ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﻌﺪﻧﯽ را
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن اﯾﺮان ،دﻫﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﻌﺪن ،دﻫﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺒﺐ رﺷﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ
رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ،دﻫﻪی ﮐﺸﻒ ﺑﺎزار
و ﺣﻀﻮر در آن اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﻄﻌﺎً در اﺧﺘﯿﺎر
اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺣﺪود ۴۵۰
وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی
اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد

وی اﻓﺰود :ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻌﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه آﻣﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮕﺸﺎ و ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻬﺮاﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻌﺪن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﭼﻪ رﯾﻠﯽ ،ﺟﺎدهای و ﭼﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
واﻗﻌﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه دﻫﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس دﻫﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اول

ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﻼ ً

رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ،ﺑﺨﺸﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺛﺮوﺗﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺮاﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات
داﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ.

