رمایهگذاریهای خود در آفریقا ،فروش تس��لیحات به این
قاره را نیز به طور پیوسته افزایش میدهد .چین در راستای تقویت همکاریهای
نظامی خود با قاره آفریقا ،در  26ژوئن نخس��تین نشس��ت دفاعی-امنیتی چین
و آفریقا را میزبانی کرد که نمایندگانی از  50کش��ور آفریقایی در آن ش��رکت
کردند.
براساس گزارش موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم ،صادرات تسلیحاتی
چی��ن به آفریقا از س��ال  2013تا  2017در قیاس با بازه زمانی پنج س��اله پیش از آن
افزایشی  55درصدی داشته است .با اینکه آفزیقا واردات تسلیحاتی خود را در این دوره
پنج ساله  22درصد کاهش داده ،سهم چین در تامین تسلیحات این قاره از  8.6درصد
به  17درصد افزایش یافته اس��ت و این کشور توانسته از آمریکا با سهم  11درصدی در
واردات تسلیحات از سوی آفریقا ،پیشی بگیرد.

فرادیـد

پنجشنبه  21تیر  1397شماره 4788

یادداشت

ذرهبین
الجزایر :برخ��ی منابع امنیتی گزارش دادند تبادل
آت��ش بی��ن نیروه��ای امنیت��ی و نظامی با ی��ک گروه
تروریس��تی در «وادی ایروق» واق��ع در حد فاصل بین
روس��تاهای تونس و الجزائر در اس��تان جندوبه ،رخ داد.
این مناب��ع گفتند که گروه تروریس��تی مذکور احتماال
همان گروهی است که روز یکشنبه گشتیهای نیروهای
امنیتی در جندوبه را هدف قرار داد.
قطر :مقامات چینی و قطری با امضای توافقنامهای
اخذ روادید را برای سفر به دو کشور لغو کردند .دو کشور
در حاشیه هشتمین نشست مجمع همکاری «کشورهای
عربی و چی��ن» در پکن ،برای برداش��تن روادید توافق
کردند« .سطان بنس��عد المریخی» وزیر دولت قطر در
ام��ور خارجه و «وایک یی» وزی��ر خارجه چین در یک
توگو کردند.
دیدار درباره روابط راهبردی دو کشور گف 
اس�کاتلند :یواخیم تورا ،رهب��ر جدید کاتالونیا از
اسکاتلند دیدار و با کالرا پونساتی ،یکی از وزرای سابق
کاتالونیا که دولت اسپانیا به اتهام "شورش خشونتآمیز"
استرداد وی را خواستار شده ،مالقات میکند .قرار است
تورا و پونس��اتی در ادینبورگ در یک کنفرانس خبری
ش��رکت کنند و پس از آن نی��ز رهبر کاتالونیا با نیکوال
استورجن ،وزیر اول اسکاتلند دیدار خواهد کرد.
لیب�ی :وزرای خارج��ه چن��د کش��ور از «خلیفه
حفتر» فرمانده ارتش لیبی خواستند تا بنادر و میادین
نفتی در شرق این کش��ور را به نهاد ملی در طرابلس
وابس��ته به دول��ت وفاق ملی تحویل دهد .مس��ئوالن
ارشد وزارتخانههای خارجی آمریکا ،فرانسه ،انگلیس،
ایتالی��ا ،تون��س ،الجزائر ،امارات ،عربس��تان و مصر به
اضافه «غس��ان سالمه» فرستاده س��ازمان ملل در رم
پایتخت ایتالیا نشستی را درباره لیبی تشکیل دادند.

قاره ثروتمند

بروکسل از چه میگوید؟
علی تتماج

س��ران ناتو بار دیگر در بروکسل گردهم آمدند .نشستی
که با حض��ور ترامپ رئیسجمهور آمریکا با حساس��یتهای
خاصی آغاز به کار کرد .این نشس��ت در حالی برگزار شده که
در ب��اب اهداف و مباحث مطرح ش��ده در آن چند نکته قابل
توجه اس��ت؟ نشست ناتو چند نکته اساسی را آشکار ساخت.
نخس��ت اختالف��ات درونی ناتو اس��ت بگونهای ک��ه دیدگاه
مش��ترکی میان اعضا وجود نداشته و هر کدام براساس منافع
گ�زارش ویژه

گروه فرادید

اتح��اد ناتو با ش��کوه همآوایی
س��ازهای بادی و پرواز جنگندهها در ارتفاع پایین،
نشست دو روزه خود را دیروز ،آغاز کرد در حالی که
از لحاظ نظامی قدرتمندتر از هر زمان دیگری پس از
دوران جنگ سرد به نظر میرسد اما انسجام درونی
و مشروعیت بیرونی آن کاهش بسیار یافته است.
نات��و همواره تالش داش��ته تا خ��ود را بازوی
نظامی جهان معرفی نماید و تا حدودی نیز در این
زمینه موفق بوده اس��ت حال آنکه روند تحوالت از
اختالفات درونی گسترده میان اعضا بویژه از زمان
روی کار آمدن ترامپ حکایت دارد.
ب��ا اینکه اتحاد ناتو به دلیل برگزاری نخس��تین
نشس��ت دوس��االنهاش در مقر میلیارد دالری جدید
بروکسل باید احس��اس پیروزمندانه بیشتری داشته
باش��د ،بس��یاری از رهبران حاضر در این نشست به
دلیلی رویارویی با دونالد ترامپ ،رهبر فعلی این پیمان،
ظاهرا مضطرب و نگران هستند؛ رهبری که اظهارات

خود اعالم نظر کردهاند .از یکسو آمریکا که به دنبال کاهش
هزینههای جهانی است بر لزوم افزایش سهم کشورهای دیگر
در هزینهه��ای ناتو تاکید داش��ته بگونهای که ترامپ رس��ما
اع�لام میکن��د ،آمریکا نبای��د هزینههای اروپ��ا را بپردازد و
کشورها برای امنیت خود باید از جیب خرج کنند.
از س��وی دیگر سایر اعضا ناتو با رفتارهای آمریکا مخالف
بوده و خواس��تار توجه واشنگتن به اتحاد درونی ناتو شدهاند.
آنها رفتارهای آمریکا را مغایر با اصل همگرایی و اتحاد دانسته
و ب��ر لزوم تغییر این رفتارها تاکی��د دارند .دوم آنکه واکنش
مردمی به نشس��ت ناتو نیز امری مه��م مینماید .ناتو همواره
این تصور را ایجاد کرده که ناجی بش��ر ب��وده و برای صلح و
امنیت جه��ان تالش میکند و با این ادعا نیز حضور خود در
افغانس��تان و سپس لیبی را توجیه کرد .هر چند در سالهای

نخس��ت این ادعا میان افکار عموم��ی جایگاهی یافته بود اما
رفتاره��ای ناتو در ایجاد بحرانه��ای جهانی و عدم تالش آن
در برقراری امنیت در لیبی و افغانس��تان موجب بیاعتمادی
مردم��ی به ناتو ش��ده بگون��های که نشس��تهای این پیمان
همواره با تظاهرات ضد ناتو همراه ش��ده است که نمود آن را
در نشست اخیر بروکسل میتوان مشاهده کرد.
در کنار آنچه از وضعیت ناتو گفته ش��د یک نکته مطرح
اس��ت و آن وضعیت عملکردی ناتو اس��ت .کارنامه ناتو نشان
میدهد که در تحقق اهداف بازتعریف شده خود یعنی مبارزه
با تروریس��م ،مقابله با موادمخدر ،مبارزه با جنگ س��ایبری و
هس��تهای ،برقراری صلح و امنیت جهانی و ...کارنامه چندان
موفقی نداش��ته که نمود آن ادام��ه بحرانهای امنیت و خطر
تروریس��م در افغانستان و لیبی ،اس��تمرار فعالیت گروههای

سران ناتو در بروکسل گردهم آمدند

نشست بحرانزده

سختگیرانهای را درخصوص هزینههای دفاعی با خود
به این نشس��ت خواهد آورد .این نشست بیش از ۴۰
تن از رهبران دولتها از  ۲۹کش��ور عضو و ش��رکای
غیرعضو این پیمان را از فنالند گرفته تا افغانستان گرد
هم جمع کرده تا بر تواناییهای ناتو تاکید کنند.
همچنی��ن نات��و با دع��وت از مقدونی��ه برای
آغاز مذاکرات پیوس��تن به این پیم��ان و مقابله با
هش��دارهای روسیه علیه گس��ترش آن در منطقه
بالکان ،قرار اس��ت بار دیگر حوزه خود را گسترش
دهد .صحبتهای ترامپ درباره عدم پرداخت سهم
نظام��ی خود در ازای چتر حمایتی آمریکا ،موجب
شده که بس��یاری از رهبران شرکتکننده در این

نشست احساس نارضایتی داشته باشند.
ناتو در سال  ۲۰۱۴با افزایش بودجه نظامی هر
کشور تا  ۲درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴
موافقت کرد و اکنون بودجه کل اروپا و کانادا از سال
 ۲۰۱۵حدود  ۹۰میلیارد دالر افزایش یافته است.
رئیسجمه��ور آمری��کا در صبحان��ه کاری با
دبی��رکل ناتو ،ضم��ن انتقاد از برخی کش��ورهای
عضو این س��ازمان به دلیل بیتوجهی به پرداخت
هزینههای ناتو ،آلمان را «اسیر روسیه» .خواند .در
حالی که دبی��ر کل ناتو در واکنش به گزارشهای
منتشر ش��ده در رس��انهها مبنی بر اختالف میان
آمری��کا و اعضای ناتو تالش داش��ت مدام از اتحاد

تروریستی در سراسر جهان ،ناتوانی در برابر تهدیدات سایبری
نظیر سرقت اطالعات میلیونها شهروند اروپایی و آمریکایی،
ناکامی در مقابله با توسعه تسلیحاتی روسیه و ...است.
در چنین ش��رایطی اس��ت که ناتو با پرداختن به مس��ائل
حاشیهای نظیر ادعاهاسازی علیه ایران و نیز تاکید بر اعزام نیرو
به افغانستان و برجستهسازی رفتارهای نظامی روسیه به دنبال
پنهانسازی اختالفات داخلی و ناکامیهای جهانی و البته جلب
رضایت افکار عمومی مبنی بر توجیه ادامه فعالیت ناتو است .در
اصل میتوان گفت که نشست بروکسل نشانگر وضعیت بحرانی
درونی و بیرونی این پیمان اس��ت ک��ه بر ابهامات موجود درباره
آینده آن افزوده است بویژه اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با
افزایش بودجه نظامی به دنبال رسیدن به ساختار امنیتی مستقل
از آمریکا هستند که زمینهساز دوری آنها از ناتو خواهد شد.

طرفی��ن صحبت کن��د ،ترامپ با ط��رح انتقادات
تن��د از این ائت�لاف ،آن هم در براب��ر دوربینها،
استولتنبرگ را بهتزده کرد.
رئیسجمهور آمریکا بالفاصله بعد از این سخنان
گفت« :باید بگویم که این واقعا ناراحت کننده است
ک��ه آلم��ان توافق ب��زرگ گازی و نفتی با روس��یه
میبندد؛ همان روسیهای که شما (ناتو) قرار است در
براب��ر آن دفاع کنید و آلمان میلیاردها میلیارد دالر
به روس��یه میپردازد .ما در حال حفاظت از آلمان،
فرانسه و همه این کشورها هستیم و تعداد زیادی از
این کشور توافق انتقال خطوط انرژی میبندند و در
آن میلیاردها دالر به روسیه میپردازند».
دبیرکل ناتو پس از این اظهارات ترامپ گفت
ک��ه «نقطه قوت متحدان ناتو در این اس��ت که به
رغ��م اختالف نظره��ا درباره برخ��ی موضوعات از
قبیل گاز و نفت ،ما همیشه قادر بودهایم که حول
ارزشهای کلیدی و ریشهای ناتو متحد و یکپارچه
ش��ده و از همدیگر دفاع کنیم چ��را که ما متوجه

هستیم که ما دس��ته جمعی قویتر از این هستیم
که در خانه تنها باشیم».
خب��ر دیگر آنک��ه «دونال��د ترام��پ» پس از
گذش��ت یک سال از اس��تراتژی جدید این کشور
در مورد افغانستان اعالم کرد که استراتژی جنگ
در افغانس��تان ،مایوس کننده است و باید بازنگری
ش��ود .دولت انگلی��س بنا به درخواس��ت مقامات
واش��نگتن درنظر دارد شمار نیروهای نظامی خود
در داخل افغانس��تان را به دوبرابر افزایش دهد .از
س��وی دیگر اش��تاین مایر ،رئیسجمهوری آلمان
در گفتگوی��ی پی��ش از نشس��ت نات��و تاکید کرد
که اروپ��ا در حال حاضر بیش از ه��ر چیز نیاز به
مس��ئولیت پذیری دارد .نتایج یک نظرس��نجی از
میان شهروندان آلمانی نشان داد که آنها با افزایش
 ۲درصدی بودجه نظامی ناتو از س��وی دولت این
کشور مخالف هس��تند .نخستوزیر کانادا نیز یک
روز پیش از نشس��ت ناتو در بروکس��ل اعالم کرد:
ناتو باید پاسخ شفاف و محکمی به روسیه بدهد.
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ﻭ ﻧــﻮﺭﺩ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺳــﺒﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻓﻮﻻﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻫﺪﻑ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻤﺎﻡﻋﻴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ
ﮔﻔﺖ:ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﮔﻼﻳﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ .
 80ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ،ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ
ﺑﻜﺸﺎﻧﻴﻢ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ  .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ 80
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰﺭگ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ  80ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ
ﻛﻮﺷﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻫﺪﻓﮕﺬﺍﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺳﺖ
ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﮔﻔﺖ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ  ،ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﻌﺪﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ .ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺟﺪﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻛﻪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻼﺵ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺟﻴﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﻛﻢ ﺁﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ  75ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ،ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﺭﻧﮓ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
»ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﺭﻧﮓ« ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺣﺪﻭﺩ  4ﻫﺰﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 2800ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺍ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  55ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ  ،1404ﺳﻬﻢ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  25ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ  8ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ  55ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻓﻮﻻﺩ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻯ ﻛﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ  230ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  15ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﺮﺳﻴﻢ.
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ  9ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ  34ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ .
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1390ﺳﻬﻢ ﻓﻮﻻﺩ  23ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ  55ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻓﻮﻻﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ 8
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻳﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺭﺷﺪ  22ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ  6ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻳﻞ ﻭ  4ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺑﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2017ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻥ  6ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻓﻮﻻﺩ
ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ  22ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ  3ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻝ  97ﻫﻢ  1ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ  907ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺶ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﺭﺷﺪ 17
ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩﻯ ﻫﻢ  11ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺣﻴﺎﻯ  240ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ
ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﻫﻤﻪ
ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻯ ﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ  240ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺣﻴﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻤﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ
ﺗﺎ ﭘﺎﻯ ﺟﺎﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﻓﺮﻭﻍ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 60
ﻭ  70ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻭﺭﻕ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  22ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  96ﺍﺯ ﻣﺮﺯ  100ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ،ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺒﺎ
ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺍﺯ  10ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  300ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ،ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺒﺎ ،ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻛﺎﺷﺎﻥ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﻨﮕﺎﻥ ،ﻓﻮﻻﺩ ﺳﭙﻴﺪﺩﺷﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﻭﻳﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ،
ﺳﻪ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ
ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ 30 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ 17 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻤﻴﺪﺭﻭ ،ﺣﺪﻭﺩ  15ﺩﺭﺻﺪ
ﺷﺴﺘﺎ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  19ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻯ  100ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ
ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﺭﻧﮓ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ
ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.
ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻﺩ  11ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  800ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ 350
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ،1391ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  600ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ  9ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  450ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﺋﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﻢ .ﻭﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭﺭﻕ ﺭﻭﻳﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ
ﻭﺭﻕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻜﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﻴﺮﺍ ً
ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  6ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺟﺎﻯ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ
ﮔﻠﻮﮔﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﺩ ﮔﺮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ
ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻮﺭﺩ ﮔﺮﻡ ﺑﺎ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ
ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻛﺎﻫﺶ  75ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﭼﺮﺧﺎﻧﻰ ﭘﺴﺎﺏ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﻪ  3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻﺩ ،ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﭼﺮﺧﺎﻧﻰ ﭘﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ 75
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  6ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ 23
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻫﻢﺟﻮﺍﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻫﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﺭﺗﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ  8ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﺍ
ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻮﺭﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﺎ،
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ  25ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺒﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﻫﻚ ﻛﻠﺴﻴﻨﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﻨﮓ
ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  1500ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﻴــﻦ ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻃــﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻮﻻﺩﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻧــﻮﺭﺩ
ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺳــﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﺒﺢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 19
ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

