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ﺻﺎدرات!/وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﺳﯿﻤﺎن در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺷﺒﮑـﻪ اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﭘـﺲ از ﮐﻤﺒـﻮد اﻗﻼم

ﻏﺬاﯾـﯽ و

ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،اﯾﻨﺒﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻟﻮدهی
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن دارد دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ را در
ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺮ روی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﯿﺮﭼﻪ و ﺑﻠﻮک ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﻤﺎن ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۸۰۰۰ﺗﺎ  35000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز؛ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺳﯿﻤﺎن درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوشﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺧﺮده ﻓﺮوشﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد رد ﭘﺎی دﻻﻻن ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺷﺶ ﻫﺰارﺗﻦ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ
و ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎن
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻤﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻓﺮوش ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﯾﮕﺮ آن ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮب
ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺳﯿﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺑﯿﺴﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺎدارات ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﺳﯿﻤﺎن در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ
اﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎری رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺮدم در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﻼﯾﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ رزم
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﻮل داد ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ و رﺻﺪ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺟﻠﺴﻪای ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺳﯿﻤﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻔﺎف و ﺑﺮای رﻓﻊ
آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ رﺻﺪ دﻗﯿﻖ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻼن اﺳﺘﺎن،
ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،آن را ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﺒﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدرات آن ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی
ﺑﻠﻮکزﻧﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎریﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و … ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻔﺎف ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از وزﯾﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻏﺮب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎزی ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ آﻧﻬﻢ در ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺒﺎری از ﺣﺴﻦ ﻧﮕﺎه وزﯾﺮ و اﻫﺘﻤﺎم وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﺨﺼﯽ وی در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﻋﻨﻮان داﺷﺖ:
ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ و
رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻮع ﺗﻮزﯾﻊ آن در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻔﺎف ﺷﻮد.

ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد
ﻓﺮﯾـﺪون ﻫﻤﺘـﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺳـﯿﻤﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن واﻗﻊ در ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺎ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎنﻫﺎی
اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽاز ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ در ﺧﻤﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ
آن ﮐﻤﺒﻮد داﺧﻠﯽ را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺣﺪ
اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮدی رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻧﻘﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﻫﻢ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻫﻤﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺎز داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؛
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺧﻮد ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ
ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﭙﺮدازد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺻﺎدرات ﺳﯿﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﯿﺎز را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﻄﻤﻪ
ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ دارد،
ﺻﺎدراﺗﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮدی در
اﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻈﻢ
اﻣﻮرﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
ﻫﻤﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎﻧﺸﺎن را از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
اﺳﺘﺎن ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﺸﻮد.

ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺎز و ﺑﺮق ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ
ﻣﻬﺪی ﺑﺎﺷﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺎز و ﺑﺮق ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ۶۰۰۰ﺗﻦ در روز
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺳﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﻏﺮب ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ۵۵۰۰
ﺗﻦ در روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد
ﺑﺎﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﯿﻤﺎن در
اﺳﺘﺎن در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ ﺣﺪود  ۸۰۰۰اﻟﯽ  ۹۰۰۰ﺗﻦ
در روز اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺪود  ۲۵۰۰اﻟﯽ  ۳۰۰۰ﺗﻦ در روز ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﯿﺶ از
ﻋﺮﺿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد در
ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﻻﻣﺮد ،داراب ،ﺳﭙﻬﺮ )ﻗﯿﺮ و ﮐﺎرزﯾﻦ(،
ﻣﻤﺘﺎزان ﮐﺮﻣﺎن و … .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺘﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از
ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و رﻗﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن ﭼﻨﺪان ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎن از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﻤﻮار و ﻓﺮوش
آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮﺑﯽ ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاب ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﺎدرات را داراﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
رﺳﯿﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و از
ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮو ﮔﺬاری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و از ﺳﻮد ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن از ﺗﻼﻃﻤﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﺧﺼﻮص دﭘﻮ ﺳﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﻬﻢ ﺻﺎدارات ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را از ﺑﻨﺪرﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﺳﻬﻤﯽ از ﺳﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻻﻣﺮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از  ۲۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺳﺖ و از اﺳﮑﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺳﯿﻤﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ۸۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺰﯾﺖ وﯾﮋه ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
از دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎن
اﺳﺘﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎدرات
ﺧﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﮐﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﻫﻢ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﻫﻢ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن
اﺳﺘﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاده اﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ارﺳﺎل ﺳﯿﻤﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻓﺘﺘﺎح
ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮاﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﻧﺴﺒﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اﺳﺘﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن
در اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ورود دﻻﻻن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎذب را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﯿﻤﺎن
در ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ورود دﻻﻻن،
واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺟﻮّ رواﻧﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﮐﺎذب در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮده و ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﮐﺎذب ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن آن ﺑﺮای روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺑﺎ دﻻﻻن و ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻞ در ﺑﺎزار و اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ و ﺳﯿﻤﺎن در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

ﺷﻮد.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻗﻔﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺳﯿﻤﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزار
اﺳﺘﺎن ،و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ درک اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻟﺘﻬﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪاوم ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،از ﯾﮏ ﺳﻮ از  ۲ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ
ﺻﺎدرات ﺧﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﻗﺪام
ﮐﺮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ روزاﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﻗﺒﺎل دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ  ۲۰درﺻﺪی ﺣﺠﻢ
ﻓﺮوش ﺳﯿﻤﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۹۹-۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ و از
ﻃﺮﻓﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۶درﺻﺪی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ در  ۴ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ
داﻧﺴﺘﻪ و در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی را در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و از ﻫﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ
اﺳﺘﺎن از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺳﯿﻤﺎن،
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎدرات و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن دﺳﺖ دﻻﻻن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﺑﺎﺷﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺷﻬﺮداری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

