ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﻧﯿﺸﮑـﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙـﻪ:
ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻣﺘﻮاری ﻧﺸﻮﯾﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﺪﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮاری ﻧﺸﻮﯾﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ) ۱۶دیﻣﺎه( در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ اﻫﻮاز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ را دارﯾﻢ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﯾﻢ و ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت را در
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری در
دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آرﻣﺎﻧﯽ و اوج ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ .ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﮏ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد دادﺳﺘﺎن ،ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺤﺮوم ﻗﺮار دارد و ﻣﺸﮑﻼت،
ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﺳﺎل  ۹۴ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ ﻣﺎ

ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺗﻬﯿﻪ
زﻣﯿﻦ و اورﻫﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد را
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﯾﺎری ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﺎ
آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد روی ﻣﺴﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۱۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ را ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ زﯾﺎن داده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﮑﺮ اداره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﻪرو
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ واردات ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  MDFﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و
ﭼﻮب اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ زودی راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ،راهاﻧﺪزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻏﺸﺘﻪﺳﺎزی ،واردات
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺰ
از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﻣﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻤﺮک در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در اﯾﻦ
ﭼﻨﺪﻣﺎه راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ

ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ را
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﻢ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﮑﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ داد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﮑﺎری اﻃﺮاف
اﯾـﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﻣﻌﻀﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﺮﯾﻌﺎ ﺑـﻪ آن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺷـﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ اﺣﯿﺎ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داده ﺷﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎزاد در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ
ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯽ دارد .ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ
را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺑﻪ ادارهﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﺑﻪ  ۲۰روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ را در ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ راﻫﮑﺎری درﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺸﺎری ﮐﻪ روی ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ زﻧﺒـﻮرداران
ﮐﺸـﻮر :ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺣـﺎﺿﺮ ﺑـﻪ
ﺑﯿﻤـﻪ ﮐـﺮدن زﻧﺒـﻮرداران ﻧﯿﺴـﺖ/
ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻗﻠﯿـﻢ ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺗﮑﺜﯿـﺮ را
در زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ زﻧﺒﻮرداران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﮐﻪ از دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﺨﻢرﯾﺰی زﻧﺒﻮران ﻗﻄﻊ
ﺷﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻔﺖ رﺋﯿﺴﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ زﻧﺒﻮرداران ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺒﻮرداری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﯾﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﭘﺲ از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﻬﺎن را دارد و
۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﯿﻢ ﮐﻨﺪو در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻗﺒﺎل ﺧﻮب
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل از ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺒﻮرداران ﺷﺪه اﺳﺖ
وی اﻓﺰود :ﺗﻤﺎم اﺑﺰارآﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺳﺎلﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﻢ داران ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
زﻧﺒﻮرداران ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﺎل ژﻟﻪ
داروﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﮔﺮده ﮔﻞ ،ﺑﺮه ﻣﻮم و ﻣﻮم را داﺷﺘﻪاﻧﺪ
از ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
و ﺑﺴﯿﺎری
ﺣﻤﺎﯾﺖ از

رﺋﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺒﻮرداران ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺨﺺ دﮐﺘﺮ
رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺒﻮرداران را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺗﻮﺟﯿﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺒﻮرداری ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎی ﺑﻪ زﻧﺒﻮرداران ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻫﻢ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ زﻧﺒﻮرداری ﻧﺒﺎﺷﺪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی  ۱۰۰درﺻﺪ دﭼﺎر ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :زﻧﺒﻮرداران ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﻣﺠﻠﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اذﻋﺎن داﺷﺖ اﻣﺎ ﻃﺮح آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺨﻢرﯾﺰی زﻧﺒﻮران ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ زﻧﺒﻮرداران ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل،
آﺑﺎداﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻏﯽ ،داﻣﯽ و زراﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺒﻮرداران ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ از دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﺨﻢرﯾﺰی زﻧﺒﻮران ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺬﮐﺮ دادهاﯾﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
دارد .ﺑﺪون ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﻪ ﺷﻐﻞ زﻧﺒﻮرداری اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادهاﻧﺪ
رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻮانﮔﺮاﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺒﻮرداری ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﻮان ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻐﻞ

زودﺑﺎزده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و
وامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺪارد.
ﺗﻌﺪاد زﻧﺒﻮرداران در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ
وی اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺒﻮرداران در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ اﮔﺮ
دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺒﻮر را ﻫﻢ از ﺧﺎرج وارد
ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ زﻧﺒﻮرداران ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﮕﺎه و ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﻤﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺒﻮر را ﻫﻢ از ﺧﺎرج وارد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری داﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﺳـﻪ وزﯾـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی دور ﯾـﮏ ﻣﯿـﺰ/
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
وزرای ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮ اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن و
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اراک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه ،روﺳـﺎی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽﺳﺎزی ،اﻣـﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دارای
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﻌﻮق در
درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
ﻣﻌﻮق ،ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –
وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﺳﯿﻒ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی – ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از

روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی
در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺿﻤﻦ اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ  ۱۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﺨﺼﯿﺺ  ۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

