
خربکوتاه  

مدیریت واحدهای فوالدی 
خوزستان خارج از استان 

صورت می گیرد
 

امیرحسین نظری امروز در مراسم روز صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به مشکالت واحدهای صنعتی 
بزرگ و کوچک در خوزســتان اظهار داشت: امروز 
در بخــش محصوالت فوالدی یکی از اســتان های 
رتبه دار کشور با ظرفیت تولید 9 میلیون تن فوالد 
هســتیم.وی افــزود: در این بخــش 20 هزار نفر 
اشتغال مستقیم وجود دارد اما  این واحدها وضعیت 
خوبی نداشــته و برای برطرف کردن مشکالت آنها 
از ایمیدرو درخواســت کمک داریم.رئیس سازمان 
صمت خوزســتان گفت: گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران با ظرفیت یک میلیون و 350 هزار تن تولید 
فوالد متاسفانه در سال 97 شاهد 7 هزار تن تولید 
بود، این شــرکت قابلیت اشتغال برای 3 هزار نفر و 
ارتزاق 12 هزار نفــر را دارد.وی عنوان کرد: برخی 
اوقات دیده می شود بسیاری از سرمایه های ملی به 
نقاط دیگر کشور برده می شود تا یک واحد تولیدی 
مانند گروه ملی احداث شود در حالی که این ظرفیت 
در خوزستان وجود دارد اما از آن استفاده نمی شود.

نظری با اشاره به مشکالت فوالدسازان خوزستان، 
تصریح کرد: در بخش فوالدسازی مشکل عمده ما 
این است که مالکان واحدها عمدتا در تهران هستند 
و تصمیمات آنها به صورت متمرکز در تهران انجام 
می شود به همین دلیل دست استان در دخالت این 
بخش ها کوتاه است.وی با ابراز گله مندی از سازمان 
ایمیــدرو، عنوان کرد: از ســازمان ایمیدرو گله مند 
هستیم زیرا این ســازمان  نقش خود را در استان 
خوزستان به خوبی ایفا نمی کند و ما به تناسب دیگر 
استان ها شاهد حضور این ســازمان در خوزستان  
نیســتیم. رئیس ســازمان صمت درباره وضعیت 
نامناسب شــرکت های فوالدی در خوزستان گفت: 
اکنون فقط 25 درصد واحدهای فوالدسازی استان 
خوزستان به کارگیری شده و 75 درصد آنها بر روی 
زمین مانده است در واقع خون واحدهای صنعتی ما 
با توجه به وضعیت اقتصادی روز به روز کمتر می شود 
بنابراین صنعت استان خوزستان نیاز به خون تازه 
دارد.وی افزود: نسخه اقتصادی برای خوزستان باید 
متفاوت با سایر استان ها باشد زیرا حال صنعت در 
خوزستان خوب نیست هر چند که تالش مجموعه 
مدیریتی استان در جهت کمک به واحد های صنعتی 
است.نظری بیان داشت: ستاد تسهیل استان نزدیک 
به 201 جلســه در سال گذشته برای رسیدگی به 
واحدهای صنعتی برگزار کرده که فقط 50 درصد 
مصوبات آن تاکنون محقق شــده است.وی با اشاره 
به وضعیت سرمایه گذاری استان گفت: امروز نزدیک 
به 2 هزار جواز تاسیس داریم که اگر 50 درصد آنها 
فعال شود و تسهیالت دریافت کنند حدود 90 هزار 
استغال زایی مستقیم به دنبال دارند.رئیس سازمان 
صمت خوزســتان با بیان اینکه در بحث صادرات 
انتظار داریم مشــکالت به صورت کارشناسی شده 
واکاوی شــوند، افزود: امروز بســیاری از واحدهای 
تولیدی در وارد کردن مواد اولیه و ترخیص آنها نیز 
مشــکالت جدی دارند، واحدهای تولیدی تکاوران 
جبهه اقتصادی هستند و نباید در شرایط تحریم آنها 

را از داخل نیز تحت فشار قرار داد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:

۷۵ درصد ظرفیت  واحدهای 
فوالدی خوزستان روی زمین 

مانده است
 امیرحسین نظری در مراسم روز صنعت و معدن 
کــه امروز )30 تیرماه( در محل ســازمان صمت 
خوزســتان در اهواز برگزار شــد، اظهار کرد: در 
بخش محصوالت فوالدی یکی از استان های رتبه 
دار کشور هســتیم و ظرفیت تولید استان بدون 
فوالد خام 9 میلیون تن است.وی افزود: در بخش 
محصوالت فوالدی نزدیک به 20 هزار نفر اشتغال 

مستقیم داریم. 
امروز واحد های تولیــدی محصوالت فوالدی در 
وضعیت مناســبی نیستند و ما به کمک سازمان 
توسعه و نوســازی صنایع فوالدی نیاز داریم . این 
سازمان می تواند ما را از شرایطی که ممکن است 
ما را با تهدیدات جدی در آینده روبرو کند نجات 
دهد.رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خوزســتان ادامه داد: در بخش فوالد خام شرایط 
خوبی داریم و حتی از ظرفیت اســمی خود نیز 
تولید بیشــتری داریم. گروه ملی فوالد با ظرفیت 
اســمی یک میلیون و 350 هزار تن متاسفانه در 
ســال 97 تنها 97 هزار تــن در بخش صنعتی 
تولید داشته اســت. این بخش حدود 3 هزار نفر 
اشــتغالزایی مســتقیم دارد. انتظار داریم که به 
آن توجه ویژه ای شــود. تالش زیادی می کنیم تا 
واحدی مانند گروه ملی فوالد ایجاد شــود اما در 
این واحد تولیدی همه امکانات برای تولید فراهم 
است و تنها نیازمند یک مدیریت عالی در سطح 

ملی است.

گزارش ورزش

صنعت نفت مطالبات صنعتگران 
خوزستانی را پرداخت کند

 

اخــالق محمدیان امروز در مراســم روز صنعت، 
معــدن و تجارت که در اهواز برگزار شــد با بیان 
اینکه اگر زحمات صنعتگران و معدن کاران نبود 
چیزی به عنوان امکانات نیز امروز در کشور وجود 
نداشت، اظهار داشــت: تولیدکنندگان در فراز و 
نشــیب های واحدهای صنعتی و ســختی هایی 
که تحمل می کننــد همواره در خط مقدم جبهه 
اقتصادی قــرار دارند اگر صنعتگر نبود دولت چه 
کاری می توانســت برای تامیــن نیازهای مردم 
انجام دهد.وی افزود: همه ما مشــکالت و چالش 
های صنعتگران را می دانیم و با آنها آشنا هستیم 
اما هرکس به انــدازه توان خود باید برای کاهش 
آنها کمک کند.مدیرکل شــرکت شــهرک های 
صنعتی خوزستان ادامه داد: امروز کشور در جنگ 
اقتصادی اســت و هدف تحریم ها کوچک کردن 
ســفره مردم و به وجــود آوردن نارضایتی میان 
اقشار جامعه اســت بنابراین نباید خودمان را در 
مقابل تحریم ها دست کم بگیریم و با بی مهری به 
تولیدات داخلی و با سنگ اندازی ها سبب تشدید 
فضای نامناســب فضای کســب و کار در استان 
خوزستان شــویم.محمدیان با بیان اینکه شرایط 
اقتصادی امروز به گونه ای نیست که بتوان بیکاری 
را تحمل کرد، گفــت: وظیفه ما تضمین تولید و 
ایجاد ظرفیت برای بازار آنها اســت تا منابع آنها 
به موقع دریافت شــود.وی خطاب به صنعتگران 
عنوان کــرد: صنعتگران بایــد در تولیدات خود 
دانــش را لحاظ کنند چراکه مردم از تولید داخل 
انتظار دارند که تولیدکننــدگان محصول نهایی 

قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی ارائه دهند.
مدیرکل شرکت شــهرک های صنعتی خوزستان 
دربــاره وضعیــت ســرمایه گذاری صنعتــی در 
خوزســتان گفت: سال 97 نســبت به سال 96 
در ســرمایه گذاری واحدهــای صنعتی کوچک 
شاهدرشــد 82 درصدی بودیم که 430 قرارداد 
بسته شــد و امیدواریم این روند همچنان ادامه 
داشته باشد.وی  بر پرداخت مطالبات شرکت های 
صنعتی حوزه نفت و گاز تاکید کرد و بیان داشت: 
بیش از 400 شــرکت و واحد صنعتی در صنعت 
نفــت و گاز فعالیت می کنند که صنعت نفت باید 
سریعتر مطالبات این شرکت ها را پرداخت کند تا 

بیش از این متضرر نشوند.

پیشنهاد راه اندازی سامانه ای 
متمرکز برای اعالم نیازمندی های 

صنعت خوزستان

معــاون وزیر صنعــت و معدن ضمن پیشــنهاد 
راه اندازی سامانه ای در استان برای نیازمندی های 
صنعت گفت: این سامانه به کسانی که می خواهند 
این نیازمندی ها را بسازند کمک می کند همچنین 
این کار بسیار متمرکز خواهد بود و ما نیز حمایت 
خود را از چنیــن طرحی اعالم می کنیم. خداداد 
غریب پور امروز در مراســم روز صنعت، معدن و 
تجارت که در ســازمان صمت خوزستان برگزار 
شــد، اظهار داشت: برای توسعه استان خوزستان 
بیــش از 10 هزار میلیارد تومــان پروژه در نظر 
گرفته شده است.وی با بیان اینکه فوالد خوزستان 
بزرگترین صادرکننده در بین شرکت های فوالدی 
اســت، افزود: این شــرکت یک میلیارد دالر ارز 
کشــور را تامین کرده که این نشــان از عملکرد 
خوب فوالد خوزســتان دارد همچنین توانســته 
در ســه ماهه اول امســال 40درصد درآمد خود 
را افزایــش دهد.معاون وزیر صمت با اشــاره به 
رشد 47 درصدی این شــرکت در سه ماه اخیر، 
گفت: شــرکت فوالد خوزســتان مواد اولیه سه 
شرکت مهم اکسین، کاویان و نورد لوله را تامین 
می کند که این یعنی شرکت فوالد خوزستان یک 
شــرکت مادر اســت.غریب پور ادامه داد: شرکت 
فوالد اکســینی که تولید آن به یک میلیون تن 
نمی رســید، حاال حدود یک میلیــون تن تولید 
دارد همچنیــن مجوز 20 هزار تن تولید خارج از 
بورس نیز توســط دولت به فوالد خوزستان داده 
شده اســت.وی درباره  شرکت های فوالدسازی، 
تصریح کرد: این شرکت ها تا دو ماه آینده صادرات 
خود را پیش فروش کرده اند، ما در شــادگان نیز 
طرح فوالدســازی داریم، در اندیمشــک و اروند 
نیز شــرکت فوالد خواهیم داشــت و کار فوالد 
اندیمشک آغاز شده است همچنین در اروند نیز 

به زودی فعالیت های اجرایی آغاز می شود.

. دکتر نظری در برگزاری همایش روز ملی صنعت و معدن در اهواز؛

 مالکان بیشتر صنایع بزرگ خوزستان ،در تهران هستند 
مراســم آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن 
روز یکشــنبه با حضور دکتر غریب پور معاون وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت ، دکتر شــریعتی استاندار 
خوزســتان ، دکتر نظری رییس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خوزستان و دیگر مسئولین استانی 
و همچنیــن جمعــی از فعالین  بخــش صنعت و 
معدن در محل ســالن اجتماعات سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت اســتان خوزســتان برگزار شــد . 
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنعت ، معدن و 
تجارت استان خوزستان : امیرحسین نظری در این 
همایش اظهار کرد :  75 درصد واحدهای فوالدی در 
خوزستان غیرفعال هستند و اگر این روند ادامه یابد 
 شــرایط این صنعت در خوزستان بدتر خواهد شد.

وی ادامــه داد: ظرفیت اســمی محصوالت فوالدی 
در خوزســتان بدون تولید فوالد خام 9 میلیون تن 
اســت، و 20 هزار نفر در صنعت فوالد خوزســتان 
مشــغول به کار هســتند اما کارکنان این صنعت 
 شرایط ســختی دارند و باید به آنها رسیدگی شود.

رییــس ســازمان صمت خوزســتان با اشــاره به 
وضعیــت تولیــد واحد صنعتــی گروه ملــی فواد 
ایــران در اهواز بیان کرد: این شــرکت در ســال 
97 بــا ظرفیــت اســمی یــک میلیــون و 350 
 هــزار تن، تنها 97 هزار تن تولید داشــته اســت.

وی با بیان اینکه در این واحد صنعتی سه هزار نفر 
به صورت مستقیم مشغول به کار هستند

 ادامه داد: برای بهبــود وضعیت این واحد صنعتی 
جلســات زیادی برگزار شــده تا با ارایه تسهیالت 
متفاوت وضعیت آن بهتر شود ولی برای بهتر شدن 
وضعیت این واحد صنعتی نیاز به یک مدیریت عالی 

در سطح ملی است .
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
بیــان کــرد: مالــکان بیشــتر صنایع بــزرگ در 
خوزســتان، در تهــران هســتند و تصمیمات آنها 
بــه صــورت متمرکز در تهــران انجام می شــود و 
 اســتان هیچ دخالتــی در این تصمیمــات ندارد.

وی افزود: از ســازمان ایمیدرو )ســازمان توســعه 
و نوســازی معــادن و صنایع معدنی ایــران ( گله 
مند هســتیم که در خوزســتان بــه خوبی نقش 
خــود را ایفــا نکــرد در حالی که در اســتان های 
 دیگــر فعالیت های بســیار خوبی داشــته اســت.

نظــری بیان کــرد: انتظار داریم نســخه ای که در 
ســطح ملی بــرای صنایــع تهیه می شــود، برای 
خوزســتان بــا در نظــر گرفتن شــرایط خاص و 

بــا توجه بــه حــوادث و بحران هایی کــه در این 
 اســتان رخ می دهد تصمیم حمایتی گرفته شــود.

وی گفــت: متاســفانه صنعــت خوزســتان یا در 
شــرایط فعلی خــود ماندگار اســت و یا پس رفت 
دارد؛ اگر ارزش افزوده صنعت خوزســتان افزایش 
 یابد تمام کشــور از این شــرایط نفع خواهند برد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
با بیان اینکه صدور مجوز تاســیس برای توســعه 
صنایع در خوزســتان بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: 
هم اکنون 2 هزار جواز تأسیس فعال در خوزستان 
وجــود دارد که اگــر 50 درصد ایــن جوازها فعال 
 شــود برای 45  هزار نفر اشــتغال ایجاد می شود.

نظــری گفــت: بســیاری از واحدهــای صنعتی 
خوزســتان مواد اولیه وارد کردند کــه در گمرک 
از ورود اجناس و مواد انان جلوگیری شــده اســت، 
که در شــرایط ســخت فعلی با وجود فشــارهای 

 تحریــم نبایــد برای صنایع ســنگ انــدازی کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های خوزستان نیز در این 
همایش بیان کرد: رتبه خوزستان در فضای کسب 
و کار مناســب نیست و با ســنگ اندازی در مقابل 
فعالیت واحدهــای تولیدی و صنعتی باعث افزایش 
 بیکاری و کاهش تعداد واحدهای تولیدی می شویم.

اخالق محمدیان افزود: در شرایطی فعالیت واحدهای 
تولیدی ادامه خواهد داشت که کاالها و تولیدات آنها 
 مصرف شود و از تولیدات این واحدها استقبال شود.

وی ادامه داد: واحدهای صنعتــی بزرگ می توانند 
مشکالت خود را حل کنند اما واحدهای صنعتی کوچک 
 برای حل مشکالت خود نیاز به حمایت دولت دارند.

شــهرک های صنعتــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
خوزســتان بیان کــرد: تضمین تولیــدات داخلی 
برای فــروش در بــازار داخلی و ایجــاد بازارهای 
جدیــد بــرای محصــوالت تولید داخــل می تواند 
 باعث ماندگاری بیشــتر واحدهای تولیدی شــود.

وی گفت: اگــر تولیدات داخلی با کیفیت باشــند 
واحدهــای تولیــدی در بازارهای بیــن المللی هم 
 امکان رقابــت و فروش محصوالت خــود را دارند.

محمدیــان ادامــه داد: نمایشــگاهی بــا همکاری 
شــرکت فوالد خوزســتان در 23 مرداد امســال 
در اهــواز راه اندازی خواهد شــد تا شــرایط برای 

آشــنایی بیشــتر واحدهای تولیدی قطعه ساز در 
 خوزســتان و شرکت فوالد خوزســتان فراهم شود.

وی با اشاره به واحدهای تولیدی قطعه ساز صنعت 
نفت و گاز در خوزستان بیان کرد: 400 واحد صنعتی 
در خوزستان در بخش تولید قطعات صنعت نفت و 
گاز فعال هستند که مطالبات زیادی را از این شرکت 
طلبکار هستند، اگر بدهی این واحدها پرداخت نشود 
 شرایط برای ادامه فعالیت این واحدها سخت می شود.

محمدیان ادامه داد: با تصمیم اســتاندار خوزستان 
و ســازمان صمــت خوزســتان مقــرر شــده تا 
شــهرک صنعتی میان دســتی و پایین دستی در 
امیدیــه در حوزه پتروشــیمی در مســاحتی بالغ 
بر ســه هزار هکتار تاســیس شــود که بــه زودی 
 عملیــات ســاخت ایــن شــهرک آغاز می شــود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزســتان نیز 
گفت: متأسفانه ادارات کل مالیات و تامین اجتماعی 
و بانک ها با اعمال طرح های ســخت گیرانه و سنگ 
انــدازی در مقابــل واحدهای تولیــدی باعث بروز 
 مشکالت فراوانی برای بخش تولید و صنعت شده اند.

بیژن پناهی زاده بیان کــرد: برای اداره کل مالیات 

هیچ اهمیتی ندارد که واحد تولیدی به دلیل پرداخت 
نشدن مطالباتش توانایی پرداخت مالیات را ندارد و 
با اســتفاده از مقررات و اهرم های مختلف مشکالت 
 زیادی را بر سر راه واحدهای تولیدی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که صنعتگران با بیمه 
تامین اجتماعی دچار مشــکل می شــوند پرداخت 
 نکــردن بیمه بیــکاری و یا از کار افتادگی اســت.

رییس خانــه صنعت، معدن و تجارت خوزســتان 
و نایــب ریــس آقا خانــه صنعت و معــدن ایران 
افــزود: نرخ ســود تســهیالت بانک ها نیز فشــار 
مضاعفــی را بر واحدهــای تولیــدی وارد کرده و 
 عرصــه را بــرای فعالیــت آنها تنگ کرده اســت.

وی درادامه با اشــاره به نبود نقدینگی در صندوق 
فعالیت های معدنی خوزســتان افزود: چندین سال 
اســت که این صندوق با کمبود نقدینگی و سرمایه 
روبه رو اســت و به دلیل تامین نشدن این نقدینگی 

نتوانســتیم در حوزه معدن تجهیزات جدید تهیه، 
 و کار را در این بخش توســعه و پیشــرفت دهیم.

خداداد غریب پور معاون وزیر صمت نیز در همایش 
بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن بیان کرد: اولویت 
اول در بخش معدن این وزارت خانه اکتشاف است 
و سازمان صمت خوزستان پهنه های قابل اکتشاف 
معدن در اســتان را به سازمان توســعه و نوسازی 
 معــادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو اطالع دهند.

وی در ادامه با اشــاره به اجرای پروژه های اقتصادی 
در استان بیان کرد: یکصد هزار میلیارد ریال پروژه 
برای توسعه اقتصادی خوزستان در نظر گرفته شده 
اســت که مهم ترین آن افزایش ظرفیت تولید فوالد 
 در استان از 3.8 میلیون تن به 5.2 میلیون تن است.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنــی ایران افزود: بخــش تولید فوالد 
در خوزســتان بخش زیادی از ارز کشــور را تأمین 
می کند و در ســه ماهه اول امســال میــزان تولید 
 فوالد در خوزســتان رشد 40 درصدی داشته است.

از  خوزســتان  فــوالد  شــرکت  گفــت:  وی 
شــرکت های موفــق در اســتان و کشــور اســت 
کــه شــرکت های تولیــدی محصــوالت فوالدی 
می کنــد. حمایــت  خوبــی  بــه  را  اســتان   در 

معاون وزیر صمت بیان کرد: پیش بینی شده است 
 که صادرات فوالد از استان تا 2 ماه آینده افزایش باید.

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی ایــران ایمیدروادامه داد: در جریان 
سیل اخیر در استان شرکت فوالد خوزستان بالغ بر 
280 میلیارد ریال به سیل زدگان کمک کرده است، 
وجود چنین شــرکت های مهم و موفقی در استان 
 می تواند در پیشبرد و توسعه استان بسیار مؤثر باشند.

غریب پور در ادامه با تاکید بر ارتباط هر چه بیشتر 
واحدهای قطعه سازی با صنایع بزرگ ادامه داد: اولویت 
امسال سازمان صمت بومی سازی و استفاده از دانش 
 و فناوری درون کشــور در واحدهای صنعتی است.

معاون وزیر صمت اظهار داشــت: الزم است که یک 
سامانه ای توسط سازمان صمت تهیه شود که صنایع 
بزرگ با واحدهای قطعه سازی آشنا شوند و قطعات و 
 تجهیزات مورد نیاز خود را از تولید داخلی تهیه کنند.

غالمرضا شــریعتی استاندار خوزســتان نیز در این 
همایش بیان کرد: همراهی و همکاری شرکت فوالد 
خوزســتان برای حل مشکالت شرکت های فوالدی 
همچون اکســین، کاویان، نورد لولــه و گروه ملی 
 صنعتی فوالد ایران بســیار تأثیر گذار بوده اســت.

وی گفت: با فشــار بیشــتر تحریم ها انتظار می رود 
که شــرکت فوالد خوزستان از شرکت های فوالدی 
 در این اســتان حمایت بیشــتری داشــته باشــد.

اســتاندار خوزســتان افزود: امــروز فرصت خوبی 
اســت تا بــه مهم تریــن موتــور محرکــه اقتصاد 
خوزســتان و کشــور یعنی بخش صنعت و معدن 
توجهــی ویژه شــود؛ صنعت، معــدن و تجارت در 
تولید، اشــتغال، ایجاد ارزش افــزوده و درآمدزایی 
و صــادرات از اهمیــت ویژه ای در اقتصاد کشــور 
برخوردار اســت به طوری که ســهم این مجموعه، 
 از تولیــد ناخالص داخلی حدود 40 درصد اســت.

شــریعتی گفت: امــروز فعاالن صنعــت و معدن و 
مسئوالن ارشد خوزستان در حوزه صنعت، معدن و 
تجارت گردهم آمده اند تا نمایندگان بخش صنعت 
و معدن به ارایه چالش ها و مســایل پیش روی این 
حــوزه بپردازند، از ایــن رو در روز صنعت و معدن، 
فرصت ها و تهدیدهای توسعه ای این بخش به بحث 

گذاشــته می شــود و گزارش های ارایه شده، چراغ 
راهی برای رفع مشکالت موجود و بهبود فعالیت های 
آتی مســئوالن است، تالش برای همگرایی دولت و 
 بخش خصوصی از اهداف این رویداد بزرگ اســت.

وی ادامه داد: واقعیت امر این اســت که در اقتصاد 
مقاومتــی، با توجــه به وجود ذخایــر غنی معدنی 
و امکانــات بالقــوه نظیر انرژی فراوان، دسترســی 
به آب هــای بین المللــی و نیــروی تحصیلکرده، 
ضــرورت توجــه به حضــور بخش معــدن در آن 
پررنگ تر می شــود، از این رو بخش معدن با توجه 
به اثربخشــی که در گــردش چرخ اقتصــاد دارد، 
 امروزه به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل شــده است.

شریعتی اســتاندار خوزســتان افزود: ممکن است 
مسئوالن نتوانســته باشــند به طور کامل مسایل 
و مشــکالت پیــش روی فعاالن بخــش معدن و 
صنعــت را برطرف کننــد اما در هــر برهه زمانی 
تــالش کرده انــد برخــی چالش هــا را برطــرف 
کننــد و تا حد ممکن، بخشــی از مشــکالت را از 
 روی دوش فعــاالن صنعتــی و معدنــی بردارنــد.

اســتاندار خوزســتان حمایــت از تولیــد داخل با 
کاالی  واردات  ممنوعیــت  همچــون  اقداماتــی 
مشــابه خارجی، تشــویق صادرات، ارایه تسهیالت 
 کم بهــره را در پیشــبرد این روند مؤثر دانســت.

وی ادامه داد: بررســی موانع و مشکالت پیش روی 
تولید داخل در همایش و اتخاذ تصمیم های مرتبط 

با این مســایل، می تواند زمینــه الزم را برای انجام 
اقدامــات عملی برای حمایت از کاالی ایرانی فراهم 
 کند و در نتیجه موجب رونق تولید کاالی ایرانی شود.

شــریعتی با بیان اینکه امروز بــا توجه به پیچیده 

شــدن شــرایط بیــن المللــی، نیاز بیشــتری به 
همگرایی و تصمیمات اســتراتژیک داریم بیان کرد: 
بخــش خصوصی در ایــن شــرایط می تواند نقش 
 فعاالنه تری در رونق تولید و اشــتغال داشته باشد.

وی گفــت: موضوعات حوزه صنعــت و معدن باید 
بــا محوریت و میــدان داری بخــش خصوصی در 
اقتصــاد مطرح شــود و پیشــنهادها و راهکارهای 
 اجرایــی بــرای برطرف کــردن آنها مطرح شــود.

گفتنی اســت : در پایان این مراســم از واحد های 
 HSEE وحــوزہ  ھــا  ،طــرح  صنعتی،معدنــی 
برتــر ســال 97 و همچنین پیشکســوتان بخش 
 صنعت در اســتان خوزســتان تقدیر به عمل آمد.
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