
میراث 1401
حوزه معدن و صنایع معدنی کشور ســال را با وضع عوارض 
صادراتی در داخل و جنگ روسیه و اوکراین در خارج از کشور 
شــروع کرد. در ادامه هم با شــروع فصل تابســتان همانند 
ســال قبل با قطعی های برق مواجه شــد. با تــداوم اوضاع 
حاضر، قیمت های مواد اولیه، فلزی، محصوالت فوالدی و... 
فاصله قابل توجهــی از ترازهای تاریخی قیمتــی خود گرفته 
 و غالبا به کف قیمتی چندماهه و چند ســاله خود رسیدند.
همــه این عوامــل میراثــی را بــرای ایــن حوزه جان ســخت 
اقتصادی کشور به جا گذاشــته تا شش ماهه تار و مبهمی را 
پیش روی خود تا پایان سال 1401 ببینند. معدن24 در این 
ویژه نامه نگاهی به عملکرد شــرکت هــا در 5 ماهه ابتدایی 
سال و همچنین چشم انداز ماه های باقی مانده سال داشته 

است تا 6 ماهه تار وارثان جان سخت را بررسی کرده باشد.
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سبحانمیرزایی،سردبیرمعدن24
ماه پنجم ســال هم گذشــت و وارد ششمین ماه از سالی 
شدیم که همچنان رنگ و بوی نگرانی و اضطراب، ترس و 
عــدم اطمینــان می دهد. از نگاه داخلی، معدن و صنایع 
معدنی کشــور پنج ماه نخســت را با وضع عوارض شروع 
کــرده و بــا محدودیــت و قطع برق ادامــه دادند. در بعد 
جهانی هم جنگ روســیه و اوکراین در عوض اینکه فرصت صادراتی برای فوالد 
ایران محسوب شود با اقدامات نسنجیده داخلی و همچنین دامپینگ روس ها، 
عامل فشار بر نرخ محصوالت ایران شد تا جایی که داستان آخر سال قبل این 
بار در اواســط ســال تکرار شــد و فوالدسازان به جای صادرات محصوالت نهایی 

فوالد ناچار به صادرات مواد اولیه خود شدند!
حال در مرز ورود به شــش ماه دوم ســالی قرار داریم که آینده نســبی مبهمی را 
پیش روی فعاالن این حوزه قرار داده است. نه تنها جنگ اروپایی همچنان پایانی 
را به خود ندیده اســت تا بخش عمده ای از زنجیره تامین متاثر از تحریم ها 
مختل بماند، بلکه در بخش تقاضا هم شــاید تنش میان چین و تایوان، ســد 
محکمی را بر روی تقاضای عمده کشور اژدهای زرد قرار دهد تا عالوه بر کرونا، 

مانعی دیگر جلوی راه صادرکنندگان جهانی به این کشور قرار گیرد.
مهــم تریــن عواملــی که در حال حاضر موجب ترس و عدم اطمینان برای تولید 
کنندگان داخلی حوزه معدن و صنایع معدنی شده را می توان در دو مورد اصلی 
خالصه کرد:1- عدم اطمینان خاطر نسبت به قوانین بی ثبات و تصمیمات یک 
شــبه دولتی) از جمله نحوه قیمت گذاری، تعیین فرمول محاســبه قیمتی و...( 

2- ترس از روند کاهش قیمت های جهانی به دلیل تقاضای نامناسب
البتــه در ایــن راه باقــی مانده تا پایان ســال همچنان یک چــراغ امید برای این 
حوزه وجود دارد که تولیدکنندگان منتظر تابش نور روشــن آن بر مســیر پیش 
روی خود هستند، نوری به نام برجام که احتماال بسیاری از معادالت را در جهت 

مثبت بر هم خواهد زد.

ترس و عدم اطمینان
در جان تولید ایران
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معدن24 - با گذشت بیش از چهار ماه از سال 1401، جهان شاهد رویدادها و حوادث مختلفی بوده است. تداوم جنگ 
روسیه و اوکراین، اوج گیری دوباره  ویروس منحوس کرونا، شرایط اقتصاد جهانی، همچنین اختالفات استرالیا و چین و 
به تازگی باال گرفتن تنش های سیاســی بین چین و تایوان، همگی مواردی اســت که می تواند اقتصادهای جهان را آبســتن 
حوادث بسیار و متاثر از آنها، سرمایه گذاری ها در عرصه های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی دچار تغییراتی کند.

با این حال، کارشناسان معتقدند: باید به ویژه در بخش معدن به تدریج وارد سرمایه گذاری خارجی شویم و در بخش فوالد 
نیز از تولیدکننده فوالد به تولیدکننده تکنولوژی فوالد تبدیل  شــویم. در این زمینه در گپ و گفتی با »رضا زائر حیدری« 

تحلیلگر بازار جهانی مواد اولیه و فوالد به گفت وگو نشستیم.

معدن24- به عنوان تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی، وضعیت سنگ آهن و فوالد را چه از نظر سرمایه گذاری های جدید، 
استخراج، تسهیل و رفع موانع، قیمت گذاری و عرضه و... را در چهار ماهه نخست سال چگونه ارزیابی می کنید؟

زائر حیدری- سرمایه گذاری در زمینه سنگ آهن ادامه دارد، اما تمرکز در بخش هایی است که هزینه تولید آن کمتر باشد.  
پیش بینی موسســات معتبر مالی برای نیمه دوم ســال 2022 بر روی نقاط  باالتر از 1۳0 دالر و تا حدود 140 دالر برای 
شاخص 62 درصد )تحویل بنادر شمالی چین بصورت خشک( است، اما همان گونه که مشاهده می کنید این پیش بینی 

به وقوع نپیوست و در حال حاضر قیمت ها بین حدود 100 تا 110 دالر قرار دارد.
با این حال شرکت های بزرگ نگران این شرایط نیستند، زیرا عملیات آنها در مقیاسی انجام می شود که در حتی در قیمت 

های پایین تر نیز سود آوری خود را خواهد داشت. 

معدن24- نرخ ســنگ آهن در نخســتین ماه نیمه دوم 2۰22 در محدوده ۱۰۰ دالری و زغالســنگ در محدوده 2۰۰ دالری 
قرار دارد. بر این اساس چه آینده ای در 6 ماه دوم سال جاری میالدی در انتظار مواد اولیه و فوالد جهان خواهد بود؟

زائر حیدری- چشم انداز زغالسنگ بستگی به ارتباط میان چین و استرالیا و همچنین شرایط اقتصاد جهانی دارد.
هرچند افزایش نرخ بهره بانکی جلوی افزایش شــدید تورم را گرفت، اما رکود نیز - حداقل تاکنون- ایجاد نشــده اســت؛ 

بنابراین تصور نمی کنم کاهش شدیدی در دو بخش سنگ آهن و زغالسنگ شاهد باشیم.  
اگر ارتباط چین و استرالیا بهبود یابد و از بحران تایوان عبور کنیم، احتماال قیمت های بیشتری بر روی زغال سنگ خواهیم 
دیــد. ریو تیننــو پاهایــش را در آفریقــا محکــم می کند و »بی اچ پی« در آمریکای جنوبی، هر دو به منابعی چشــم دوخته 
اند که در صورت توســعه کامل، هزینه ها را کاهش می دهد. حال وظیفه و نقش ما چیســت؟ به طور قطع اســتفاده از 
شرایط موجود برای بهبود موثر صنعت.  یعنی باید به تدریج وارد سرمایه گذاری خارجی شویم به ویژه در بخش معدن و 
در بخش فوالد نیز از تولیدکننده فوالد به تولیدکننده تکنولوژی فوالد تبدیل  شویم. ما از فناوری احیاء مستقیم ایرانی 
برخوردار هســتیم، اما این تکنولوژی با توجه به شــرایط موجود باید بهبود بیشــتری پیدا کند؛ یعنی ســبز تر شود. آلودگی 
کمتــر و مصــرف آب کمتــر بــه مــا این اجــازه را می دهد که بر حجم تولید خود اضافه کنیــم و به طور قطع این دانش در 

کشور ما وجود خواهد داشت.

چشم انداز جهانی زغالسنگ، فوالد و سنگ آهن؛

غول ها نگران کاهش نرخ سنگ 
آهن نیستند 



شهریور     1401 5

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شناســایی ذخایر معدنی کشــور از ســال گذشــته آغاز شــد و شناســایی تمامی ذخایر 
معدنی کشور طی یک برنامه سه ساله در دستور کار است.سید رضا فاطمی امین گفت: اکتشافات معدنی در کشور بسیار 

عقب است و این امر موجب شده تا از این ظرفیت به خوبی بهره نبریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بســیاری از مشــکالت در یک ســال اســتقرار دولت برطرف شــد و این موضوع 

نویدبخش ثباتی است که برای ادامه مسیر و افق آینده کشور وجود دارد.
فاطمی امین با تأکید بر اینکه ممکن است بسیاری از کارهای انجام شده هنوز نتیجه اش برای مردم قابل لمس نباشد، 
تصریح کرد: به عنوان نمونه به دلیل نبود ســرمایه گذاری قابل توجه در صنعت برق و احداث نیروگاه در هشــت ســال 
گذشــته، با خاموشــی های بیش از حد رو به رو بودیم که در یک ســال گذشــته 2 کار در این زمینه به طور همزمان آغاز 
شــد.وی ادامه داد: یکی از این اقدامات افزایش ظرفیت نیروگاه ها اســت و در این راســتا افزایش حدود 12 هزار مگاواتی 
ظرفیت نیروگاه ها آغاز شد و در هفته های آینده یکی از این طرح ها که با سرعت باالیی انجام شد به بهره برداری می رسد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشــی از ســخنان خود با اشــاره به غفلت از توســعه صنعت مس در ســایه توجه به 
صنعــت فــوالد، بــر لزوم جبران خطای اولویت گــذاری در بخش معدن تأکید کرده و از برنامه ریزی برای تولید یک میلیون 

تن مس در سال خبر داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران با یک درصد جمعیت دنیا، یک درصد ذخایر سنگ آهن و ۷ درصد 
مس جهان را در اختیار دارد، گفت: در حالی توسعه فوالد در کشور اتفاق افتاده که قیمت یک تن شمش فوالد 12 میلیون 

تومان و یک تن مس 200 میلیون تومان است که این موضوع خطای راهبردی بسیار بزرگی بود و باید جبران شود.
ســیدرضا فاطمــی امیــن افــزود: در حوزه مس، عقب ماندگی بســیار زیادی داریم که برای جبــران آن تولید یک میلیون تن 
مس در برنامه اســت و اشــتغال بســیاری نیز ایجاد خواهد کرد. او ادامه داد: شناســایی ذخایر معدنی از سال گذشته در 
کشــور و از خراســان جنوبی آغاز شــده و امیدواریم بتوانیم به زودی کار گســترده شناســایی و اکتشاف را در نقاط مختلف 

کشور انجام دهیم.
فاطمی امین، با تأکید بر اینکه در بخش معدن باید ترازنامه ذخایر معدنی را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در بخش 

ماشین آالت صنعتی برای تأمین تجهیزات موردنیاز فعالیت گسترده ای را آغاز کرده ایم و به آن توجه ویژه داریم.

سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت خبر داد:

خطای اولویت گذاری در بخش 
معدن باید جبران شود
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حــوزه معاونــت امــور معــادن و فــرآوری مواد وزارت صمت با توجه به حساســیت های باالیی که در گســتره حوزه وظایف دارد، 
نقش بسیار پررنگی را در موفقیت های این وزارتخانه در بخش معدن و صنایع معدنی ایفا می کند. به همین دلیل معدن24 
گفت و گویی را با مهندس سیدرضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری معادن وزارت صمت داشته است که در آن به 
موضوعاتی همانند گالیه ها در رابطه با نحوه قیمت گذاری محصوالت در زنجیره فوالد، فعال سازی معادن غیر فعال، تکلیف 

نهایی بورس کاال، سهام دار کردن مردم در معادن و... پرداخته شده است که در زیر مشروح آن را می خوانیم:
* روندی که در سال های گذشته در بورس کاال طی شده، دور شدن  از قیمت گذاری دستوری بوده.

* جزئی از زنجیره از ما تقاضا دارد در قیمت کاال مداخله نکنیم اما در قیمت ماده اولیه مداخله کنیم.
* بورس کاال از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به وزارت صمت نمی آید. 

* فعال سازی ٢٠٠ معدن غیرفعال در کرمان یک شبه حاصل نمی شود. 
* بر اساس قانون، معادن تنها بر مبنای مزایده به افراد واگذار می شود. 

* اکتشافات معدنی، به عنوان یک وظیفه عمومی بر عهده وزارت صمت است. 
* به صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی، به عنوان تنها جزء سرمایه ای کشور نمی توان نمره مطلوبی داد.

معدن24- با توجه به سابقه حضور شما در بورس کاال، امروز گالیه مندی های زیادی درخصوص قیمت گذاری دستوری در حوزه 
سنگ آهن و فوالد وجود دارد. لطفا نظر خود را در این زمینه عنوان بفرمایید.

محتشــمی پور- روندی که در ســال های گذشــته در بورس کاال طی شــده دور شدن از قیمت های دستوری بوده است. بر اساس 
مقررات وقتی کاالیی وارد بورس کاال می شود مداخالت قیمتی در آن متوقف می شود البته در بورس های کاالیی در همه جهان 
قواعدی برای کشف قیمت وجود دارد. یعنی وقتی عرضه کننده قیمتی را برای محصول خود تعیین کند بورس باید به لحاظ 

کارشناسی آن قیمت را تایید کند و بورس ها بر اساس یک سری قواعد این کارها را انجام می دهند.
ایــن اتفــاق در بــورس هــای ما هم رخ داد. البته از آنجایی که بورس های ما بر اســاس معامالت کاالیی فیزیکی شــل می گیرد 

تداومی که در معامالت کاغذی وجود دارد را ندارند که ممکن است منجر به یک گسستگی در قیمت ها شود.
ما در گذشته در معامالت زنجیره فوالد مداخالت پررنگ و قیمت های دستوری را داشتیم، اما با ورود این محصوالت به بورس 
این مداخالت کم شد. با این حال با توجه به اینکه نوسانات قیمتی در بازار زیاد است ممکن است در مقاطعی بورس اقداماتی 
را طراحی کند تا جلوی نوسانات شدید را بگیرد که ممکن است احساس شود در بازار مداخالتی صورت می گیرد و این در همه 
بورس های جهان معمول است. در بازار بورسی ما از آن جایی که بسیاری از ابزارهای بورسی از جمله معامالت کاغذی را نداریم 
و تکیه زیادی به معامالت فیزیکی می شود، ممکن است قاعده گذاری ها کمی بیشتر باشد، اما اینکه قیمت گذاری دستوری 
یا معامالت دســتوری وجود دارد را تایید نمی کنیم و اگر کســی فکر می کند معامالت دســتوری وجود دارد بهتر اســت مروری 
بر قاعده های قیمتگذاری در ســال۹۸ بکند؛ در آن زمان ما برای زنجیره فوالد دقیقا قیمت های تعیین شــده و نســبتهایی بین 
اجزای زنجیره داشتیم. به طور مثال کنسانتره چند درصد از قیمت شمش باشد یا گندله چند درصد؟ به هر حال این درصدها 
فاصله معنی داری با روندها و ُنرم های جهانی داشــت و کاماًل قیمت گذاری دســتوری در آن مقاطع مصداق داشــت. اما امروز 
این اتفاقات حذف شــده اســت. در مقاطعی نیز که دولت ســیزدهم بر ســر کار آمد ما شــاهد بودیم که این مداخالت به تدریج 
کمتر شــد و بعضًا قیمت گذاری ها از بازار جهانی کنده شــده اســت و در بســیاری از اجزای زنجیره فوالد قیمتها حاصل قیمت 

گفت وگوی اختصاصی با مهندس »سید رضا محتشمی پور« 
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قیمت گذاری دستوری در بورس 
کاال وجود ندارد

واگذاری معادن صرفا از طریق مزایده عمومی صورت می گیرد
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های کشــف شــده در بورس اســت. البته معمواًل عکس آن را نیز می بینیم؛ به طور مثال تقاضاها از ما برای مداخله در قیمت 
مواد اولیه برخی کاال ها وجود دارد که البته اینها بخشی از مسائل بازار است و خیلی هم غیر منتظره نیست. هر یک از اجزای 
زنجیره تمایل دارد که مداخله حاکمیت را به نفع خود جلب کند، اما در لک اساس تصمیمات وزارتخانه این است که از فضای 
قیمت گذاری و فضای مداخله فاصله بگیرد و آنجایی که نیاز به مدیریت بازار است با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا وارد شود.

معدن24- آقای محتشمی پور، در بخشی از صحبت های تان در خصوص قاعده معامله صحبت کردید. آیا در این قاعده تعیین 
سقف قیمتی معامالت مطرح است؟

 محتشمی پور- خیر. چنین چیزی مطرح نیست. این مساله مربوط به سال های ۹۷ و ۹۸ است که در آن مقاطع چنین تعامالتی 
بود اما همه موضوعات در سال ۹۹ به پایان رسید و اساسًا موضوعی تحت عنوان سقف قیمتی را به یاد نمی آورم.

معــدن24-  صحبت هــای مطرح بود برای اینکه بورس کاال از زیرمجموعــه وزارت اقتصاد به زیر مجموعه وزارت صمت منتقل 
شود آیا واقعًا چنین صحبتی مطرح است؟

محتشمی پور- خیر. چنین چیزی مطرح نیست، اما این موضوع را در برخی تحلیل ها دیده یا شنیده ام. این کار به هیچ عنوان 
منطقی یا مطلوب نبوده و در برنامه ریزی و سیاســتگذاری نیز چنین مباحثی مطرح نیســت. بورس کاال جزئی از بازار ســرمایه 
محسوب می شود و متولی آن در قانون و در کشور مشخص است. البته بورس های کاالیی نهادهایی هستند که نیمی در بخش 
پولی اقتصاد هستند و نیمی در بخش حقیقی اقتصاد و از این لحاظ ارتباطشان با مجموعه ای مثل وزارت صنعت بسیار زیاد 
است و در واقع یک بازار متشل کاالیی کشور است. این ارتباط زیاد ما را به تعامالت زیاد نیز می کشاند و تبادالت و کارشناسان 
زیادی نیز با یکدیگر داریم، اما این که بخواهد از بخش بازار سرمایه جدا ششده و ذیل وزارت صنعت قرار گیرد به هیچ عنوان 

مطرح نبوده است و اینها تفاسیری بوده که برخی نظر شخصی خود را در این زمینه عنوان کرده اند.

معدن24- به تازگی رئیس جمهور سفری به استان کرمان داشته و در خصوص معادن غیر فعال گالیه های مطرح کردند و عنوان 
شــد که 2۰۰ معدن غیر فعال در اســتان کرمان وجود دارد و گفتند که این معادن باید به ســرعت فعال ســازی شود. آیا اجرایی 

کردن دستور رئیس جمهوری به صورت یک شبه امکان پذیر است یا زیرساخت ها و شرایطی را نیاز دارد؟
محتشمی پور- قطعًا نظر رئیس جمهور نیز رفع یک شبه مشکالت نیست. ما معادن غیرفعال زیادی در کشور داریم. 
یکی از دالیل بنیادی آن این است که ما صنعت معدنکاری را در کشور به گونه ای تعریف کرده ایم که معادن کوچک 
زیادی در آن شل گرفته است. این معادن کوچک بسیاری اوقات به صورت منفرد اقتصاد مناسب ندارند و اگر بخواهیم 
آمار بگیریم بسیاری معادن غیر فعال ما را معادن شن و ماسه و مصالح ساختمانی تشکیل می دهند. وقتی فعالیت 
های ســاختمانی در کشــور در رکود اســت، آن معادنی که اقتصادشــان خیلی قوی نیست ممکن است در مقاطعی غیر 
فعال شوند اما دوباره با بازگشت نشاط به بازار فعال می شوند و همین مسئله بیشترین عامل غیرفعال بودن بسیاری 

معادن ما است.
عامل دوم بحث های زیست محیطی است. موضوع و مشل معارضان محلی مسئله دیگری است که به تازگی شدت یافته است 
و اینها عوامل محدودکننده فعالیت های معدنی هستند، اما هیچیک از این عوامل از نظر تعداد به پای غیر اقتصادی بودن 
معادن نمی رسند. به نظر می رسد این مسیری که ما در سال های گذشته رفته و منجر به ایجاد معادن کوچک بسیاری شده ایم، 
ســبب می شــود هزینه های ســربار زیادی به این معادن وارد شــود. هزینه های ســربار وقتی که بازار کمی وارد رکود می شود این 
معادن را با مشل مواجه می کند. این مسئله سبب شده افت و خیزهای فعالیت های معادن در کشور زیاد باشد. این بحث 
یکی از دغدغه های جدی وزارت صمت است از یک سو ما دغدغه اشتغال و هدر رفت منابع در کشور را داریم و با طرح هایی 
همچون احیای معادن کوچک در نظر داریم کمی از بار مشکالت کاسته شود. در برخی موارد در قالب مباحثی همچون کلینیک 
معادن فعالیت های انجام شــده تا معادنی که با مشــل مواجه هســتند مورد عارضه یابی قرار بگیرند و اقداماتی برای فعال 
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شدن آنها انجام شود، اما معمواًل عواملی که اجازه فعال کردن این معادن را به ما نمی دهند مباحث حقوقی معادن، معارضان 
محلی یا ســازمانی، بحث مالکیت معادن و غیره اســت که ســبب می شــود معادن برای یک دوره زمانی زیاد غیر فعال باشــند. 
امروز کمک برای فعالسازی این معادن یکی از مطالبات جدی از وزارت صمت است و فعاالن معدنی انتظار دارند که وزارتخانه 

برنامه داشته و پیگیری هایی انجام دهد.

معدن24- عالوه بر مطرح بودن بحث معادن غیر فعال، بحث دیگری که وجود دارد این اســت که معادن پس از فعال شــدن 
به یک سری افراد خاص داده می شود. این افراد خاص دقیقًا چه کسانی هستند؟

محتشــمی پور- این موضوع را باید از افرادی که آن را مطرح می کنند ســوال کرد. ما در قانون معادن اجازه واگذاری معدن را 
نداریم مگر از طریق  مزایده. و هر قیدی که بخواهیم روی آن بگذاریم از نظر قانون غیر قابل قبول است. در پرونده هایی که 
بعضًا بررسی می کردم برخورد کردم با مسئله ای که در برخی موارد دولت طی مصوبه ای اعالم کرده که فالن معدن باید به فالن 
شرکت اختصاص داده شود و این رای نقض شده است. قانون 10 معادن عماًل این اجازه را نمی دهد. لذا اگر در قالبی غیر از 
قالب واگذاری مزایده ای، معدنی واگذار شود هر شخصی در کشور می تواند آن را به عنوان یک تخلف پیگیری کند و قابل برخورد 
اســت و اساســا چنین چیزی وجود ندارد، اما ممکن اســت افرادی تمایل داشــته باشــند معدن یا معادنی را در اختیار بگیرند و 
وقتی موفق نمی شــوند اعالم می کنند که این معدن به افرادی خاص واگذار شــده اســت. ما هم این صحبت ها را می شــنویم و 

اگر جای احساس کنیم که ممکن است واقعیتی پشت قضیه باشد پیگیری خواهیم کرد.

معدن24- آقای محتشمی پور، شما با سهامدار کردن مردم در معادن بخش خصوصی موافق هستید؟
محتشــمی پور- معادن بخشــی از اقتصاد کشــور هســتند و اگر ظرفیت ورود مردم به عنوان ســهامدار به هر فعالیت اقتصادی 
امکانپذیر باشد می تواند یک اتفاق مثبت تلقی شود. اگر بخواهیم به فعالیت های معدنکاری از دید اقتصادی نگاه کنیم همواره 

با ریسک هایی همراه است، لذا ورود مردم و سهامداران عام به پروژه های معدنی باید با توجه به این نکته باشد.
در هیچ اقتصاد و بازار سرمایه ای از اینکه سهامداران عام در فعالیت های با ریسک  باال وارد شوند استقبال نمی شود. به 
عنوان مثال در مقوله اکتشاف از هر 10 پروانه اکتشافی یکی به گواهی کشف منجر می شود و این یعنی در دوره اکتشاف 
۹0 درصد ریسک وجود دارد. البته باید کاری کنیم که این اعداد و درصدها شل بهتری به خود بگیرد و ریسک فعالیت 
های اکتشافی پایین تر بیاید. همچنین حدود نیمی از گواهی های کشف به فعالیت های بهره برداری و اکتشاف منجر 
می شــود. صرف نظر از دالیل آن و اینکه حتمًا باید برای آن برنامه داشــته باشــیم وارد کردن ســرمایه های خرد مردمی به 
فعالیت های معدنی بدون در نظر گرفتن ریسک ها می تواند نتیجه معکوس داشته باشد؛ یعنی اعتماد مردم را مخدوش 
کند. معتقدیم ضمن اینکه باید به سمت شفاف کردن فعالیت های معدنی برویم، ریسک آنها را باید کنترل کنیم. زمانی 
که این ریسک ها به یک سطح قابل پذیرش در بازار سرمایه برسد باید سرمایه های مردمی را وارد آن کنیم. برخی از ما 
مطالبه می کنند که در مرحله پروانه اکتشــاف، پروانه ها را وارد بحث ســهامداری کنیم، اینکه ما اوراقی را با یک ریســک 
بسیار باال وارد بازار سرمایه کنیم را حتی خود بازار سرمایه نیز توصیه نمی کند. به خصوص در بازارهایی مثل بازار سرمایه 
ایران که هر زمان چنین ریسک هایی منجر به وقوع حادثه ای در بازار سرمایه شد افراد زیادی وارد شدند؛ در حالی که این 
ریسک ها باید برگردد به سمت بیت المال، یعنی دولت باید این هزینه را پرداخت کند. بدین معنی که عده ای وارد یک 
فعالیت پر ریسک می شوند و با مشل برخورد می کنند و با افت ارزش دارایی مواجه می شوند، آن گاه بالفاصله همه 
انتظار دارند که دولت ورود کرده و از محل منابع به دنبال جبران آن باشد. اگر بدون توجه به ماهیت ریسکی فعالیت 
معدنی کسی بخواهد چنین انتظاری داشته باشد، انتظار بی جایی نیست، اما اگر بتوانیم مسیری را طی کنیم که ریسک 
فعالیــت هــای معدنــی به شــل معقولی کاهش یابد و شــفافیت در اطالعات معدنی بــاال رود، ضریب صحت اطالعات 
معدنی باال رود و مردم نیز بتوانند در آن مشارکت کنند، حرف درستی است و راهبردی است که وزارتخانه دنبال می کند. 

امیدواریم مردم نیز به همین ترتیب وارد شوند و نیازی به ورود دولت یا حاکمیت نداشته باشد.



شهریور     1401 9

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از رشد 5 درصدی حوزه معدن، رشد 10 درصدی صادرات 
فوالد خام و 44 درصد رشد صادرات مس کاتدی خبر داد. وی معتقد است جنگ میان چین 
و تایــوان، دامپینــگ روســیه را خنثی خواهد کرد و وعــده می دهد وزارت صمت به زودی موانع 
صادراتــی تمامــی محصــوالت معدنی و صنایــع معدنی را در چارچوب حمایــت از تولید داخل 

برطرف خواهد کرد.  

رشد 5 درصدی حوزه معدن و صنایع معدنی 
امیــد قالیبــاف، ســخنگوی وزارت صمــت دربــاره عملکرد معدنی ایــن وزارتخانه در 4 ماهه ابتدایی ســال جاری گفت: در 
مجموع خوشــبختانه رشــد 5 درصدی حوزه معدن و صنایع معدنی را نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ثبت کردیم که 
البته مواردی کمتر و بیشتر از 5 درصد هم در بخشی مانند سیمان شاهد بودیم. همچنین اقداماتی در راستای تشویق 
به سرمایه گذاری در حوزه معدن صورت گرفت که از جمله آنها سامازندهی و تنقیه مقررات حوزه معدن بود. در ده سال 
گذشته، بیش از ۳00 مقرره و بخشنامه در حوزه معدن ابالغ شده که این هم ایجاد ابهام در مورد تصمیم گیری می کرد 
و هم بعضا در تعارض با یکدیگر بود و یا خالء داشت. بنابراین موارد مذکور در حال تنقیه و قواعد و موارد زائد در حال 

حذف شدن است که این امر به شفافیت فضای سرمایه گذاری کمک می کند.
این مقام مســئول به مناســبت هفته دولت در گفت و گو با معدن 24 درباره میزان رشــد فرآیند ســرمایه گذاری تصریح 
کرد: از سال ۹0 تا ۹۸ روند رشد سرمایه گذاری در بخش معدن را شاهد بودیم. دو نکته در اینجا وجود دارد، یکی اینکه 
اساســا درمورد بخش معدن، ما همیشــه باید یک دهه را مالک بررســی قرار دهیم، چون این بخش بخشــی اســت که 
سرمایه گذاری ها در آن دیر بازده است، یعنی تزاحم هایی در آن وجود دارد. به عبارت دیگر وقتی یک معدن بزرگ کشف 
می شــود، از زمان کشــف تا بهره برداری آن شــاید 20 ســال طول بکشــد که این فرآیند بسیار زمان بر است. البته مسائل 
مربوط به قوانین و مقررات و محیط اقتصادی در صدد حل شدن توسط صمت هستند. نکته دوم، روند سرمایه گذاری 
ها در دهه ۹0 است که در مجموع فرآیند مثبتی را شاهد بودیم؛ اما اکنون با مسئله عدم امکان استفاده از ظرفیت های 
موجود با توجه به نبود زیرســاخت های الزم و یرق روبرو بودیم. بنابراین در مقطع فعلی تمرکز صمت بر اســتفاده از این 

ظرفیت های ایجاد شده و بالاستفاده است تا بتوانیم یه سوی توسعه  ظرفیت های تازه گام برداریم.
وی افزود: در ســال جاری، در حدود 1۷ میلیارد دالر طرح های ســرمایه گذاری تعریف شــد که عمدتا توســط شــرکت های 
بزرگ فوالدی و معدنی تحت عنوان پیشــرانان پیشــرفت ایران در حال اجرا شــدن اســت که فقط ۸ میلیارد دالر آن برای 
ظرفیت ســازی 12 هزار مگاوات برق اختصاص یافته. شــاید بتوان گفت بخش معدن و صنایع معدنی بیش از آنکه بر 
حوزه ســرمایه گذاری به دلیل مشــکالتی که در زیر بخش ها از جمله آب و برق دارد تمرکز داشــته باشــد، به سمت سرمایه 

گذاری بر روی ظرفیت های گاز حرکت کرده است.  

دو سناریو برای شش ماهه دوم 1401
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تسهیل فرآیندهای اکتشافی توسط وزارت صمت 
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه اکتشافات عنوان کرد: ما دقت خود را در تنوع عناصر 
موجود در نقشه های ژئوشیمیایی افزایش دادیم؛ یعنی نقشه هایی که تولید می کنیم را از ۳5 به 5۷ عنصر افزایش دادیم. 
مدت زمان فرآیند تهیه و تولید اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافی از ۳6 ماه به  12 ماه )به یک سوم( کاهش پیدا 
کرده و همزمان دقت آن تا 4 برابر افزایش یافته است. رشد صدور پروانه های اکتشافات نیز در مقایسه با سال ۹۹، تا 
۷ درصد افزایش پیدا کرده که همین امر رشد تولید صنایع معدنی در بسیتری از موارد محصوالت مهم از جمله مس، 
آلومینیوم، کاشی، شیشه و... را به ارمغان آورده. رشد 1۸۸ درصدی دریافت حقوق دولتی معادن نیز نسبت به سال ۹۹، 
در ســال 1400 اتفاق افتاده اســت. ما در ســه ماهی اول امســال نســبت مدت مشابه سال قبل، رشد 10 درصدی صادرات 
فوالد خام و 44 درصد رشد صادرات مس کاتودی را شاهد بودیم. عرضه و کشف قیمت نیز در بورس کاال انجام می شود. 
در واقع ما در ســال 1400 از نظر وزنی به میزان 6۳0 میلیون تن عرضه در بورس کاال داشــتیم و ارزش معامالت بورســی 

ما در حدود 65 همت بوده است. 

خنثی سازی دامپینگ روسیه توسط چین 
امید قالیباف برای شش ماهه پیش رو تا پایان سال پیش بینی کرد: ما در شش ماهه دوم سال دو برآیند داریم که به 
نظر می رسد یکدیگر را خنثی کنند. برآیند اول بحث جنگ میان اوکراین و روسیه است که سبب دامپینگ روسیه در بازار 
فوالد و کاهش قیمت ها شده. بحث دیگر بروز تنش میان چین و تایوان است که این موضوع قیمت ها را در بازارهای 
جهانــی بــا افزایــش روبــرو خواهد کرد. اساســا هر رخدادی برای چین نیمی از بازار فــوالد دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد. 
کمااینکه اکنون رکود مسکن در چین قیمت ها را در ایران و در سایر نقاط دنیا کاهش داده. همین امر تاثیر به سزایی بر 
نرخ های زنجیره تامین مسکن داشته است. به نظر می رسد دو عامل مذکور یکدیگر را خنثی بکنند و در نیمه دوم امسال 
روند افزایشی یا کاهشی خاصی را شاهد نباشیم. در ایران مذاکراتی در راستای جلوگیری از زیان صنایع پایین دستی به 

دلیل کاهش قیمت محصوالتشان در حال انجام است که با هماهنگی لک زنجیره فوالد، در صدد پیشروی است. 

حمایت از تولید داخل، در دستور کار وزارت صمت 
او تکمیل کرد: در 4 ماهه نخســت ســال جاری، مقدار برق تحویلی به بخش صنعت معدن را نســبت به مدت مشــابه 
در ســال گذشــته به میزان 1۳ درصد افزایش دادیم. بنابراین در ســایه هماهنگی مطلوبی که میان وزارت صمت و نیرو 
انجام شده وضعیت صنایع ما به لحاظ تامین برق بهبود یافته. به زودی وزارت صمت موانع صادراتی تمامی محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی را در چارچوب حمایت از تولید داخل ضمن هماهنگی با دستگاه های دیگر برطرف خواهد کرد.
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در آستانه ورود به ماه ششم سال هجری شمسی و در نیمه دوم سال 2022 میالدی هستیم. حوزه معدن و صنایع معدنی 
کشور سال را با وضع عوارض صادراتی شروع کرد و با کاهش شدید قیمت مواد معدنی، فلزات و فوالد ادامه پیدا کرد. 
از طرفی چشم انداز مثبتی به اقتصاد جهانی وجود نداشته و نگرانی های در مورد رشد اقتصادی همچنان به قوت خود 
باقی ست. به همین دلیل معدن24 گفت و گویی را با مهندس وجیه اله جعفری رئیس سازمان ایمیدرو داشته است.

به عنوان رئیس ســازمان ایمیدرو، وضعیت حوزه معدن و صنایع معدنی کشــور را چه از نظر ســرمایه گذاری های جدید، 
استخراج، تسهیل و رفع موانع، قیمت گذاری و عرضه و... در چهار ماهه نخست سال چگونه بوده است؟

ایمیــدرو از ابتــدای تاســیس تــا کنــون با تالش برای تدوام روند ســرمایه گذاری دربخش معــدن و صنایع معدنی تحقق 
ســرمایه گذاری بیش از 2۳میلیارد و500 میلیون دالری را در کارنامه خود دارد که این رقم تا ســال 1404 به ۳6 میلیارد 

و10۷ میلیون دالر افزایش خواهد یافت.
تکمیل طرح های نیمه تمام در سال 1400 با بیش از۷50 میلیون دالر سرمایه گذاری و با  اشتغال مستقیم نزدیک 2هزار 
و 1۸۸ نفر از دیگر اقدامات ایمیدرو در حوزه معدن و صنایع معدنی اســت. برخی از این طرح ها عبارتند از پروژه های 
بهینه ســازی و افزایش تولید لگ گهر، طرح افزایش تولید در نفلین ســینیت کلیبر، فوالد اســتانی قائنات)واحد احیاء( و 

احداث واحد بریکت سازی فوالد شادگان.
تکمیل طرح های نیمه تمام در سال 1401 از برنامه های ایمیدرو است که سرمایه گذاری یک میلیارد و2۸0 میلیون دالری 
و اشتغال مستقیم ۳ هزار و ۳۷۷ نفری را به دنبال خواهد داشت. از جمله این طرح ها می توان به کارخانه فلوتاسیون 

مس سرچشمه، فوالد استانی سفید دشت، احداث کارخانه تولید آهک هیدراته کوه الر اشاره کرد.
ایمیدرو در راستای توسعه گسترده فعالیت های اکتشافی  به عنوان زیربنای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اکتشاف 
پهنه ها در¬فازهای شناسایی و پی جویی در ۳0  استان با مساحت بیش از 4۸۹ هزارکیلومتر مربع گستره کشور را اجرا 

کرده و ۹6 درصد آن تکمیل شده است.
همچنین ایمیدرو طی 10 سال اخیر یک میلیون و 450هزار متر حفاری اکتشافی با مجموع هزینه بیش از هزار و 455 
میلیارد تومان انجام داده است. این امر منجر به کشف ذخایر جدید به ارزش 1۳ میلیاد دالر  از سال ۹2 تا 1400 شده 
اســت. گفتنی اســت که با احتســاب فعالیت های اکتشــافی این ســازمان در 41 ناحیه کمتر توسعه یافته، گستره عملکرد 
ایمیدرو حدود ۸2 درصد از شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور را پوشش داده است. نتایج حاصل از فعالیت های 
اکتشافی 6 سال اخیر منجر به کشف ۷2 تن ذخایر طال، سنگ آهن۹۷۷ میلیون تن، بوکسیت 1۷ میلیون تن، زغالسنگ 
256 میلیون تن و مس محتوی 16 میلیون تن شده است. همچنین این سازمان در نظردارد میزان حفاری ها را طی ۳ 

سال آتی  به 2 میلیون متر افزایش یابد.
از ابتدای تاسیس ایمیدرو )سال ۸1( ظرفیت تولید فلزات اساسی کشور افزایش قابل مالحظه داشته است. فوالد 5.4 
برابــر )از ۸ بــه 4۳.5 میلیــون تــن(، کاتــد مس 2.4 برابر )از 1۹0 به 450 هزار تن( و شــمش آلومینیوم ۳.5 برابر )از 216 

به ۷۷0 هزار تن( افزایش یافته است.

وجیه اله جعفری، رئیس سازمان ایمیدرو در گفت و گو با معدن 24 خبرداد:

ایمیدرو به زنجیره جهانی اکتشافات 
متصل می شود
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جدی ترین اقدامات سازمان ایمیدرو در راستای توسعه و تقویت این حوزه چیست؟
ماموریت ایمیدرو بسترســازی و تســهیل گری توســعه و تولید رقابت پذیر زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی کشــور 
مبتنی بر توســعه پایداراســت که در این راســتا فعالیت هایی همچون توســعه زنجیره معدن و صنایع معدنی با رویکرد 
توسعه پایدار، توسعه مشارکت و تسهیل ارتباطات، تامین و استفاده بهینه از منابع مالی جهت توسعه سرمایه گذاری، 
اتصال ایمیدرو به زنجیره جهانی اکتشــاف، اســتخراج و فرآوری معادن و صنایع معدنی و نیز بهینه ســازی و ارتقاء توان 

مقابله با تهدیدها و ریسک های محیطی را مد نظر قرار داده است.
برنامه ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، در چارچوب تفاهم نامه با وزارت نیرو )قابل افزایش تا 12 هزار مگاوات 
برق( به منظور تامین و تولید برق پایدار معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری بیش از ۷ میلیارد دالر که ۸ نیروگاه 
آغاز شده و نخستین آن در )در سمنان( در آستانه افتتاح است. اجرای ۳ خط انتقال آب از خلیج فارس به استان های 
اصفهان، خراســان رضوی و سیســتان و بلوچســتان با هدف تامین آب بخش معدن و صنایع معدنی با ســرمایه گذاری 
10۹ هزار میلیارد تومان که تا کنون 2 خط آغاز شده است. همچنین جهت بهبود حمل ونقل ریلی، جاده ای و دریایی، 
نیز تفاهم نامه ای به وزرات راه پیشنهاد داده ایم) انجام ۳000 کیلومتر خطوط ریلی و تامین لوکوموتیو از مباحث درخور 
توجه این تفاهم نامه هســتند(.  الزم به ذکر اســت ایمیدرو در راســتای توســعه صنعت گوهرســنگ )سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی( نیز اقداماتی انجام داده اســت. تهیه "ســندملی توســعه صنعت ســنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشــور" با 
حضور خبرگان، فعاالن، مشاوران و متخصصان این حوزه و اخذ تاییدیه ریاست محترم جمهور ، تشکیل شورای راهبری 
گوهرســنگ تحــت نظــر وزیــر محترم صمت و نهایی شــدن الزامات و اصالحات مورد نیاز و ابــالغ برنامه های عملیاتی از 
جمله این اقدامات است.  هدف مصوب طرح جامع صنعت گوهرسنگ"دستیابی به سهم نیم درصد از مبادالت مالی بازار 
جهانی جواهرات در سال 1405 به میزان ۳.۸۳ میلیارد دالر )اشتغالزایی 550 هزار نفر( و سهم یک درصدی در سال 1410 
به میزان ۹.۷۷ میلیارد دالر )۷00 هزار نفراشــتغالزایی( اســت که ایمیدرو در نقش تســهیل گری و هماهنگ کننده اســت. 
برنامه های آتی ایمیدرو در این حوزه شامل انجام مطالعات اکتشافی، آموزش نیروی انسانی )کارگاه های آموزشی(،ایجاد 

آزمایشگاه گوهرسنگ در مرکز تحقیقات و انجام طرحهای مطالعاتی و پژوهشی است.
از دیگر ســو ایمیدرو مبادله تفاهم نامه های متعدد با ســایر ارگانها و بخش خصوصی با هدف توســعه همکاری های 
مرتبــط، افتتــاح اولیــن مرکــز نوآوری معادن و صنایع معدنی )ایمینو( با هدف حمایت از اســتارتاپ های معدنی، برگزاری 
همایش جایزه ملی بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی با هدف ارتقای بهره وری بخش، انتخاب ایمیدرو به عنوان 
ســازمان برتر در جشــنواره شــهید رجایی برای بار دوم ، اســتقرار سیســتم مدیریت کیفیت ISO۹001 ویرایش 2015 و اخذ 
گوهینامه از شرکت SGS را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین با هدف بهبود وضعیت پروژه ها در زمان، هزینه و کیفیت 
، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه از سطح پورتفولیو تا پروژه توسط انجمن مدیریت پروژه ایران آغاز شده 
اســت. ســند پورتفولیوی پروژه تهیه شــده و در حال طراحی نظام مدیریت پروژه در ۳ تیپ پروژه های EPC، فهرســت 
بهایی و اکتشافی هستیم. یکی دیگر از اقدامات و تسهیل گری های جدید ایمیدرو، آماده سازی شرایط برای پیاده سازی 
نســل چهارم )Industry 4.0(تکنولوژی در بخش معدن و صنایع معدنی اســت. برنامه ریزی اســتفاده از فناوریهای نسل 
4 آغاز به طوری که تاکنون تهیه سند سیاست استقرار فناوری های نسل 4 در بخش معدن و صنایع معدنی )پیشنهاد 
سیاست های مشخص، استانداردهای مربوطه، راهکارهای حمایتی و اجباری و ...( آغاز شده است. این سازمان، نظارت 
بر اجرای پروژه های دیجیتالی و هوشمندی بر شرکت های زیرمجموعه و تابعه )مبارکه، چادرملو ...(، توسعه شرکت های 
توانمند در حوزه خدمات فنی، مهندسی، فناوری و ساخت در راستای هوشمند سازی، طراحی الزامات پیاده سازی فناوری 
های نوین و دیجیتالی شدن و هوشمند سازی از مرحله اکتشاف تا تولید محصول نهایی و تقویت تحقیق و توسعه های 

کاربردی در هماهنگی لک زنجیره از معدن تا محصول نهایی قابل عرضه به مشتری را در حال اجرا دارد.
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 دکتر امیر حسین نادری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران گفت: زمین شناسی 
کشــور ما به گونه ای اســت که از نظر داشــتن ذخایر معدنی نه تنها دارای تنوع که دارای تعدد منابع عظیم و ارزشــمند معدنی 
است، از طرفی گستردگی این منابع و معادن در استان های مختلف کشور موجب شده است تا اهمیت معدن به عنوان یکی 
از ارکان مهم و اصلی اقتصاد کشــور مورد توجه قرار گیرد و برنامه های متعدد و دقیقی برای بهره وری بهینه و بیشــینه از این 
منابع طراحی شود.  وی با یادآوری بر ماهیت فعالیت در حوزه معدن افزود: در گفت وگوهای قبلی هم به این موضوع اشاره 
شده است که معدن بواسطه ماهیتی که دارد  یکی از حوزه های قابل اطمینان و با ضمانت برای تولید ثروت، ایجاد اشتغال، 
رشــد و توســعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پایدار اســت و خوشــبختانه گســتردگی معادن در کشور ما به گونه ای است که 
موضوع توازن در توســعه و توزیع ثروت را هم در برمی گیرد و به جرات می توان ادعا کرد که بخش معدن یکی از فرصت های 
اقتصادی کشور است که حداکثر اهداف اقتصادی کشور را پوشش می دهد و به همین دلیل دولت و حاکمیت در سال های اخیر 
توجهی ویژه ای به این بخش داشته است و تالش کرده است تا با کمک بخش خصوصی و برنامه ریزی صحیح ، سرمایه گذاری 

مناسبی در این بخش داشته باشد.
وی در ادامه گفت: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین هم به عنوان یکی از مجریان این حوزه با توجه به ماموریت های خود و 
همینطور با در نظر گرفتن شرایط بین المللی معدن و صنایع معدنی و سهام داران، با نگاه خلق ارزش پایدار در زنجیره معدن 

و صنایع معدنی، پروژه ها و اقدامات مهم و تاثیرگذاری را در دستور کار قرار داده است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با اشاره به اهميت موضوعات و چالش های اجتماعی و فرهنگی برای این شرکت 
و نقــش حــوزه معــدن در کمــک به حل مشــکالت این حوزه ها تصریح کرد: در کنار توجه بــه مزایای اقتصادی، در برنامه ریزی و 
اجرای پروژ ه ها، تاکید داشــتیم که ســایر جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز در نظر گرفته شــود تا حداکثر انتفاع از این منابع و 
ذخایر خدادادی و ملی حاصل شــود. از طرفی دیگر نگاه و اقدامات تاصیکو در راســتای منتفع شــدن مردم منطقه و توســعه و 
رشد مناطق محل اجرای پروژه است. دکتر نادری افزود: از طرفی با توجه به اینکه فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه معدن دارای 
مدت زمان نسبتا طوالنی در مقايسه با سایر حوزه ها است بنابراین مطالعه و رصد بازار و شناسایی و پبش بینی نیاز صنایع و 
کشــورها یکی دیگر از موضوعاتی اســت که شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین در طراحی و اجرای پروژه ها مد نظر قرار می دهد. 
بررسی کلی به پروژه های این هلدینگ و نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت های زیر مجموعه تاصیکو موکد و موید این مطلب 
است که در ماه های اخیر عالوه بر معرفی و اجرای طرح های جدید، برنامه ریزی برای توسعه طرح های پیشین و افزایش تولید 
و به دنبال آن اشتغالزایی قابل توجهی انجام شده است.  دکتر نادری حرکت در راستای نیاز بازار را یکی از اصول موفقیت هر 
فعالیت اقتصادی دانســت و بیان داشــت: همانطور که اشــاره شــد در طراحی و اجرای پروژه های شــرکت ، رصد بازار از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار اســت و تــالش کردیــم نه تنهــا همگام با نیاز بازار که حتی با پیش بینی آینده بــازار، جلوتر از حوزه تقاضا گام 
برداریم و در این مسیر با همکاری شرکت های دانش بنیان و تقویت پیوند و ارتباط بخش علم و صنعت عالوه بر دستیابی به 
سود اقتصادی، محصوالتی را به بازار عرضه کنیم که در خور و شأن صنعت و نام ایران باشد. در حقیقت نگاه ما به محصوالت 
تولیدی شرکت های زیرمجموعه به عنوان سفیر، معرف و نماد صنعت و حتی فرهنگ ایران است.  دکتر نادری در پایان گفت: 
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین یکی از شرکت های بزرگ فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی است که خوشبختانه از نظر 
تنوع صنایع مختلفی را شامل می شود و در حوزه های متعدد و متنوعی فعالیت دارد و از این رو وظیفه سنگینی را بر دوش 
خــود می بینــد کــه البتــه با برنامه ریزی و اســتفاده از توان علمی و فنی داخلی و بهره گیــری از تجربه های ملی و بین المللی تمام 
تالش خود را برای تحقق اهداف شركت و سرمایه گذاران به کار می گیرد و با توجه به عزم و اراده و توانی که دارد دستیابی به 

تمامی این اهداف دور از انتظار نیست.

دکتر امیر حسین نادری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 

صدر تامین در گفتگویی با معدن 24 خبرداد:

نگاه »تاصیکو« به معدن
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مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو تحریم های موجود بر علیه ایران، بوروکراسی و 
 سایه اندازی سیاست بر اقتصاد را از عوامل مشل زا در حوزه مدیریت معدن و صنایع معدنی می داند. 
مسعود کرباسیان، رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو در رابطه با سرمایه گذاری در حوزه معدن و 
صنایع معدنی گفت: در مقایسه کالن با سایر حوزه های صنعتی بایستی اذعان کرد حوزه معدن 
رونــد توســعه ای کنــدی را طی می کند. از جملــه عوامل تاثیرگذار در اینباره نیــاز بازارهای داخلی و 
خارجی بوده که خوشبختانه در این حوزه سودآوری آن در حدی بوده که طی چند سال گذشته توان سرمایه گذاری را به 
ارمغان آورده است. باید پذیرفت که در امر سرمایه گذاری در کشور عقب هستیم. در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز 
هرچند ســرمایه گذاری های صورت گرفته با هدف گذاری های موجود مطابقت ندارد، ولیکن تالش مدیران برای توســعه  

این حوزه و تکمیل طرح های نیمه تمام موثر واقع شده است. 

چالش مهم پیش روی مدیران
وی در باره چالش های پیش روی مدیران تصریح کرد: مهمترین چالش پیش روی مدیران که سابقه طوالنی دارد بوروکراسی، 
مقررات روزمره و سایه اندختن سیاست های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر اقتصاد است که طی چند ماه اخیر به طور 
جدی موجب شده تولید و صادرات با مشل مواجه شوند. اصلی ترین چالش بخش اقتصاد که دیگر حوزه های کشور 
را نیز درگیر کرده، مسئله تحریم است که امیدواریم در آینده ای نزدیک با به کار گیری درایت و عقالنیت الزم به یک جمع 
بندی مثبت با 1+5 برسیم و نهایتا بتوانیم از این پیچ سخت عبور کنیم و کشور در مسیر توسعه و سرمایه گذاری قرار 
بگیرد. بدیهی است اگر این چالش جدی برطرف شود، ضعف مدیریت و ناکارآمدی و مشکالتی که بعضا ارتباطی با تحریم 
ندارند خود را نشان خواهند داد و دولت و سیاست گذاران حوزه اقتصاد دیگر نمی توانند پشت دیوار تحریم پنهان شوند.

پیچ سخت تحریم 
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امین ابراهیمی مدیر عامل فوالد خوزستان حرکت شرکت های معدنی کشور به سمت تولید فوالد را در شرایطی که کشور 
نیاز شدیدی به تامین مواد اولیه دارد را امری نامناسب دانست و افزود که این موضوع موجب برهم خوردن لک زنجیره 

فوالد در بلند مدت می شود.
امین ابراهیمی مدیر عامل فوالد خوزستان در گفت و گو با معدن 24 اظهار کرد: مواد اولیه به ویژه سنگ آهن همواره 
یکی از چالش های شرکت های فوالدی به شمار می آید. یکی از مواردی که وضعیت را تشدید می کند، حرکت شرکت های 
معدنی به تولید فوالد است. با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت های معدنی و کم آبی در نواحی کویری، تولید فوالد 
نه تنها اقتصادی نیست، بلکه در دراز مدت به برهم خوردن توازن منجر می شود. به نظر می رسد، تولید فوالد در مناطق 
کویــری در نــگاه اول و بــا هدف اشــتغال زایی باشــد. اما با نگاه تخصصی، کم آبی، هزینه هــای حمل، تامین انرژی و برهم 
خوردن توازن زنجیره فوالد چالش های هســتند که تولید فوالد را تهدید می کنند. از دولت انتظار داریم در صدور مجوز  
احداث کارخانه فوالدی به ویژه در مناطق کویری، به توصیه اهل فن و صاحبان تجربه توجه کند. در ســند چشــم انداز 
1404، به منظور تولید 55 میلیون تن فوالد خام، سالیانه به 162 میلیون تن سنگ آهن نیاز است اما در حال حاضر تولید 

سنگ آهن کشور حدود ۸0 میلیون تن است و نیاز به رشد ساالنه ۹/2 درصد دارد.
با در نظر گرفتن شرایط امروز، ذخیره زمین شناسی سنگ آهن ایران 5/1 میلیارد تن است که ۳/1 میلیارد تن ذخیره قطعی 
و 2 میلیارد تن نیز ذخیره احتمالی می باشد که به  لحاظ تعداد 1۳1 معدن سنگ آهن )60 درصد معادن سنگ آهن( در کشور 
فعال هســتند. بنابراین براســاس شــرایط موجود در آینده درصورت عدم اکتشــافات جدید در حوزه ســنگ آهن، ذخایر ما 
تنها جوابگوی نیاز تا 10 ســال بعد از 1404 جهت اســتمرار تولید 55 میلیون تن فوالد خواهد بود، لذا توســعه اکتشــافات، 
ابتدایی ترین پیش نیاز توســعه صنعت فوالد کشــور خواهد بود. به منظور بهبود شــرایط زنجیره فوالد، نیاز است که دولت 
به بخش های مختلف زنجیره کمک کند تا تولیدکنندگان بتواند تولیدات خود را در بازار عرضه و مازاد آن را به بازارهای 

خارجی صادر کنند.
امین ابراهیمی با اشاره به سند چشم انداز در افق 1404 ایران و  تولید 55 میلیون تن فوالد یادآوری کرد: وضعیت کنونی 
تولید فوالد در کشور، بالغ بر ۳2 میلیون تن فوالد در سال است. البته چالش دیگری که در دوسال اخیر گریبان گیر صنعت 
فوالد شــده اســت، محدودیت های انرژی به ویژه برق اســت. فوالد خوزســتان سال گذشــته به واسطه ی محدودیت های 

انرژی)برق و گاز( بیش از 600 هزار ُتن تولید برنامه ریزی شده را از دست داد. 
از دولت انتظار می رود از ابزار نظارتی در جهت تسهیل در زنجیره فوالد استفاده کند. دستورالعمل های خلق الساعه و موردی 
کمکی به بهبود شرایط نمی کند . یکی از بهترین روش های ایجاد توازن در زنجیره فوالد در نظر گرفتن عرضه و تقاضا است.

مدیرعامل فوالد خوزستان در رابطه با اهداف 6 ماه دوم سال 1401 شرکت بیان کرد: برنامه تولید  شرکت فوالد خوزستان 
در ســال 1401 دســتیابی به تولید ۳ میلیون و هشــتصد هزار ُتن فوالد اســت. البته با توجه به اعمال محدودیت های 
برقی در بهار و تابســتان بخشــی از این تولید محقق نمی شــود. تولید فوالد خوزســتان صادرات محور است. البته صادرات 

 امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان تصریح کرد:

حرکت معدنی ها در جهت تبدیل 
شدن به فوالدساز، کل زنجیره را 

در بلند مدت به هم می زند
موانع جدی در دستیابی به اهداف تولیدی افق ۱4۰4 
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محصوالت فوالدی با در نظر گرفتن تامین شــرکت های نوردی انجام می شــود.  هفتاد و پنج درصد تولید فوالدی که به 
مصرف داخلی اختصاص داده می شود در اختیار شرکت های نوردی داخل استان قرار می گیرد.

امیــن ابراهیمــی در رابطــه بــا رفع موانع و چالش های موجود در صنعت فوالد ابراز کرد: به نظر می رســد در شــش ماهه 
دوم سال، محدودیت های برقی کاهش پیدا کند. جبران بخشی از تولید از دست رفته در کنار پیشبرد طرح های توسعه 

از برنامه های اصلی فوالد خوزستان در نیمه ی دوم سال 1401 هستند.
محدود بودن ظرفیت حمل ونقل، مداخله دولت در قالب قیمت گذاری دستوری و ایفا نکردن نقش نظارتی، بحران بی آبی، 
کمبــود بــرق و گاز و در نهایــت تأمیــن به موقــع مــواد اولیه که به عنوان بزرگ ترین چالش از آن یاد شــده، از جمله دالیل 

فاصله تولید فعلی فوالد با سند چشم انداز 1404 است.
ابراهیمی در پایان با اشاره به موضوع کمبود مواد اولیه در کشور تصریح کرد: تولید نشدن مواد اولیه )گندله( به میزان 
تولیــد و نیــاز بــه واردات، کمبــود در کنســتانتره داخلی و نیاز به واردات، نیاز به ســرمایه گذاری در بخش اکتشــاف، وجود 
انحصار در تولید و فروش مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری و میزان سود در مراحل زنجیره فوالد، دالیل تامین نشدن 
مواد اولیه هســتند که هر کدام به تنهایی زنجیره ی فوالد را تهدید می کنند. به واســطه ی جنگ روســیه و اوکراین و خالء 
پیش آمده، فرصت مناســبی برای افزایش صادرات فوالد و ارزآوری به دســت آمده اســت. از دولت و وزارت صمت انتظار 

می رود با در نظر گرفتن شرایط منطقه در جهت تسهیل صادرات برنامه ریزی کنند.
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علیرستمی،مدیرعاملشرکتملیمسایران
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از رشد 10 درصدی لک استخراج در 5 ماهه نخست سال 

نسبت به برنامه خبر داد.
دکتر علی رســتمی مدیرعامل شــرکت مس گفت: برنامه تعیین شــده برای اســتخراج ۷۷ میلیون و 
۳۷۸ هــزار تــن بــود در حالی که عملکرد شــرکت در این بازه زمانــی، ۸5 میلیون و 4۳۸ هزار تن را 

نشان می دهد.
وی، افزود: در کارنامه عملکردی شــرکت از ابتدای ســال جاری تا پایان مردادماه، تولید 22 میلیون و 4۳2 هزار تن ســنگ 
ســولفور با رشــد 4 درصدی و تولید 504 هزار و 1۸۳ تن کنســانتره مس با رشــد ۷ درصدی نســبت به برنامه با همت و 

تالش جهادی پرسنل ثبت شده است.
دکتر علی رستمی افزود: همچنین تولید 121،111 تن مس محتوی معدنی از رشد 5 درصدی نسبت به برنامه حکایت دارد.
به گفته وی، آند تولیدی نیز به 1۳۷ هزار و 62۹ تن رســیده که رشــد 4 درصدی نســبت به برنامه داشــته و کاتد تولیدی 
نیز به 115 هزار و 4۷۷ تن رسیده که رشد 6 درصدی داشته است. همچنین اسید سولفوریک با تولید ۳64 هزار و 2۳2 

تن، رشد 26 درصدی و لجن آندی با ۳6۷ تن رشد 2۷ درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت مس ادامه داد: هدف گذاری شرکت مس برای دستیابی به تولید سالیانه یک میلیون تن مس کاتد با 
سرمایه گذاری 1۳ میلیارد دالری در سال های آتی کامال هدفمند بوده و این امر کار فشرده جهادی و شبانه روزی را می طلبد.

رستمی اظهار داشت: بنا داریم تولید کاتد در استان کرمان را به 600 هزارتن برسانیم. پارسال میزان تولید 2۸5 هزار تن 
کاتــد بــود کــه حــدود 245 هزار تن از کنســانتره مس و مابقی آن از قراضه مس تولید شــده بــود. همچنین قصد داریم 
میزان تولید در مجتمع سونگون را به 400 هزار تن برسانیم. وی گفت: سال گذشته 1۳0 هزار متر حفاری اکتشافی انجام 

شده و هدف گذاری امسال ما حدود 200 هزار 
متر اســت که  یک رشــد خوبی برای مجموعه 
مــس در پــی خواهــد داشــت و امیــدوارم در 
همین ســال اول، بتوانیم قول هایی که دادیم 
را عملیاتی کنیم؛ هم از حیث توسعه اشتغال 

و هم توسعه اکتشاف.
رســتمی بــا اشــاره بــه موقعیــت بی نظیــر و 
پتانسیل های مجتمع مس سونگون در استان 
افزود: این مجتمع با توجه به ظرفیت هایش 
محور توســعه اســتان شــمرده می شــود پس 
ضروری است دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیــان تمام تــوان و تمرکز خود را متوجه رفع 
نیاز های صنعت مس کرده و در توسعه استان 

و تسریع در آن نقش آفرینی کنند.

عبور از همه برنامه های تولید 5 ماهه
کارنامه مس منتشر شد 
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 مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: از بــدو ورود و طبق هماهنگی با دســتگاه های نظارتی مــا اصالحات و تغییرات 
مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صالحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی که با سفارش 
در مناصب قرار داشتند را کنار گذاشتیم. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درباره تغییرات صورت گرفته در مدیریت و عملکرد 
این شــرکت بزرگ در دولت ســیزدهم توضیح داد و گفت:  در ابتدای شــل گیری دولت آقای رئیســی عزم جدی دولت بر 
رشد اقتصادی در کنار پاکدستی و مبارزه با فساد بود. این موضوعات از وعده های دولت به مردم هم بود و با توجه به 
اهمیت بنگاه های بزرگ اقتصادی، فوالد مبارکه از اولین مجموعه هایی بود که تغییرات در آن صورت گرفت. یاسر طیب نیا 
با اشاره به انتصابش به عنوان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مهرماه سال 1400 بیان کرد: انتخاب بنده با دو ماموریت 
اصلی بود. ماموریت اول ایجاد شفافیت، حاکمیت پاکدستی و مبارزه با فساد و ماموریت دوم به اوج رساندن تولید و 

توسعه پر شتاب فوالد مبارکه بود.

تاکنون بیش از 5۰ مدیر تغییر کرده اند
مدیرعامل شرکت فوالد فوالد مبارکه به اقداماتش در 11 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: از بدو ورود و طبق هماهنگی با 
دســتگاه های نظارتی ما اصالحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صالحیت، کســانی که شــرایط احراز 
مســئولیت را نداشــتند یا افرادی که با ســفارش در مناصب قرار داشــتند را کنار گذاشــتیم. مجموع این موارد بیش از 50 
مورد از تغییرات ده ماه گذشته را شامل می شود. وی با بیان این که مبارزه با فساد از نقاط قوت و افتخار نظام ماست، 
افزود: ما به عنوان مدیران این صنعت خودمان مدعی مبارزه با فساد هستیم. فوالد مبارکه در این مدت برای برخورد با 
تخلف و فساد منتظر دستگاه های نظارتی نمانده است. ما نهادهای نظارتی از جمله مجلس محترم را یاری گر خودمان 
در انجام وظایف می دانیم و تا کنون هم نهایت همکاری را داشته و داریم. در این مدت مواردی که با تخلف روبرو شدیم 

را ابتدا خودمان برخورد و در مرحله بعد راسا از طریق دستگاه قضایی پیگیری کردیم.

با دستور رئیس جمهور با تخلفات قطعی پیش از رسیدگی قضایی برخورد می شود
طیب نیا درباره گزارش مجلس از تخلفات فوالد مبارکه در دولت گذشته هم گفت: گزارش منتشر شده در خصوص تحقیق 
و تفحــص مربــوط بــه دوره قبل از اســتقرار دولت جدید بــوده و اتفاقا ما خودمان مطالبه گر انجام اصالحات و برخورد با 
تخلفات در شرکت فوالد مبارکه هستیم. اکنون نیز طبق دستور ریاست محترم جمهور هر بخشی از گزارش منتشر شده 

قطعیت یابد، پیش از برخورد دستگاه قضایی و در چهارچوب اختیارات، خودمان با آن برخورد خواهیم کرد.

بزرگترین آفت صنعت، سیاست زدگی است
وی با بیان این که یکی از مهم ترین آســیب های مجموعه های اقتصادی، سیاســی کاری و ورود افراد سیاســی به مســائل و 
تصمیمات بنگاه داری است، بیان کرد: بزرگترین آفت صنعت امروز سیاست زدگی است. تعهد افراد سیاسی به افرادی که 
آنان را سر کار آورده اند منشا مشکالت زیادی برای مجموعه های اقتصادی است. طیب نیا از توسعه شرکت فوالد مبارکه در 
دولت سیزدهم با کنار گذاشتن مدیران سفارشی و سیاسی خبر داد و اضافه کرد:  همه باید بپذیریم تخصص معیار اول 
انتصاب افراد به مسئولیت ها باشد. رشد 10 درصدی تولید و سرمایه گذاری 1۸0 هزار میلیارد تومانی در پروژه های زیرساختی 
و توسعه ای از جمله ثمرات حاکمیت نگاه تخصصی و دوری از سیاست زدگی در دوره جدید مدیریتی فوالد مبارکه است.

یاسر طیب نیا،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

تخلفات گذشته فوالد مبارکه 
حاصل سیاست زدگی است

تاکنون بیش از 5۰ مدیر تغییر کرده اند
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 شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از جمله شرکت های بورسی پروژه محور است که در سال اخیر با در دست گرفت 
پروژه های مختلف معدنی، بازوی توانمند اجرایی دســتیابی به بســیاری از اهداف اقتصادی کشــور محســوب می شــود. 
این موضوع بهانه ای برای گفت و گوی معدن24 با مرتضی علی اکبری مدیرعامل این شرکت شده که در زیر متن این 

مصاحبه را می خوانیم:

به عنوان مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات وضعیت معدن و صنایع معدنی کشور چه از نظر سرمایه گذاری 
های جدید، استخراج، تسهیل و رفع موانع، قیمت گذاری و عرضه و... را در چهار ماهه نخست سال چگونه ارزیابی می 

کنید؟
همه ما می دانیم که صنایع معدنی ریســک های خاص و مربوط به خودش را دارد به همین دلیل ســرمایه گذاری در 
بخش معدن نسبت به دیگر بخش های زنجیره فوالد ضعیف میباشد و طبیعی است وقتی سرمایه گذاری انجام نشود 
، فعالیت در بخش اکتشــاف و اســتخراج نیز چشــمگیر نخواهد بود . این کمبود در معادن ســنگ آهن بیشــتر به چشم 
میخورد. با توجه به حجم تولید فوالد در کشــور اگر شناســایی و اســتخراج معادن ســنگ آهن در پهنه ها و محدوده 
های جدید انجام نشود در آینده ای نه چندان دور دچار مشل جدی در این بخش خواهیم شد که راهی بجز واردات 
نخواهیم داشت. این موضوع قیمت تمام شده شرکت های فوالدی را باال خواهد برد و باعث افزایش قیمت محصوالت 

در بازار داخلی خواهد شد و هم مزیت رقابتی فوالدسازان را در امر صادرات محدود خواهد کرد.
سرمایه گذاری درمعدن سنگ آهن به ویژه در بخش اکتشافات و استخراج در عمق با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات 

مدرن و تلفیق آن با تجربیات ارزنده کارشناسان ایرانی، دستیابی به معادن جدید دور از دسترس نیست .
یکی از الزامات عالوه بر جبران ضعف سرمایه گذاری و استخراج معادن، داشتن استراتژی برون مرزی به منظور شناسائی 

، مشارکت در بهره برداری از معادن کشور های همسایه می باشد که باید در دستور کار قرار بگیرد.
در ارتبــاط بــا تســهیل و رفــع موانع هم میتوان گفت که از ســوی دســتگاه های اجرائی کمــک و پیگیری هایی انجام می 
شود. واقعیت این است که تصمیم گیری در شرکت ها کند شده و مدیران به منظور کاهش ریسک به سختی تصمیم 
میگیرند. مدیران در کشــور با مشــکالت عدیده ایی دســت و پنجه نرم میکنند  و با یکســری دســتور العمل نمی توانم 

مشکالت و مسائل پیش رو را مرتفع نمود.
اصوال در یک بازار پویا عرضه و تقاضا ، قیمت و روند بازار را مشخص می کند و تا زمانیکه این رفتار بازار نادیده گرفته 
شود و عرضه و تقاضا نتوانند آزادانه حرکت کنند شما نمی توانید وضعیت بازار را بررسی و نحوه حضور در بازار را برنامه 

ریزی و اجرائی کنید و بناچار رانت به وجود می آید.

مرتضی علی اکبری، مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و 
صنایع معدنی در گفت و گو با معدن 24 مطرح کرد

وزنه منفی ناکارآمدی مدیران
سنگین تر از تحریم هاست

لزوم سرمایه گذاری جدی در اکتشاف و استخراج



شهریور     1401 21

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

مهم ترین چالش پیش روی مدیران معدن و صنایع معدنی کشور را در6 ماهه دوم و پیش روی جاری سال چه می دانید؟
پاســخ : مهــم تریــن چالــش پیش رو در یکی دو ســال اخیر عالوه بر افزایش نرخ حامل هــای انرژی موضوع محدودیت 
استفاده از آنها در فصولی از سال می باشد که در سال گذشته علت افت چشمگیر تولید فوالد کشور شد. کاهش قیمت 
جهانــی و عــدم تقاضــای مناســب باعــث انبارش در زنجیره فوالد شــده و این عوامل در نقدینگی شــرکت ها تاثیر زیادی 

میگذارد.البته باید خاطر نشان کنم که در سال جاری با مدیریت صحیح این محدودیت ها کمتر اعمال شده است.
هــر عاملــی کــه باعــث تردیــد در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت گردد باعث چالش مدیران خواهد شــد. در رابطه با 
پیش بینی شش ماهه دوم باید عرض کنم که سال جاری به دلیل عوامل تاثیر گذار در منطقه بخصوص در CIS جنگ 
فرسایشی روسیه و اکراین، رفتارهای بی ثبات چین به عنوان قطب صنعت فوالد در منطقه سال پر فراز و نشیبی داشتیم 
در اوایل سال با یک افزایش فزاینده شمش صادراتی ایران تا رقم 6۹5 دالر هم بفروش رسید ولی با ورود مجدد روسیه 
بــه بــازار فــوالد بــا رویکــرد کاهش قیمت و ایجاد جذابیت برای خریداران در معامالت باعث شــد تا میزان تقاضا در بازار 
صادراتی روند نزولی پیدا کند، بطوری که در حال حاضر بیلت و اســلب در یک محدوده قیمتی قرار دارد و کاهش قابل 
مالحضه ای نسبت به سال گذشته شاهد هستیم. البته که عوارض صادراتی نیز تاثیر منفی خود را در بازار بجا گذاشت 
با توجه به توضیحات در شــش ماهه دوم نیز گمان نمیکنم که شــرایط بازار خیلی افزایشــی باشــد مگر آنکه عوامل تاثیر 
گذار در جهت بهبود قیمت ها پیش بروند در این شرایط حذف کامل عوارض صادراتی و تخصیص مشوق های الزم در 

امر صادرات می تواند به تولیدکنندگان زنجیره فوالد بمنظور تامین منابع مالی کمک شایان توجه کند.

تحریم یا ضعف مدیریت؟ قوانین محدود کننده یا ناکارآمدی؟ کدام یک بیشترین تاثیر منفی را بر این حوزه کشور دارد؟
تحریم همانطور که از نامش پیداست عامل اصلی: محدودیت ها ، کمبودها در صنایع کشور شده است. البته نباید غافل 
باشیم که این موضوع تاثیر مستقیم در قیمت تمام شده شرکتها دارد و باعث کاهش حاشیه سود بنگاه های اقتصادی 
شده است. اثرات تحریم کامال مشخص و قابل اندازه گیری است. من گمان میکنم تحریم با تمام اثرات مخرب خودش 
محاســنی نیز برای ما بهمراه داشــته و در بخش هایی باعث خود باوری و خودکفائی در ســاخت و تولید تجهیزات شــده 
اســت . امــا موضــوع ضعــف مدیریتی، اگر ما تاثیرات منفــی را 100درصد در نظر بگیریم میتوان 40درصد آن را به تحریم 
اختصاص داد و 60% مربوط میشود به ضعف و کاستی های مدیریتی که نباید این ضعف را در پشت تحریم پنهان کرد.

هدفگذاری های این شرکت در 6 ماهه دوم سال چیست؟ 
همانطور که میدانید شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اولین شرکت پروژه محور پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق 
بهادار کشور است. یکی از اهداف کالن شرکت تجلی عالوه بر حضور در تمامی فراخوان ها و مزایده های مرتبط با فعالیت 
خود ، تامین منابع مالی و پشــتیبانی از کلیه طرح ها و پروژه هایی اســت که داریم. چون ما معتقد هســتیم که پروژه 
ها نباید دچار توقف طوالنی بخصوص بدلیل منابع مالی بشــوند و بدنبال آن هســتیم که در زمان مقرر به بهره برداری 
برسند. در این مسیر دشوار خود را مکلف میدانیم تا از هیچ اقدام و حمایتی در جهت  پیشبرد پروژه ها دریغ نکنیم. 
میزان پیشــرفت پروژه ها شــش ماهه اول با توجه به تمام محدودیت های موجود رضایت بخش بوداســت.  در شــش 
ماه دوم هم امیدواریم با حمایت ســهامداران و تالش کلیه عوامل اجرائی پیشــرفت پروژه های در دســت اجراء ســرعت 

بیشتری بخود گرفته و به اهداف تعیین شده برسیم.

چه پیشنهادات و راه حل هایی جهت رفع موانع و مشکالت موجود حوزه فوالد و مواد دارید؟
پاسخ: همانطور که در ابتدای مصاحبه گفتم عرضه و تقاضا باعث میشود بازار مسیر خودش را پیدا کند و مسائل بوجود 
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آمده از جنس بازار خواهد بود که برای همه ملموس و قابل پذیرش است و بخش دیگر از مسائل هم با نظارت عالیه 
دستگاه های ذیربط نه دخالت در رفتار بازار قابل حل می باشد.

بــا توجــه بــه حجم انبارش برخی محصوالت و عدم تقاضای داخلی با مســاعدت و همراهی دســتگاههای مربوطه مجوز 
صادرات کلیه محصوالت که  بدون تقاضا مانده است با تشویق های صادراتی  لحاظ گردد.

 از این طریق ضمن کمک به صادرات غیر نفتی و ارز آوری ، بخشــی از نیاز ارزی شــرکت ها نیز برطرف خواهد شــد. و از 
همه مهمتر  در تامین مالی بخصوص منابع ارزی در خرید های خارجی و انجام طرح های توسعه ای بسیار حائز اهمیت 

میباشد،که این امر از مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی جلوگیری میکند.
در حوزه معدن هم نیاز اســت که همراهی و پشــتیبانی اساســی در این بخش انجام شــود تا ســرمایه گذارها در معدن و 
اکتشــاف ورود کنند . دولت از این موضوع باید اســتقبال کند زیرا ســرمایه گذاری دولت در معادن را کاهش خواهد داد. 
برای جذب سرمایه در این حوزه می طلبد که پشتیبانی کامل از سرمایه گذارهای خصوصی بعمل بیاید. بطوریکه سرمایه 
گذار و فعال در معدن و اکتشــاف بداند به منظور پوشــش بخشــی از ریســک های ســرمایه گذاری از میزان حقوق دولتی 
آنان کسر خواهد شد ، صندوق بیمه کفایت ریسک های شرکت ها ی بزرگ را ندارد. لذا با چشم پوشی از  بهره مالکانه 
، حقوق دولتی، عوارض دولتی و حتی تشویق های صادراتی بعنوان حمایت  از بخش فعالین معدن در نظر بگیرند. با 

جذب سرمایه گذار در حوزه معدن اساسا" به برطرف شدن نیاز کشورکمک شده است.
درپایان ضمن تبریک و تهنیت بمناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطرات شهدا واالمقام ، امیدوارم در زیرسایه 

الطاف الهی با همدلی و تالش روزافزون شاهد پیشرفت و تجلی نام کشور عزیزمان باشیم.
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هلدینگ گردشگری
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محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان
محمدحســین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان معتقد اســت وضع 
عوارض صادراتی شرایط سختی را برای صنایع معدنی و علی الخصوص فوالدی رقم زد که عملکرد 
دولت و بخش های دولتی با حمایت از صنعت توام با جلوگیری از قطعی برق، فراهم کردن زمینه 
برای  فعالیت های کنسرسیومی، زمینه سازی استفاده حداکثری از توافقات برجامی، برقراری معافیت 
مالیاتی در بخش اکتشافات و جا افتادن فرهنگ کمک رسانی در بوروکراسی کشور می تواند روند 

6 ماهه آینده صنایع را با رویکردی مثبت تر رقم بزند. 

لگ به خودی به نام وضع عوارض صادراتی
محمدحســین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان در رابطه با عملکرد شــرکت در چهار ماهه 
نخست سال جاری گفت: وضع عوارض صادراتی در ماه های پایانی سال گذشته، عیدی سیاست گذاران به فعاالن زنجیره 
فوالد بود! اتفاقاتی که در اثر کاهش قیمت های محصوالت صادراتی پیش و پس و از این مصوبه افتاد سبب شد شرایط 
سختی را در چهار ماهه نخست تجربه کنیم؛ از جمله این اتفاقات این بود که سیاست گذار با هدف جبران قدرت خرید 
مردم، دست به افزایش حقوق و دستمزد 5۷ درصدی زد که همین امر منجر به رشد شدید هزینه های عملیاتی شرکت های 
تولیدی شــد. از ســوی دیگر، مســئله ی حفظ نیروی انســانی برای ما مطرح بود. بالغ بر ۳000 نفر به صورت مســتقیم در 
کارخانجات و پروژه های هلدینگ ماهان مشغول به فعالیت هستند که این افزایش به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
چند ده میلیارد تومان هزینه های ماهانه شــرکت ها را افزایش داد. با این حال که این دســت اتفاقات می تواند صدمات 
سنگینی در زمینه هزینه های ثابت به شرکت های فوالدی با تعداد نیروی انسانی زیاد بزند و آنها را با چالش روبرو کند، 
اما تمام توان خود را در راســتای عدم تعدیل نیرو به کار بســتیم، چراکه معتقدیم چنین اتفاقاتی گذراســت و به نیروی 
متخصصــی کــه آمــوزش داده ایــم نیازمند خواهیم شــد. کنار مــردم بودن در روزهای خوش و ناخوش را مســئولیت خود 

می دانیم و صرفا دیدگاه سود آوری نداریم.
وی در اینبــاره افــزود: عامــل دیگــری که ما را تحت فشــار قرار داد، مســئله درصد تورم باالیی بــود که در داخل و خارج از 
کشور با آن روبرو بودیم. این موضوع در خرید تجهیزات پروژه ها و قطعات یدکی که با افزایش قیمت جهانی 40 تا 60 
درصدی آنها روبرو می شــدیم خود را نشــان می داد. همین امر ســبب شــد هزینه ســنگینی را برای قطعات یدکی و مواد 
مصرفــی پرداخــت کنیــم. بــا در نظر داشــتن روند نزولی کــه قیمت فوالد به طور خاص در ماه گذشــته طی می کرد، عمال 
قیمت صادراتی با افت شدید قیمت صادراتی همراه شد و وضع عوارض صادراتی نیز اوضاع را از آنچه که بود بدتر کرد؛ 
بنابراین نه تنها ثبات درآمد نداشتیم، بلکه در شرایط افزایش هزینه ها با کاهش درآمد نیز روبرو شدیم و منجر به شرایط 

بسیار دشوار اقتصادی برای ما شد.
مدیرعامل هلدینگ ماهان در رابطه با تاثیر تنش های ژئوپلیتیک میان اوکراین و روسیه بر صنایع معدنی ادامه داد: در 
بازه زمانی آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه و همزمان با برقراری تحریم ها علیه روسیه، افزایش قیمت میلگرد تا مرز هزار 
دالر در ترکیه را شاهد بودیم؛ اما متاسفانه با سیاست گذاری های دولت از این فرصت استفاده نکردیم. از طرفی مسئله 
چالش برانگیز دیگری که ما و پیمانکارانی که با آنها قرارداد ارزی منعقد کرده بودیم با آن روبرو شدیم، معضل ثبات نرخ 

دولت، نام آشنای حل معضالت معدنی 
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ارز با وجود درصد باالی تورم  داخلی ناشی از تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاست گذاران بود. همین موضوع برخالف 
افزایش هزینه ها از افزایش نرخ محصوالتمان که عمدتا به ارز جهانی وابســته اســت جلوگیری کرد. شــاهد این شــرایط 
گزارشات رسمی شرکت های فوالدی منتشر شده در کدال است که خود گویا وضعیت سخت اقتصادی این صنعت است. 
البته همچنان امیدواریم بتوانیم صدمه های وارد شدت به صنعت و زیانی که در چند ماهه اخیر تجربه کردیم را جبران 

کنیم تا در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم.

قطعی برق، عامل نابودی 5۰ درصد ظرفیت ها
محمدحســین بصیری در رابطه با خاموشــی ها نســبت به ســال گذشــته بیان داشــت: در حالیکه بر اساس پیش بینی ها 
انتظار می رفت شــرایط ســخت تری را نســبت به ســال گذشــته که 4 ماهه از سال را تعطیل بودیم پیش رو داشته باشیم، 
اما با بارش باران و کاهش دما قطعی برق کمتری را از خردادماه سال جاری تاکنون در صنعت تجربه کردیم؛ اما با این 
وجود در بسیاری از روزها بالغ بر  50 درصد ظرفیتمان را از دست دادیم. برای برون رفت از چنین شرایطی همانند سایر 
اعضای جامعه فوالد به ســمت ســاخت نیروگاه گام برداشــتیم. به همین منظور در 6 ماهه اخیر تالش هایی کردیم که با 
دو مانع روبرو شدیم؛ مشل اول این بود که هرچند می خواستیم با هدف کمک رسانی به دولت اقدام کنیم، اما قوانین 
مانع رشــد و توســعه ترســیم شــده می شوند. به عنوان مثال زمانیکه نسبت به دریافت برق از نیروگاه اقدام می کنیم، گاز 
ارزان قیمت ده تومانی برای نیروگاه ها محاســبه می شــود، این در حالی اســت که وقتی ســرمایه گذار برای احداث نیروگاه 
جایگزین دولت می شــود، باید هزینه ای بالغ بر دو هزار تومان برای گاز نیروگاه های خود تامین پرداخت کند. در نتیجه 
قیمت برق خریداری شده از شبکه که با احتساب هزینه های جانبی آن برابر با 500 تا 600 تومان تمام می شود، در صورتی 
که توســط خود شــرکت های فوالدی تولید شــود بهای تمام شــده اقتصادی آن تا یک هزار و ۳00 تا 400 تومان افزایش 
می یابــد. همیــن امــر نیز از جذابیت ســرمایه گذاری بــرای تولیدکننده در این بخش می کاهد، اما اگر شــرایط فراهم بود، 
بسیاری از فعاالن این حوزه در راستای بهبود شرایط و تولید انرژی اقدام می کردند. لذا از دولتمردان و مسئوالن مربوطه 

تقاضا داریم در راستای تسهیل اجرای برنامه های تعیین شده، تمامی سیاست های الزم با آن همراه شوند.
مدیرعامل هلدینگ ماهان تصریح کرد: مانع دومی که بر سر راه تولیدکننده وجود داشت، مشخص نبودن قوانین بود. 
بیش از 6 تبصره و قانون و آئین نامه وجود داشــت که با یکدیگر تناقض داشــتند! به عنوان مثال نرخ گاز در جایی دو 
هزار تومان و در جای دیگر 500 تومان و بعضا ۷5 تومانی درج شــده بود. در نهایت در صورتی که قوانین در این حوزه 
شفاف نشده و حمایت الزم از ایجاد نیروگاه توسط بخش فوالد صورت نپذیرُد سال آینده نیز با تجربه چنین شرایطی، 

باز هم با مشل قطعی برق روبرو خواهیم بود.

فعالیت های کنسرسیومی و چشم اندازی روشن پیش روی شرکت ها
این مقام مســئول در مورد پروژه های پیش روی هلدینگ ماهان گفت: با نگاهی به وضعیت ســرمایه گذاری طی ۷ ماه 
گذشته در صنعت، شاهد حجم زیادی از پروژه های سرمایه گذاری بودیم که توسط شرکت های فوالدی به نتیجه می رسند. 
مبتنی بر نتایج مطالعاتی که ســال گذشــته در این زمینه صورت گرفته و جذابیت های ایجاد شــده برای بخش فوالد در 
چند ســال گذشــته به واســطه واقعی تر شــدن نرخ ارز و جذابیت های صادراتی و عدم صرفه اقتصادی واردات، پروژه های 
توســعه ای بســیاری در راســتای چشــم انداز تولید فوالد در حال اجرا و برنامه ریزی هســتند به طوری که در حوزه ورق و 
محصوالت تخت که یکی از کمبود های کشور بوده است انتظار می رود با اجرای پروژه های تعریف شده در کشور با مازاد 
تولید خواهیم داشــت که خود نیازمند ایجاد زیرســاخت های مناســب صادراتی اســت. پیش بینی می شود حجم سرمایه 

گذاری ۳ الی 4 سال آینده تفاوت چشم گیری نسبت به مدت مشابه در گذشته داشته باشد.
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وی با رویکردی مثبت نسبت به پروژه های کنسرسیومی مشترک میان شرکت ها عنوان کرد: فعالیت کنسرسیومی مبتنی 
بر همکاری مشترک میان شرکت ها فرهنگ مطلوبی است. البته تاکنون چنین کاری عموما بین شرکت های دولتی و نیمه 
دولتی صورت گرفته، اگر شــرایط مشــابهی برقرار شــود که شــرکت های خصوصی نیز به عرصه فعالیت کنسرســیومی ورود 
کنند، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. از آنجاییکه دغدغه های بخش خصوصی اقتصادی است و در این زمینه گاها تفاوت 
نگرش و منافع با بخش دولتی وجود دارد، مانع از همکاری کنسرسیومی مشترک این دو بخش می شود، اما اگر همسان 

سازی منافع صورت بگیرد شاهد تحقق همکاری های مشترک در این زمینه خواهیم بود.
محمدحســین بصیری در رابطه با جذابیت ایجاد کنسرســیوم ها افزود: مقیاس پروژه ها یکی از دغدغه های ما در کشــور 
است؛ به بیان دیگر پروژه های ما کوچک مقیاس هستند. در حالی است که سایر نقاط دنیا به سمت واحدهای فوالدی 5 
میلیون تنی و باالتر حرکت کردند تا قدرت رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشند و  یا بتوانند از هزینه های سنگین 
آن سر شکن کنند. به عنوان مثال بسیاری پروژه های کوچک فوالد سازی و نورد زیر یک میلیون تن در کشور تعریف و اجرا 
می شوند. در چنین شرایطی بهتر است با استفاده از روش های مبتنی بر روابط بلند مدت و از جنس ادغام یا کنسرسیوم 

در مقایس بزرگتر کار کنیم، و بدین صورت رقابت پذیری ما در عرصه جهانی تقویت خواهد شد.

برجام، نام دیگر امید به صادرات
مدیرعامل هلدینگ ماهان ضمن امیدواری نســبت به توســعه صادرات با حصول تواق برجام بیان کرد: توســعه برقراری 
ارتباطات گسترده با شرکت های خارجی از جمله چالش هایی است که امیدواریم با توافق برجام حل شود. ما نیاز بازارهای 
داخلی به مواد اولیه مصرفی را تامین می کنیم، اما ورود به بازارهای صادراتی مستلزم تهیه محصوالت با کیفیت و ارزش 
افزوده باال است که توام با برندسازی به محقق می شود. اکنون بیشترین صادرات ما شمش، بیلت، بلوم و اسلب است 

و این یعنی ماده خام که صادر می شود و برندسازی برای صادرات محصوالت نهایی به بازارهای جذاب وجود ندارد.

ورود شرکت های بزرگ معدنی به اکتشافات
وی در مورد بخش معدن تصریح کرد: در حوزه  معادن نیز مســئله اکتشــافات مطرح اســت و در مقایســه با چند ســال 
گذشــته یک جهش داشــته و شــاهد ورود شــرکت های بزرگ به این حوزه هســتیم؛ چراکه آنها به این نتیجه رســیدند اگر 
ایــن حجــم ســرمایه گــذاری در مواد اولیه صورت نگیرد، عمال تمامی پروژه ها غیــر قابل بهره بردای خواهد ماند. با وجود 
مشکالت زیرساختی در بخش کشتی رانی و اسکله های کشور و همچنین جایگاه در روابط بین المللی، بهره برداری از بازارهای 
وارداتی سنگ آهن، آرزویی بیش نیست. ما هیچوقت نمی توانیم کشتی 400 هزار تنی را در خلیج فارس بیاوریم. با این 
وجود اکتشافات معادن در عمق باال، نکته مثبتی است که ورود به آن توجیه اقتصادی دارد. براساس گزارشات در حوزه 
هماتیت فعالیت های جدی و گسترده  ای در زمینه اکتشافات، کنسانتره، پرعیار سازی و استخراج آن در حال انجام است. 
این کارشناس حوزه معدن تکمیل کرد: در کنار هماتیت ها و تیتانومگنت ها که منابع عظیمی از أن در کشور وجود دارد و 
نیازمند توسعه بخش فراوری است،  بسیاری از محدود های نیمه کاری و اکتشاف نشده در کشور وجود دارد که نیازمند 
توســعه فعالیت های اکتشــافی اســت. دولت در این زمینه دو نقش اساســی را می تواند ایفا کند. از آنجاییکه اکتشــافات 
حوزه  ای است توام با ریسک باال و بخش خصوصی به راحتی حاضر به پذیرش این ریسک نیست، حمایت های دولتی از 
حوزه اکتشافات و پذیرش هزینه های آن به عنوان هزینه های تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی می تواند منجر به انقالبی 
در حوزه سرمایه گذاری در اکتشافات شود. دولت می توانست به جای افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن،  این اختیار 
را به شرکت های معدنی میداد که می توانند به جای پرداخت حقوق دولتی مازاد ان را صرف عملیات اکتشاف نمایند. 
یکی دیگر از موضوعات مهم احیای سرمایه گذاری های ناتمام کشور در حوزه معادن از طریق برگزاری مزایده های عادالنه و 
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شفاف است. بصیری در رابطه با معضل دیگر این حوزه عنوان کرد: یکی دیگر از معضالت حوزه اکتشاف کمبود تجهیزات 
و دانش تخصصی است. به بیان دیگر هم به لحاظ کیفیت تجهیزات و نیروی انسانی حوزه اکتشاف و هم از جنبه کمیت 

با مشل مواجه هستیم که باید با ارائه فرصت و حمایت های الزم نسبت به حل آن اقدام شود.

نقش دولت در اشتراک منافع در زنجیره
بصیری همچنین ایجاد توازن در زنجیره را از نتایج مثبت در تعریف طرح های توســعه عنوان نمود: اتفاق مثبت دیگر 
در توسعه زنجیره فوالد رفع عدم توازن در بخش های مختلف زنجیره با اجرای پروژه های توسعه ایست. عدم توازن در 
زنجیره و قیمت گذاری های دســتوری بود که ســبب شــد در بســیاری از مقاطع برخی از بخش های زنجیره از جمله تولید 
کنندگان آهن اســفنجی حاشــیه ســود باالی 20 درصد داشــته باشند و در همان زمان بسیاری از شرکت های تولید کننده 
شــمش با زیان زیاد مواجه شــدند و خبر تعطیلی بســیاری از آنها در رســانه ها منتشر شد. از سوی دیگر ظرفیت موجود 
در گندله سازی باعث شد فقط تولید کنندگان آهن اسفنجی  برنده بازار باشند. بازیگران زنجیره به این نتیجه رسیدند که 
این اختالل را از بین ببرند، به همین دلیل است که اکثر سرمایه گذاری ها به سمت  محل هایی که در آنها عدم توازن 

وجود دارد می روند. 

تامین مالی، غول حال و آینده پروژه های توسعه ای 
مدیرعامل هلدینگ ماهان افزود: مسئله تامین مالی یکی از چالش های اساسی چند ماه گذشته ما در پروژه های توسعه ای 
به شــمار می رود که پیش بینی می شــود در آینده هم با آن روبرو باشــیم. هرچند اســتفاده از تامین مالی از ســوی بازار 
سرمایه را در برنامه داشتیم، اما این فرآیند نیازمند صرف وقت فراوان و خروج از حالت بالتکلیفی است. به عنوان مثال 
دستورالعمل های مربوط به تامین مالی از طریق شرکت های سهامی عام پروژه هنوز در حالت بالتکلیفی است. تامین 
مالی از بانک ها نیز بسیار فرایند زمانبری است و در همین حال بسیاری از بانک ها از عدم وجود منابع مالی کافی خبر 
می دهند. این پروژه ها نباید به دلیل مشکالت در زمینه تامین مالی متوقف شوند و در این مسیر نقش حمایتی دولت 
بسیار پر رنگ خواهد بود. از سوی دیگر نیز تامین مالی خارجی نیز به دلیل وجود ریسک های فراوان ناشی از نوسانات 
ارزی، قیمت گذاری دســتوری و وضع عوارض صادراتی و قوانین متغیر بســیار پر خطر هســتند. به عنوان مثال به دلیل 
وضع عوارض و ممنوعیت های صادراتی در تابستان سال گذشته سنگ داخلی را با قیمت یک میلیون 200 الی 400 هزار 
تومان به فروش می رساندیم و همان روز سنگ صادراتی ۳ میلیون تومان بود. اگر با بازار جهانی حرکت کنیم می توان 
از تامین مالی های ارزی نیز بهره گرفت و در غیر اینصورت در عودت ارز با مشــل اساســی مواجه شــده و این موضوع 

باعث تعطیلی یا واگذاری کارخانه ها به بانک ها خواهد شد.

برنامه های هلدینگ ماهان در نیمه دوم سال
در ارتباط با برنامه های نیمه دوم سال در هلدینگ ماهان دکتر بصیری اضافه کرد: به طور کلی هدف  خود را برای شش 
ماهه دوم سال جاری در سه بخش تعریف کردیم. یک بخش مربوط به وضعیت واحد های در حال تولید است که باید 
امیدوار باشیم هوا سرد نوشت، چرا که در این صورت با قطعی گاز و برق و در نهایت تعطیلی روبرو خواهیم شد. با این 
فرض که چنین اتفاق رقم نخورد، امید است قیمت گذاری ها مثل پاییز سال گذشته نباشد که سبب شد آهن اسفنجی 
صعودی قیمتی عجیبی را تجربه کند در حالیکه  میلگرد و شمش قیمت بسیار پایینی داشته باشد. لذا مجددا تقاضا 
داریم، اقدامی نسبت به قیمت گذاری دستوری صورت نگیرد و با وضع عوارض صادراتی موانع بیشتری در سر راه شرکت 
های تولید کننده قرار نگیرد تا بتوانیم زیان های گذشته را جبران کنیم. ورود شرکت زیر مجموعه به بورس دومین هدف 
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ما در شش ماهه پیش رو است که در مرحله پذیرش نهایی قرار دارد. این اتفاق مثبتی است که بتوانیم برای پروژه های 
توســعه ای خود جذب ســرمایه داشــته باشــیم. یکی دیگر از برنامه های هلدینگ ماهان تعریف پروژه های توســعه ای به 

منظور ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی است که ورود به زنجیره های مس، طال و سرب و روی از این دست است. 

تست پروژه ی احیا در 22 بهمن  
محمدحســین بصیری درباره بهینه ســازی در فرآیند تولید توضیح داد: شــرکت های داخلی همیشــه از محل سوبسیدها 
کســب ســود می کردند، حاال آرام و همگام با آزادســازی انرژی و چند برابری شــدن قیمت برق و گاز به سمت بهینه سازی 
حرکت کردند. یکی از برنامه هایی که در آن هدف گذاری اصلی داریم، بحث بهینه ســازی اســت. نکته اینجاســت که در 
تمامی تصمیم گیری های مبنای ما حذف سوبسید ها در تولید و رسیدن به قیمت برق و گاز جهانی است که داریم به 
ســمت آن حرکت می کنیم. از دیگر برنامه ها تکمیل فاز دوم پروژه احیا به ظرفیت ۸00 هزار تن در شــرکت احیا اســتیل 
فوالد بافت اســت که تا این لحظه در حدود ۷0 درصد پیشــرفت داشــتند و به یاری خداوند تســت ســرد آن در 22 بهمن 
خواهد بود. پروژه توســعه ای دیگر هلدینگ در شــرکت ماهان ســیرجان احداث کارخانه کنســانتره ســازی با ظرفیت 2.5 
میلیون تن در سال است که فاز اجرایی آن آغاز شده است و اجرای پروژه گندله سازی با ظرفیت 2.5 میلیون تن که در 

حال انجام مطالعات فاز مهندسی است. 
در مجتمع فوالد صنعت بناب نیز پروژه های توسعه ای تعریف کردیم که تا دو سال آینده به بهره برداری می رسند؛ اکنون 
مقدمات مهندسی خط جدید تولید کالف به ظرفیت ۸00 هزار تن و ذوب قوس به ظرفیت 450 هزار تن در سال در حال 
انجام است که برآورد پروژه حدود 100 میلیون یورو است و تا دو ماه آینده وارد فاز اجرایی می شود. پروژه های توسعه 
ای دیگری نیز در مجتمع بناب تحت شــرکت پروژه گســترش فوالد شــهریار در حال انجام اســت. پروژه تولید اکســیژن و 
گازهای صنعتی با حدود ۳0 درصد پیشرفت،  ایجاد زیرساخت ریلی مجتمع با ۹5 درصد پیشرفت و پروژه احداث کارخانه 

فروسیلیس در این شرکت تعریف شده و در حال اجرا است. 
او پیرامون تامین آب های پایدار توسط هلدینگ ماهان ادامه داد: پروژه تامین آب پایدار موردنیاز مجتمع بناب از محل 
تصفیه پســاب شــهر بناب و همچنین پروژه تصفیه و بازچرخانی آب با هدف بهینه ســازی مصرف أب در مراحل نهایی 

برنامه ریزی قرار دارد.
وی افزود: هلدینگ ماهان عالوه بر پروژه های موجود خود در زنجیره فوالد، موفق شــده مجوز ذوب اســلب و ورق 1.5 

میلیون تنی در استان هرمزگان را دریافت کند و به فاز شناسایی زمین مناسب ورود کند.
با توجه به اینکه زنجیره فوالد سهم اعظمی از سرمایه گذاری های هلدینگ ماهان را به خود اختصاص داده است،  توسعه 
در سایر زنجیره های صنایع معدنی نیز بر اساس استراتژی های هلدینگ در برنامه است. تکمیل اکتشافات معدن سرب 
و روی کوه بنار و شــروع بهره برداری از این معدن در ســال 1402 یکی از این موارد اســت. انجام اکتشــافات در محدوده 
مس شمال مشکین شهر با مشارکت پایا،  مشارکت در بهره برداری و فراوری معدن مس زاغدره و مشارکت و خرید چند 
معدن دیگر در حوزه طال و سرب و روی از جمله توسعه های هلدینگ ماهان در زنجیره صنایع معدنی غیر فوالدی است. 
در راســتای چشــم انداز هلدینگ،  هلدینگ ماهان تا ۳ ســال آینده در لیســت ده بازیگر اصلی حوزه صنایع و معادن قرار 

بگیرد و در گام بعد به 5 شرکت برتر این حوزه تبدیل شود. 

جای خالی فرهنگ کمک رسانی در بوروکراسی ایران 
مدیرعامل هلدینگ گســترش صنایع و معادن ماهان گفت: اگر سیاســت دولت مبتنی بر حل مشــکالت تولید صنعت 
باشد وزارتخانه ها می توانند با همکاری مشترک مشکالت کشور را حل کنند.. در کشورهای پیشرفته فرهنگ کمک رسانی 
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و پاســخگویی ایجاد شــده، این در حالی اســت که در ایران وقتی به مســئولی مراجعه می کنیم ابتدا »نه« می گوید، سپس 
صبحت های تولیدکننده را می شــنود. این بزرگترین مشــل پیش روی ماســت که دولت می تواند با نگاه و ارائه راهکار به 
بخش خصوصی، رشد و توسعه صنعت را توام با اشتغال، درآمد و سوددهی بیشتر و در نتیجه تولید ناخالص داخلی را 
رقم بزند که خود منجر به افزایش درآمد های دولتی خواهد شد. وی معتقد است: اگر سیاست دولت یافتن چگونگی 
کمک رسانی به موتور توسعه کشور باشد، مشکالتی از جمله تحریم های اقتصادی که به ضرر اقتصاد، GDP، تولید و... 

باشد مدبرانه چاره اندیشی خواهد کرد. 

تفکیک وارت صمت، آری یا خیر؟
محمدحسین بصیری در پایان پیرامون تفکیک وزارت صمت خاطرنشان کرد: با تفکیک وزارت صمت به صورت تئوریک 
موافق هســتم، اما این طرح در عمل مشــکلی را در صنعت حل نخواهد کرد و تنها منجر به گســترش بوروکراســی اداری 
می شــود. در واقــع تفکیــک وزارت صمــت اگــر توام با هماهنگی و هم ســویی بخش های مختلف با یکدیگر باشــد اتفاق 
مثبتی خواهد بود، در غیر این صورت ناهماهنگی آنها منجر به ناکارآمدی بیشــتر و مانع تراشــی گســترده تر پیش روی 
تولیدکنندگان خواهد شد. به طور کلی می توان گفت اگر دولت ما منسجم و سیستم چابک باشد، تفکیک و یا یکسان 

سازی وزارتخانه ها اهمیتی ندارد.
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عطارد گودرزی مدیرعامل شــرکت احیا اســتیل فوالد بافت از عوامل مهم توســعه صنعت فوالد کشــور را توجه و تمرکز بر 
اکتشــافات عمیق و اســتخراج هر چه بیشــتر مواد اولیه خواند و ابراز کرد که تا کنون توجه به احداث واحدهای تکمیل 
کننده در دستور کار زنجیره فوالد بوده است. معدن24 گفت و گویی با مهندس گودرزی داشته است که در زیر متن آن 

را می خوانیم:

۱-به عنوان مدیرعامل شرکت احیا استیل فوالد بافت وضعیت مواد اولیه و فوالد کشور را چه از نظر سرمایه گذاری های 
جدید، استخراج، تسهیل و رفع موانع، قیمت گذاری و عرضه و... را در چهار ماهه نخست سال چگونه ارزیابی می کنید؟

در توســعه صنعت فوالد، تا کنون توجه به احداث واحدهای تکمیل کننده زنجیره فوالد بوده اســت. از دیگر چالش های 
این صنعت، مواد اولیه است. عالوه بر محدودیت ذخایر معادن، شرکت های معدنی نیز خود نسبت به احداث واحدهای 
تولید فوالد اقدام کرده اند که خود باعث بروز مشــل برای این واحدها شــده اســت. به رغم اکتشــافات انجام شــده و در 
دســت اقــدام، ذخیــره معــادن در آینــده نه چندان دور گویــای محدودیت تامین مواد آهن دار اســت. البته ذخایر عمقی 
باکیفیت و با حجم قابل توجهی شناســایی شــده اســت، لیکن اکتشــافات تکمیلی و استخراج از عمق نیاز به بررسی های 
فنی و اقتصادی دارد که الزم اســت از فناوری های روز دنیا اســتفاده شــود. مســئله مواد آهن دار بایســتی به صورت کالن 
بررسی و راهکارهای مناسب شناسایی شود. در صورت نیاز باید از امکانات و ذخایر کشورهای دیگر استفاده شود که قبال 

در این مورد اقداماتی صورت گرفته، ولی عملیاتی نشده است.
عدم توازن در زنجیره فوالد باعث شــده تا واحد های فوالدی در تامین مواد اولیه خود با مشــل مواجه شــده و کمتر از 

ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.
عدم احداث زیرساخت ها، کمبود گاز و برق باعث شده در فصولی، برق و در فصولی، گاز واحدهای فوالدی محدود شود. 
همچنین بازار هم در مصرف داخلی و هم در صادرات تحت تاثیر شرایط اقتصادی و روابط بین المللی بوده و به اهداف 

پیش بینی شده نرسیده است.

2-هدفگذاری های این شرکت در 6 ماهه دوم سال چیست؟
1-تحقق برنامه تولید با ظرفیت اسمی کارخانه

2-انجام تست سرد واحد احیا دو از طرح های توسعه مجتمع
۳-اخذ گواهینامه صنعت سبز

4-پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO50001 با رویکرد کاهش مصارف انرژی

عطارد گودرزی، مدیرعامل احیا استیل فوالد بافت  در 
گفت و گو با معدن 24  مطرح کرد

لزوم تغییر نگرش و تمرکز بر 
اکتشافات و استخراج مواد اولیه

صادرات را به 2۰۰۰ تن می رسانیم
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ISO10015، ISO1۷025 ،45001 ISO ،14001 ISO ،ISO۹001 5-نگهداشت سیستمهای مدیریتی
6-صادرات محصول به میزان 2000 تن

Virtualisation ۷-نصب سیستم
۸-راه اندازی سیستم مانیتورینگ آتش نشانی

۹-راه اندازی سیستم PDMS اتوماسیون صنعتی

۳-چه پیشنهادات و راه حل هایی جهت رفع موانع و مشکالت موجود حوزه فوالد و مواد دارید؟
1-احداث نیروگاه های تجدیدپذیر جهت تامین برق کارخانه ها

2-احداث زیرساختها مانند خطوط ریلی و جاده ای
۳-مطالعات و برنامه ریزی جهت تولید فوالد سبز و رعایت مسائل محیط زیست هم راستا با برنامه های کشورهای توسعه یافته
4-استفاده از فرصت های انقالب صنعتی چهارم در توسعه صنعت فوالد کشور از قبیل تحول دیجیتال، اقتصاد چرخشی 

و کالن روندها
5-کنترل و هدفمندکردن مجوزهای صادره و هدایت سرمایه گذاران در راستای مشارکت و ادغام واحدهای معدنی و فوالدی 

جهت حفظ توازن زنجیره فوالد و ظرفیت بهینه اقتصادی هم راستا با کشورهای توسعه یافته
6-فرآوری ســنگ آهن های کم عیار، باطله و هماتیت موجود در معادن کشــور نیز موضوع مهمی اســت که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
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مهــدی بهرامــی، مدیرعامــل شــرکت فوالد ماهان ســیرجان افزایش هزینه برق و گاز، حقوق دولتــی معادن، هزینه نیروی 
انسانی، اخذ عوارض صادراتی، هزینه های تولید و قطع برق و گاز واحدهای فوالدی را از جمله عواملی می داند که منجر 
به وضعیت کنونی بازار فوالد شــدند. او با این وجود معتقد اســت صنعت فوالد برخالف تمامی مانع تراشــی های داخلی 

و خارجی، شرایط خوبی دارد.

از دولت توقع چاره اندیشی داریم 
مهدی بهرامی، مدیرعامل شرکت فوالد ماهان سیرجان در رابطه با عملکرد این شرکت در چهار ماهه نخست سال گفت: 
بازار فوالد از ابتدای سال وضعیت خوبی ندارد، شرکت ها به لحاظ نقدینگی دچار مشل شده اند و عمال بازار رکود را تجریه 
می کند؛ به گونه ای که تاکنون کمتر از 20 درصد از کنسانتره و گندله عرضه شده در بورس به فروش رسیده و فروشنده ها 
جهت تامین حداقلی نقدینگی خود ناچار به فروش با زیان شدند و این شرایط به ما که تولیدکننده و فروشنده سنگ 
هســتیم نیز ســرایت کرده و در فروش و نقدینگی دچار مشــکالت جدی شــدیم. هرچند که این معضل تا کنون خللی در 
فرآیند تولید وارد نکرده و تا جایی که توانستیم اجازه ندادیم این فشار به پیمانکاران منتقل گردد، اما با ادامه این روند 
امکان به وجود آمدن مشکالت جدی در تولید نیز وجود دارد. هرچند برخی از مشکالت ناشی از دستورالعمل ها، بخش 
نامه  و دخالت های دولت علی الخصوص در بازار است اما توقع داریم دولت در این مورد چاره اندیشی کند. درباره  معادن 
لگ گهر، ایمیدرو به عنوان نماینده دولت که خود متولی بخش معدن و توســعه اســت، حداکثر فشــار را به شــرکت هایی 
مانند شرکت ما، لگ گهر و میدکو جهت وصول مطالبات آورده و اغلب از خروج بار و فروش محصول جلوگیری به عمل 

می آورد که این موضوع وضعیت را وخیم تر نیز می کند. 
وی در مورد فروش شــرکت های معدنی در بورس کاال افزود: نگاهی به فروش شــرکت های معدنی در بورس کاال، نشــان 
می دهد شرکت ها در نقدینگی دچار مشکالت جدی و نیازمند  حمایت هستند. طی چند سال اخیر که تحریم ها به اوج 
خود رسیدند، شرکت های فوالدی توانستند با وجود مشکالت عدیده این صنعت را پابرجا و فعال نگه دارند و حق این 
صنعت نیست که به جای افزایش تولید که پتانسیل آن وجود دارد، دچار کاهش شدید تولید و صادرات و به طور کلی 
مشکالت داخلی شوند. اکنون قیمت های فروش در بورس کاال پایین تر از بهای تمام شده محصوالت ثبت شده و ضرر 
و زیان شــرکت ها محرز اســت. با وجود حواشــی سیاســی که در صنعت فوالد شاهد هستیم، قطعا مدیرانی که برای بقای 
شــرکت با زیان محصوالت را می فروشــند باید در ســال های آینده پاســخگو باشند. این موضوع به کالف سردرگمی تبدیل 

شده که شجاعت تصمیم گیری را از مدیران ربوده و وضعیت را وخیم تر نیز خواهد کرد.

تبدیل منطقه لگ گهر به الگوی معدنکاری 
این مقام مســئول پیرامون افزایش ســاخت مســکن عنوان کرد: از ســوی دیگر برای تحقق هدف افزایش ساخت مسکن، 
فشار مضاعفی بر زنجیره فوالد تحمیل شده و بعضا با کنترل قیمت ها مواجه هستیم که همزمان بهای تمام شده فوالد 

مهدی بهرامی، مدیرعامل شرکت فوالد ماهان 
سیرجان تصریح کرد

موفقیت فوالد سیرجان برخالف 
مانع تراشی های داخلی و خارجی 
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توسط دولت در بخش های مختلف دچار افزایش قابل توجه شده است. افزایش هزینه برق و گاز، افزایش حقوق دولتی 
معادن، افزایش هزینه نیروی انسانی، اخذ عوارض صادراتی، افزایش هزینه های تولید و قطع برق و گاز واحدهای فوالدی 
از جمله عواملی هستند که منجر به وضعیت کنونی بازار فوالد شدند. این صنعت با وجود تمامی موانع داخلی و خارجی، 
شرایط خوبی دارد. موفقیت سه ساله شرکت فوالد ماهان سیرجان در انجام عملیات معدنکاری بیش از تعهدات خود و 
کسب امتیاز عالی در ممیزی ساالنه ایمنی در میان شرکت های تابعه ایمیدرو سبب شده تا معدن 5 لگ گهر به عنوان 

یکی از منظم ترین معادن شناخته شده و منطقه لگ گهر به الگوی معدنکاری بدل شود. 
مهدی بهرامی در رابطه با نحوه تامین مواد اولیه برای دستیابی به افق 1404 فوالدی بیان کرد: شرکت فوالد سیرجان در 
مرحله اول معدن 5 لگ گهر در حدود ده هزار متر حفاری اکتشافی عمیق داشته و در سال جاری بنا داریم  در راستای 
تدقیق و افزایش ذخیره معدنی 5 لگ گهر، ده هزار متر دیگر عملیات حفاری اکتشافی انجام دهیم.  البته افزایش اکتشافات 
با حمایت دولت، کاهش مشکالت زنجیره فوالد و شرکت های معدنی و همچنین در اختیار قرار دادن پهنه های معدنی 

به شرکت های معدنی به ارمغان خواهد آمد. 
مدیرعامل شــرکت فوالد ماهان ســیرجان هدف این شــرکت در شــش ماهه دوم ســال 1401 را اینگونه مطرح کرد: فوالد 
ماهان سیرجان در بخش توسعه معادن در سال جاری نزدیک به 200 کیلومتر مربع محدوده در حال اکتشافات مقدماتی 
و تفصیلی در حال اجرا دارد. در بحث توسعه فرآوری مواد اولیه شرکت نیز با احداث دو واحد کارخانه کنسانتره و گندله 
سازی به ظرفیت هر کدام 2.5 میلیون تن این فرآیند را آغاز نموده ایم. همچنین احداث فوالد سازی در استان هرمزگان 

را در مجموعه هلدینگ ماهان داریم که شرکت ماهان سیرجان به عنوان یکی سهامدار در این پروژه مشارکت دارد. 
وی در پایان پیرامون فلزات رنگی و اساســی گفت: در حوزه ســرب و روی، مس و طال محدوده های در حال اکتشــافی را 

داریم و کار بهره برداری را در یک معدن سرب و روی آغاز به زودی خواهیم کرد.
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دکتر بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران

صنعت مس در کشور با توجه به رشد چند سال اخیر قیمت این فلز در جهان و حمایت های 

ارزشی که در بورس فلزات اکثر کشورهای دنیا علی الخصوص LME از آن می گردد در حوزه 

جذابی به جهت سرمایه گذاری شناسایی شده است عالوه بر این به لحاظ بنیادی فلز مس 

از فلزات آینده محسوب می شود و بسیاری از پیشرفت های آتی جهان مخصوصًا در حوزه 

زیرساخت های انرژی به نوعی گسترده به فلز مس مرتبط می گردد. این شرایط ارزش مس را 

در تحلیل های آینده افزایشی و رو به رشد نشان می دهد که همین امر سبب اقداماتی ازجمله سرمایه گذاری های 

جدید و کالن تر نسبت به گذشته، در استخراج ذخایر عمیق تر، کم عیارتر و پیچیده تر گردیده است.

پیش بینی قیمت 15000 دالری برای سال 2025 و حمایت قیمت ۷500 دالری در افت شدید کامودیتی ها طی یک 

ماه گذشــته و تبعات جنگ اوکراین و حتی علی رغم افزایش ارزش دالر در جهان همگی مؤید آن اســت این حوزه 

جذابیت کافی برای سرمایه گذاری را داراست و شرکت های بزرگ جهان به ویژه شرکت هایی که سابقًا  در این شاخه 

معدنی فعال بوده اند عالقه مند گردیده اند تا در مس سرمایه های عظیم تری را سپرده گذاری نمایند. از سوی دیگر 

عقب افتادگی عرضه نسبت به تقاضا در لک جهان برای سال های آتی در تحلیل های موجود این فضا را کم ریسک 

تر و رغبت ســرمایه گذاران را افزون تر کرده اســت. کشــور عزیزمان ایران به واســطه قرار گرفتن در کمربند مس زایی 

جهان، ازجمله هدف های اصلی در تولید مس جهان است و می بایست برنامه ویژه ای در خصوص سرمایه گذاری در 

این حوزه به منظور نقش آفرینی بیشتر در آینده صورت پذیرد. خوشبختانه در حوزه مس کشور و سایر شرکت های 

باالدســتی و پایین دســتی یک هم افزایی بی نظیر در ارتقاء ســطح تولید، کیفیت و نیز تولید دانش صورت پذیرفته 

اســت. با رهنمودهای مقام معظم رهبری و ســعی مســئولین در جهت نیل به ایجاد اقتصاد معدن به جای نفت، 

امروز اهداف بزرگ و منحصربه فردی در توسعه و سرمایه گذاری مس کشور تعریف شده است که می توان به برنامه 

تولید بیش از 4 میلیون تن کنســانتره مس برای تولید 1 میلیون تن کاتد در تنها شــرکت ملی مس اشــاره کرد که 

این تالش وجود دارد تا سایر معادن و فعاالن بخش خصوصی کشور نیز بتوانند به همین میزان در آینده نزدیک 

تولید کاتد داشــته باشــند. پر بیراه نیســت اگر بخواهیم هدف بلندمدت کشــور را توسعه تولید کاتد مس تا مرز 2 

میلیون در سال ترسیم نماییم.

در همین راستا شرکت ملی صنایع مس ایران عالوه بر برنامه های روتین خود و افزایش ذخایر معدنی و ارتقاء 

سطح کیفی و کمی واحدهای موجود برنامه  های توسعه ای در نظر دارد که می توان به توسعه کارخانه معدن 

ســونگون، کارخانه تولید اندیســهای چهارگانه در حال اکتشــاف، کارخانه فلوتاســیون سرباره خاتون آباد، کارخانه 

تولید معدن دره زرشــک و به مدار تولید آمدن برخی پروژه های ســرمایه گذاری شــده در گذشته همچون دره آلو 

اشاره کرد. همچنین سرمایه گذاری شرکت های دیگری در بخش خصوصی همچون هلدینگ باما در پروژه های 

معدن صاحبدیوان در اردبیل، معدن کوه زر در دامغان و معادن آساگی، آشیانه زر و خانسرخ با مشارکت گروه 

زرمش نسبت به احداث کارخانه اقدام و در دست ساخت است. ازاین دست همچنین می توان به شرکت هایی 

ترسیم برنامه تولید کاتد مس تا مرز 2 میلیون در سال
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مانند تالشگران در پروژه های تولید و احداث کارخانه مس طارم، سیاستراگی سیستان و بلوچستان و کردخلج 

در ســاوه اشــاره کرد. معدن رمشــک در جنوب اســتان کرمان توسط شرکت زمین کاوان زمان از دیگر پروژه های 

ایــن بخــش اســت؛ از این  دســت پروژه هــای عظیم تولید مس که همگی به عنوان عضــو انجمن مس ایران در 

راســتای رســیدن به تولید مقادیر قابل توجهی از مس در ابعاد متوســط و بزرگ اقدام نموده اند، بســیار اســت 

حال آنکــه شــرکت های عضــو بســیار دیگــری را نیز می توان برشــمرد که در ابعاد کوچک تــری در معادن مس در 

حال سرمایه گذاری به منظور تولید مس یا محصوالت معدنی مس هستند عالوه بر این پروژه های عظیمی که 

در شــرکت ایمیدرو مطرح اســت می تواند از دســت اقدامات خارج از اعضای انجمن مس ایران باشــد که سهم 

قابل توجهی در آینده تولید مس کشور دارند.

این حرکت عظیم و سرمایه گذاری قابل توجه به طور طبیعی چرخه بسیاری از صنایع و خدمات باالدستی و صنایع 

و تولیدات پایین دستی را به گردش درخواهد آورد و طبیعتًا در آن موارد نیز به مرور شاهد رشد بیشتری خواهیم 

بــود به عنوان مثــال افزایــش نــرخ اکتشــافات و هدف قــرار دادن ذخایر عمیق، کم عیار و یا پیچیده ســبب افزایش 

سرمایه گذاری در تجهیزات ژئوفیزیک، آزمایش های شیمیایی و همچنین دستگاه های حفاری شده است به طوری که 

به عنوان مثال شــرکت ملی صنایع مس بیش از 45 دســتگاه تمام هیدرولیک حفاری های عمیق را اخیرًا ســفارش 

داده و همچنین هلدینگ باما نیز بیش از ۳0 دستگاه تمام هیدرولیک مدرن را به لیست سفارش های خود افزوده 

است تمام این اتفاقات در سایه رشد این صنعت و خواست بازار به افزایش ذخایر قطعی است. در همین راستا 

طبیعتًا سرمایه گذاران نیاز به افزایش نرخ استخراج دارند و این موجب ورود و استفاده از ماشین آالت نسل های 

جدیــد بــا ظرفیت هــای باال می گردد. در خبرهای اخیر، شــرکت مس در ســفر هیئت دولــت به بالروس، خرید 500 

دســتگاه دامپتراک 1۳5تنی را با شــرکت بالز در قالب تفاهم نامه تنظیم کرده و به ســایر پیمانکاران بزرگ و کوچک 

خود نسبت به افزایش تجهیزات و به روزرسانی آن ها اعالم آمادگی نموده است.

به طورکلی کشــور در آغاز نســل جدیدی از ســرمایه گذاری در حوزه مس اســت که این امر تحوالت قابل توجهی در ســایر 

شاخه های مرتبط با آن ایجاد کرده و خواهد کرد. دولت نیز می بایست همان گونه که در اهداف خود به جهت تحقق ثروت 

ملی سعی در رفع موانع و تسهیل در امور سرمایه گذاری دارد، به سرمایه گذاری در حوزه مس به شکلی ویژه و خاص بنگرد 

و در این جهت مسیر توسعه طلبی پایدار را مبنای خود قرار دهد که البته بعضًا با اعمال برخی تصمیمات و مصوبات، 

روح این هدف و حتی فهوای قوانین لحاظ نشــده اســت؛ مثل افزایش حقوق دولتی به شــل تصاعدی، علی الخصوص 

برای مس به نسبت سایر مواد معدنی، چالش های موجود در واردات برخی تجهیزات و مواد مصرفی که یا نمونه داخلی 

ندارند و یا نمونه های داخلی ظرفیت تأمین لک نیاز داخل را ندارند به واسطه آیین نامه ها و دستورالعمل های کلی و …

امید اســت در آینده نزدیک دولت و خصوصًا وزارت صمت به عنوان متولی امور معادن و صنایع معدنی کشــور با 

نگاهی کارشناسانه و عمیق تر در جهت رفع موانع و تسهیل در توسعه معدنی مس کشور اتخاذ تصمیم نمایند.

در پایان اشاره به آمار تقریبًا ۷5 هزار تن تولید کاتد و ۹1 هزار تن آند در کشور طی ۳ ماهه اول سال پیش بینی 

می نماید طی سال 1401 تولیدات کاتد کشور به بیش از ۳00 هزار تن افزایش یابد که امید است با تدابیر اندیشیده 

شده در بخش دولتی و خصوصی کشور و با ایجاد هم افزایی طی ۳ سال آتی این میزان به مرز 1 میلیون تن در 

ســال 1404 برســد. انجمن مس ایران به عنوان نماینده بخش کثیری از فعالین حوزه تخصصی مس در کشــور که 

با نگاهی صنفی ســعی در تعامل و هم افزایی همه بخش ها با نگاه توســعه ای دارد از هرگونه اقدام مؤثر یا ایجاد 

فضای مشورتی برای رفع موانع استقبال می کند و پیش قدم است.
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مهدی کلبی خانی، مدیرعامل گروه رستاپاد در رابطه با وضعیت سرمایه گذاری های صورت گرفته در چهار ماهه نخست 
سال عنوان کرد: سرمایه گذاری انجام شده کافی نیست و به طور کلی عملکرد بخش دولتی، خصوصی و تمامی عوامل 
دخیل در این حوزه در جلوگیری از شــروع رویکرد مثبت در این زمینه موثر بودند. یکی از عوامل اصلی و مهم در عدم 
جذب ســرمایه گذار در این بخش،  توســعه ناهمگام ایران با جهان اســت که صنعت فوالد کشــور را دچار مشــل کرده 
اســت. کلبی خانی در ادامه گفت: در نیمه اول ســال ما با کســری بودجه مواجه بودیم، چراکه نقدینگی الزم در کشــور 
وجود نداشــت و موانع مختلفی مانند تحریم ها و خود تحریمی ها برقرار بود. از ســوی دیگر قیمت گذاری های نادرســت 

نیز مشکالت متعددی را برای صنعتگران فوالد به وجود آورد. 
وی پیرامون عملکرد 5 ماهه نخست گروه رستاپاد بیان کرد: عملکرد گروه رستاپاد در سال جاری مطلوب بوده است. 

مــا در بخــش فــروش، نمایندگی هــای معتبر و تاثیرگذار متعددی را به مجموعه اضافه کردیم که از جمله آنها می توان به 
نمایندگی های اروپا اشاره کرد که مذاکرات سختی برای تحقق آن داشتیم. تامین های بسیاری را نیز در نیمه ابتدایی سال 
به رغم وجود و تاثیر تحریم ها به انجام رســاندیم. ما همچنین نســبت به ســاخت تجهیزاتی خاص در مجموعه اقدام 
کردیم، به طوریکه در لک رضایت بخش بوده است. از سوی دیگر نیز بسیار انرژی مضاعفی برای ورود به پروژه های مهم 

کشور به صورت EPC هستیم. 
مهدی کلبی خان در رابطه با هدف گذاری این شرکت در ماه های آتی تا پایان سال افزود : طبق گزارش های دریافت شده 
از واحد برنامه ریزی ، در 5 ماهه نخســت ســال جاری برنامه ها و اهداف  بســیاری تعریف شــده که ممکن اســت در حال 
حاضر مشخص نباشد، چراکه بخش اعظمی از انرژی ما صرف زیرساخت های الزم برای نیمه دوم و سال بعد شده است 

تا بتوان به بهره برداری الزم و موردنیاز از سرمایه گذاری های انجام شده دست پیدا کنیم.
مدیرعامل گروه رســتاپاد در مورد موانع پیش روی صنعت تصریح کرد: بخشــی از چالش های امروزه صنعت فوالد ایران 
در چند بخش تقســیم بندی می شــود. یکی از مهمترین چالش های صنعت فوالد، تامین مواداولیه اســت که به عنوان 
رکن حیاتی تولید فوالد و تامین آن در طی سال در اولویت قرار دارد. این چالش ها در زمان های مختلف بروز پیدا می 
کند و بستگی به سیاست دولت ها دارد که چگونه نسبت به رفع این موانع اقدام کنند. عالوه بر همه این ها برای اینکه 
بتوان چالش های صنعت فوالد را مرتفع نمود باید شناخت کامل از این صنعت و همچنین سیاست های پیشرو وجود 
داشــته باشــد. امروزه کشــورهای پیشــرفته برای حل این چالش ها با ارتباط با سیاســت گذاران این صنعت سبب مرتفع 

شدن این دست مشکالت و همچنین قدرت گرفتن این صنعت می شوند.

 خود تحریمی مانع بزرگ
توسعه صنعت فوالد در کشور

 عملکرد مطلوب شرکت فن آوران رستاپاد در 5 
ماهه نخست ۱4۰۱
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با برون سپاری نخلک به بخش خصوصی صورت گرفت:

درخشش نخلک در دل کویر
بعد از برون سپاری مجتمع معدنی و صنعتی نخلک به بخش خصوصی، شاهد افزایش استخراج، تولید و فروش 

کنسانتره، اشتغال و نیز افزایش متراژ حفاری اکتشافی از سال 1۳۹4 تا پایان 1400 بوده ایم. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مجتمع معدنی ســرب نخلک تا ســال 1۳۹5 با 
ظرفیت تولید ســالیانه 2000 تن کنســانتره ســرب و 160 نفر نیروی انســانی فعالیت می کرد. در انتهای ســال ۹5 با 
برون ســپاری این مجتمع به بخش خصوصی، شــاهد رشــد 2۹۷ درصدی نیروی انســانی و ســرمایه گذاری بیش از 

1500 میلیارد ریال در بخش اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید کنسانتره بودیم.

اســتخراج ماده معدنی این مجتمع از 2۸ هزار و 226 تن در ســال 1۳۹4 به 252 هزار و ۷4۳ تن در  پایان ســال 
1400 رسید.

استخراجمادهمعدنی)تن(

سال94 سال95 سال96 سال97 سال98 سال99 1400

28226 28957 42822 68613 67167 84483 252743

تولید کنسانتره از 1۷۷6 تن در سال 1۳۹4 به ۸۸۷5 تن در پایان سال 1400 رسید.

تولیدکنسانترهسرب)تن(

سال94 سال95 سال96 سال97 سال98 سال99 1400

1776 2345 3801 7077 7450 8190 8875

فروش کنسانتره سرب از 2 هزار و 46 تن در سال 1۳۹4 به ۸ هزار و ۹56 تن در پایان سال 1400 رسید. 

فروشکنسانترهسرب)تن(

سال94 سال95 سال96 سال97 سال98 سال99 1400

2046 2466 3935 7375 5665 10276 8956
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اشتغال:
نیروی انسانی شاغل در مجتمع از 1۹1 نفر به 520 نفر در پایان سال 1400 رسید. 

تعدادنیرویانسانی

سال94 سال95 سال96 سال97 سال98 سال99 1400

191 175 254 320 392 442 520

اکتشاف: حفاری اکتشافی از 250 متر در سال 1۳۹4 به 14 هزار و ۳۸5 متر در پایان سال 1400 رسید.

حفرگمانهاکتشافی)متر(

سال94 سال95 سال96 سال97 سال98 سال99 1400

250 0 2241 8955 12572 12266 14385

طرح های توسعه ای مجتمع نخلک پس از برون سپاری شامل پروژه مکانیزه کردن معدن )اسپیرال(، ساخت کارخانه 
20.000 تنی فرآوری کنسانتره سرب و احداث راه دسترسی به معدن سرب به طول تقریبی 10 کیلومتر است. 

گفتنی است مجتمع معدنی سرب نخلک در استان اصفهان، شهرستان نایین واقع شده است. 
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تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران از اقدامات این شرکت در راستای تولید بوکسیت پرعیار و چندین و چند پروژه 
احداث کارخانه، توسعه صنایع، اکتشافات و... خبر داد. قابل توجه است که هیدرات ویژه، یک کنسوس کننده است که 
در راستای جلوگیری از آسیبات ناشی از آتیش سوزی در صنایع مختلف کاربرد دارد و تنها در کشورهای محدودی تولید 
می شــود. حاال اما شــرکت آلومینای ایران پس از تالش های تحقیقاتی بســیار موفق به تولید این محصول شــده که قرار 

است در اسفندماه به بهره برداری برسد. 
تورج زارع، مدیرعامل شــرکت آلومینای ایران گفت: در راســتای تامین آلومینای موردنیاز کشــور پروژه ای در جاجرم تعریف 
کردیم تا از بوکســتیل های کم عیار داخلی، آلومینا تولید کنیم. از ســوی دیگر نیز در جهت اطالع از جوانب در فاز انجام 
مطالعات گســترده طی همکاری مشــترک با چین هســتیم که افق های روشــنی را پیش روی این صنعت متصور می سازد. 

قصد داریم به سوی فرآوری کارخانه های بوکستیل های کم عیار کشور حرکت کنیم. 
وی در اینباره تکمیل کرد: مواد اولیه اصلی زنجیره آلومینیم شامل بوکسیت، کاستیک، سودا، آنت، آلومینوم و... است. 
تنها واحد تولیدکننده آلومینای در کشــور، آلومینای جاجرم با ظرفیت ٢5٠ هزار تن اســت. اما در ســال جاری حداقل به 
میزان یک میلیون تن آلومینا موردنیاز است که باید حدود ٧5٠ هزار تن کسری آن از طریق واردات تامین شود. جاجرم 
مــواد اولیــه را از محــل کارخانــه تامیــن می کنــد، در واقع در حدود ٨٠ هزار تن پودر آلومینای تولیدی توســط شــرکت به 
مصرف می رســد و مابقی آن توســط ســایر صنایع مورد اســتفاده قرار می گیرد. با توجه به کمبود بوکسیت پرعیار در کشور 
و همچنین عدم انجام اکتشافات، سرمایه گذاری تازه ای در حوزه آلومینا صورت نگرفته. در شرکت جاجرم به زعم نیاز به 
بوکســیت، اکتشــاف از جمله اولویت های ما اســت. باید در رابطه با تامین آلومینای موردنیاز کشــور که در سال های آینده 
تا حدود ١.5 میلیون افزایش خواهد یافت چاره اندیشی شود. مشکالتی در زمینه وجود دارد؛ برای مثال اطمینان کافی 
برای واردات حجم باالی بوکسیت وجود ندارد و اگر بخواهیم نسبت به احداث یک واحد یک میلیون تنی در کشور اقدام 
کنیم، به ٢.5 تا ٣ میلیون بوکســیت نیازمندیم که این حجم باال شــرایط خاصی را به لحاظ محل تامین، حمل و نقل، 

زیرساخت های دریایی و... می طلبد که هر یک نیازمند سرمایه گذاری هستند. 
تورج زارع در رابطه با عملکرد شرکت در چهار ماهه نخست امسال و افق پیش روی شرکت آلومینای ایران تا پایان سال 
جاری عنوان کرد: در چهار ماهه ابتدایی سال در حدود ٨ هزار متر حفاری اکتشافی داشتیم که منجر به اکتشاف منابع 
جدید خواهد شــد. برنامه داریم تا پایان ســال حداقل ٢٠ هزار متر عملیات حفاری اکتشــافی داشــته باشــیم که تا پایان 
ســال ذخایــر حاصــل را اعــالم خواهیم کرد. پــروژه دیگری که امیدواریم در مهر یا آبان ماه به بهره برداری برســد، کارخانه 
پرعیار ســازی بوکســیت به روش واســطه ســنگین است که تاکنون بیش از ٨٠ درصد پیشرفت داشته. هدف ما از احداث 
این کارخانه پیش فرآوری اولیه بوکسیت و حذف عناصر مزاحم مانند سیلیس های آزاد و کربنات کلسیم و همچنین ورود 
بوکسیت پاالیش شده به فرآيند عظیم کارخانه آلومینا است. همچنین شرکت آلومینای ایران قصد دارد استخراج معادن، 
تامین بوکسیت و ادامه تولید آلومینا و فلز آلومینیوم را پر قدرت تر از قبل دستور کار خود قرار دهد. از سال های گذشته 
به پروژه های توسعه ای نیز ورود کردیم و خوشبختانه قرار است 4 پروژه در نیمه دوم سال به بهره برداری برسد که یکی 
از این پروژه ها در کمتر از یک ماه آینده افتتاح خواهد شــد. بخشــی از شــرکت به دلیل رد دیون، در لیســت واگذاری به 

تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران تاکید کرد

آلومینای ایران محصولی هایتک 
تولید می کند 
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بانک رفاه وابسته به تامین اجتماعی است و قرار است تا پایان سال بخشی از سهم دولت معادل حدود 4٢ درصد در 
بازار بورس به بخش خصوصی عرضه شود. فاز توسعه ای واحد سود و تبخیر نیز به ارزش حدود ٩٠ میلیارد تومان آماده 

بهره برداری در هفته دولت خواهد بود. 
او درباره پروژه های در دستور کار شرکت آلومینای ایران ادامه داد: همچنین مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته پروژه 
لگ قرمز ما با پیشرفت حدود 6٠ درصد فیزیکی و حداقل ١5٠ میلیارد سرمایه گذاری در اسفندماه به بهره برداری خواهد 

رسید. هدف از آغاز این پروژه بهبود جداسازی بوکسیت است.
تولید محصول تازه  و خاصی به نام هیدرات ویژه که تنها در کشــورهای محدودی تولید می شــود نیز قرار اســت با روش 
انحصاری و ویژه حاصل از تحقیق و توسعه شرکت طی چندین سال به نتیجه برسد. تاکنون در این بخش پیشرفتی در 
حدود ٨٠ درصد حاصل شده و سرمایه گذاری آن ١5٠ میلیون تومان تخمین زده می شود. این محصول به عنوان کنسوس 
کننده در بسیاری از صنایع مانند نفت پتروشیمی، تولید لوله پلی اتیلن، کابل برق و... در جهت کاهش آسیب های ناشی 

از آتش سوزی کاربرد دارد. 
وی در رابطه با تامین نیاز مواد اولیه تصریح کرد: در شــرکت های المهدی، ســایکو و اراک بخش هایی از منابع موردنیاز 
آنت را تامین می کنند، البته همچنان در بخش هایی نیازمند واردات هســتیم. شــرکت آلومینای جاجرم نیز واردات آنت 
دارد که متاســفانه گاهی با مشــکالتی در زمینه هزینه های حمل دریایی روبرو می شــویم. البته خوشــبختانه موفق شــدیم 
نیاز کارخانه به کاســتیک ســودا را با خرید از پتروشــیمی الوند، در بورس تامین کنیم. محصوالت آلومینیوم و آلومینا و 
هیدرات آلومینا نیز در بورس کاال عرضه می شود و معیار قیمت گذاری آن براساس استاندارد جهانی و  LME  با پرمیوم 

مطلوب کشورمان است. 
 مدیرعامــل شــرکت آلومینــای ایــران پیرامــون موانع پیش روی این صنعــت عنوان کرد: برای مثــال در تامین ماده اولیه 
بوکسیت با مشکالتی مانند تامین سوخت برای ماشینی آالت معدنی در راستای استخراج مواجه هستیم. تامین برق و 
خاموشی های تابستانه که همزمان با افزایش دما  آغاز می شود دغدغه دیگر صنایع انرژی بر را تحت تاثیر قرار می دهند 
که انتظار می رود دولت در راستای تامین زیرساخت های برق در تابستان و گاز در زمستان حمایت و سرمایه گذاری الزم 
را انجام دهد. البته صنایع در راســتای حل این معضل به حوزه برق ورود کردند و پروژه ای برای تولید ١6٠ مگاوات برق 
تعریف شــده که فاز اول آن در 6 ماهه دوم ســال آغاز خواهد شــد. در بحث قیمت گذاری، بورس فضای مناســبی برای 

کشف قیمت است و باید براساس عرضه و تقاضای محصوالت تنظیم شود.
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محســن مصطفی پور، مدیرعامل شــرکت فوالد غدیر نی ریز از تســهیل مشــکالتی چون قطعی برق خبر داد و تشــکیل 
کمیته های مشورتی را ضمن حضور افراد موثر و تعامل با صنعت مفید دانست. وی همچنین از بازگشت کارخانه فوالدسازی 

غدیر نی ریز بعد از توقف چند ساله خبر داد که به همت همکاران این کارخانه محقق شده است. 

بازماندگی در اکتشاف و استخراج کانسنگ ها
محســن مصطفی پور، مدیرعامل شــرکت فوالد غدیر نی ریز در رابطه با ســرمایه گذاری های تازه در این صنعت گفت: در 
حوزه فوالد برنامه ریزی هایی در راســتای دســتیابی به تولید 55 میلیون تن در افق ١4٠4 صورت گرفته که مبتنی بر آن 
کارخانه هایی ضمن ایجاد اشــتغال در صدد احداث و بعضا در مســیر فرآیند بهره برداری قرار دارند و ســرمایه گذاری های 
قابل قبولی نیز انجام شــده. تا امروز اقدام مناســبی برای ایجاد اشــتغال و توســعه متوازن معادن و کارخانجات فوالدی 
مشــاهده نشــده اســت. در نتیجه این شــرایط در اکتشاف و استخراج کانســنگ ها متحمل بازماندگی شدیم. از سیاست 
گذاران استدعا کردیم با حذف قیمت گذاری دستوری و عدم ابالغ دستورالعمل های پیاپی اجازه داده شود تناسب میان 

عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند. 
 وی درباره عملکرد این شــرکت در چهار ماهه نخســت ســال ١4٠١ تصریح کرد: در مجتمع فوالد غدیر نی ریز توقف چند 
ساله ای را شاهد بودیم که با همت همکاران ظرف یکسال گذشته پیشرفت مطلوبی حاصل شد و موفق شدیم با اجتماع 
خوب از ظرفیت های مناسب در فضای حاکمیتی نسبت به ترخیص کاالها با قدرت و سرعت بیشتری اقدام کنیم، در این 
راستا پیمانکاران را نیز تقویت کردیم. با اصالح مسیر گذشته در سال جاری موفق شدیم اعالم کنیم کارخانه فوالدسازی 

تا چند ماه آتی به مرحله بهره برداری خواهد رسید. 
مدیرعامل شرکت فوالد غدیر نی ریز در رابطه با مانع زایی و مشکالت موجود بر سر راه صنعت نیز عنوان کرد: مهم ترین 
مانع صنعت قطعی برق بود که حاال در مســیر تســهیل قرار گرفته اســت. از ســوی دیگر نیز از آنجایی که کمیته ها به دو 
شل مشورتی و اجماع نظر در رابطه با بهبود فرایندها نقش خود را ایفا می کنند، اگر بتوانند به عنوان بازوی فکری به 
اتخاذ تصمیمات دقیق تر در نهادهای تصمیم ساز کمک کنند اتفاق مثبتی رقم خواهد خورد. اما باید توجه داشت میزان 
اثربخشــی خروجی آن مســتلزم حضور افراد موثر اســت که نســبت به پذیرش پیشــنهادات و تعامل با صنعت در راستای 

توسعه فوالد آمادگی الزم را دارا باشند.

محسن مصطفی پور، مدیرعامل شرکت فوالد غدیر نی 
ریز در گفت و گو با معدن 24 خبر داد:

بهره برداری از کارخانه فوالدسازی 
غدیر نی ریز پس از توقف چندساله 
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رگامی باد 
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احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس فعالیت 4 ماهه نخست سال ١4٠١ را متاثر از جنگ میان اوکراین 
و روسیه و دامپینگ روس ها دانست و نسبت به انجام اکتشافات ذخایر معدنی با توجه به کمبود ذخایر موجود ابراز نگران 
کرد. دشتیانه ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری، تنظیم بازاری با تناسب میان عرضه و تقاضا توسط بورس کاال را به عنوان 
یک نهاد تخصصی مناسب عنوان کرد. او همچنین پیشرفت موردانتظار صبا فوالد خلیج فارس تا پایان سال جاری را معادل 
٢5 درصد پیش بینی کرد. احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس پیرامون عملکرد چهار ماهه ابتدای سال 
تاکنون عنوان کرد : قیمت ها در صنعت طی چهار ماهه نخست سال جاری تحت تاثیر بروز تنش ها میان اوکراین و روسیه با 
افزایش روبرو بوده است. همزمان با دامپینگ روسیه در بازارهای جهانی و علی الخصوص در شرق آسیا و چین بازار دنیا وارد 
رکود شد و همین امر بازارهای جهانی فوالد را با نوسات متعددی همراه کرد. از سوی دیگر نیز محدودیت هایی داخلی ناشی 
از کمبود انرژی بازدهی چهار ماهه ابتدایی سال را در مقایسه با مدت مشابه در سال های گذشته کاهش داد. مطابق با پیش 
بینی ها در صورت حل معضل انرژی از ابتدای شهریورماه و به خصوص در فصل پاییز، میزان تولید را افزایش خواهیم داد. 

زنگ خطر ذخایر معدنی 
وی در رابطه با اســتخراج و اکتشــافات ادامه داد: هرچند ایران از منظر  تامین مواد اولیه و زمینه های معدنی کشــوری غنی 
است اما با توجه به پروژه های توسعه  ای انجام شده، زنگ خطر ذخایر موجود به صدا درآمده. به طور متوسط ذخایر موجود 
بیش از ٣٠ سال آینده را تامین نخواهد کرد؛ بنابراین باید در راستای اکتشافات تازه ذخایر قطعی و غیرقطعی اقدام شود که 

این دست فعالیت ها نیازمند مشوق های سرمایه گذاری است.

ارتقاء صادرات، شرط اول تحقق افق 55 میلیون تنی 
دشــتیانه ضمن ارائه پیشــنهاد برقراری تشــویق برای صادرات عنوان کرد: باید صادرات را به توجه به مازاد تولید تشــویق کرد. 
تحقق افق ١4٠4 مبتنی بر تولید 55 میلیون تنی نیازمند تولید دو برابری و البته صادرات دو برابری است، چرا که در غیر این 
صورت انجام چنین کاری بعید خواهد بود. حتی اگر در این هدف در افق تعیین شــده به نتیجه نرســید اما ارتقاء تولید در 
ســال های آینده به افزایش ظرفیت های موجود و جلوگیری از توقف تولید کمک خواهد کرد. باید توجه داشــت اموری مانند 

حذف معافیت مالی صادرات کاالهای میانی و برقراری آن در فاز آخر زنجیره به ضرر تولید است. 
مدیرعامل شــرکت صبا فوالد خلیج فارس درباره شــیوه قیمت گذاری در بورس کاال گفت: شــیوه مطلوب  آن اســت که قیمت 
گذاری دستور به تنظیم بازاری تبدیل شود و اجازه بدهیم بورس کاال به عنوان یک نهاد متخصص تصمیم گیری کند. در واقع 
کاالیی که در بورس کاال پذیرفته می شود از شمول قیمت گذاری خارج است. ایجاد کمیته ها در این زمینه بسیار نگران کننده 
اســت. در واقع برقراری هرگونه قانون و دخالت جدید در بازار ســبب رکود بیشــتر و تعطیلی و بیکاری افزونتر می شــود. جای 
امیدواری دارد که در ســال جدید حجم عرضا در بورس کاال به شــل معنی داری افزایش یافته،  تنظیم بازار باید به تناســب 
میان عرضه و تقاضا ســپرده شــود.  وی راجع به درباره عملکرد مورد انتظار این شــرکت تا پایان ســال جاری تصریح کرد: صبا 
فوالد خلیج فارس بنا دارد در 6 ماهه آتی در مقایســه با ســال گذشــته افزایش تولید حداقل ٢5 درصدی را به ثبت برســاند. 
با توجه به اینکه تولید ســال گذشــته شــرکت برابر با ٨٠٠ هزار تن بوده، قرار اســت در راســتای تولیدی فراتر از یک میلیون تن 
گام برداریم. با همین روند توسعه ٣٠ درصدی را نیز برای سال آینده متصور هستیم. پایدارسازی تولید و شروع فاز ٢ پروژه 

توسعه نیز از دیگر پروژه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبا فوالد 
خلیج فارس مطرح کرد

 لزوم استقالل
در عملکرد بورس کاال 
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با شروع به کار دولت سیزدهم و طرح مگا پروژه مسکن ملی، شرکت ذوب آهن اصفهان آمادگی کامل خود را برای تامین محصوالت 
ســاختمانی این پروژه اعالم کرده و مدیرعامل این شــرکت بیان کرده اســت که تمام محصوالت مورد نیاز این پروژه در ســبد تولیدی 
ذوب آهن موجود است. همچنین تامین سوزن ریل و توسعه ریلی کشور و البته سرمایه گذاری ریلی در افغانستان از جمله مواردی 

ست که بهانه گفت و گوی معدن 24 با ایرج رخصتی مدیر عامل این شرکت شده است که مشروح آن را در زیر می خوانیم:

۱-در رابطه با طرح نهضت ملی مســکن که بنا بود در واقع ســالی یک میلیون واحد مســکن ســاخته شود یا توجه به اینکه ذوب 
آهن اصفهان اعالم امادگی برای این جریان کرده است چه توافقاتی انجام و این جریان در چه مرحله ای قرار گرفته است؟ 

تعامالت ذوب آهن تقریبا از سال گذشته شروع شده ولی انبوه سازان متعددی هم به ما مراجعه میکنند که این انبوه سازان 
ریشه در همان تصمیمات حاکمیتی دولتی دارد، در رویکرد جدید نحوه سرمایه گذاری را داریم هماهنگ میکنیم و استفاده از 
تکنولوژی های جدید و محصوالت جدید ذوب آهن که هم سرعت را باال ببرد و هم کیفیت را باال ببرد و سبک سازی ها اتفاق 

بیافتد و تکنولوژی های جدید اتفاق بیافتد که ما این را پیگیری میکنیم. 

2-در رابطه با بحث تولید تامین ریلی، بحث 7 هزار سوزن ریلی که قرار بود تولید شود و نیاز ها را تامین کند، در این رابطه در 
چه مرحله ای قرار دارد؟

در مراحل انتهایی قرارداد سوزن ریل هستیم و معتقد هستیم که باید چرخه ریل را کامل کنیم چون ما به اصطالح تیغه اصلی 
ریل را داریم تولید می کنیم و کارگاه های بسیار ویژه ای در کارخانه وجود دارد که با استفاده از شرکت های دانش بنیان به آن 

سمت رفتیم مراحل انتهایی قرارداد آن که شد و امضا که شد اعالم می کنیم.

۳-سرمایه گذاری مشترک با افغانستان در حوزه ریلی به کجا رسید؟
فارغ از اینکه قیمت مواد کاهش پیدا بکند یا افزایش پیدا کند ســرمایه گذاری در یک کشــوری به نام افغانســتان، یک تعامل 
منطقه ای حســاب می شــود . باالخره یک کشــور مســلمانی کنار ما است و نهایتا در دین مشترک هستیم و همین یک اشتراک 
دینی و از همه مهم تر اقتصادی که با همدیگر چه بخواهیم چه نخواهیم با هم تنیده شــده این انگیزه را داریم و این اتفاق 
بیافتد اگر سرمایه گذاری بومی و منطقه ای انجام شود، اول امنیت می آورد و نشان داده شد که بیرونی ها کسایی که از هزاران 
کیلومتر آن ور کره زمین آمدند و سرمایه گذاری کردند و چه بسا امنیت آن جاها را تحت تاثیر قرار دادند، دوباره اشتباه تصمیم 
گرفته نشوداینها تا زمانی منفعتشان با یار است از منابع کشور سرمایه گذاری و منفعت می برند و الی وقتی بعد امنیتی پیش 
می آید، میدان را خالی می کنند کما اینکه تجربه های بســیار قابل ذکری در اقصی نقاط دنیا وجود دارد. کشــور افغانســتان به 
عنوان یک کشوری که پهنه های معدنی اقلیمی و به لحاظ رگه های معدنی باهم مشترک داریم که ما مطالعات اکتشافی اش را 
اینور مرز انجام دادیم. امروز اگر ذوب آهن اصفهان ریل دارد، شبکه ریلی ترانزیتی دارد، برای کشور افغانستان به شدت اقتصادی 
است که این شبکه ریلی ما به هم وصل شود و اگر قرار است حاکمیت افغانستان به لحاظ اقتصادی توسعه منطقی و اتفاقا 
امنیت محور پیدا بکند باید ما به همدیگر وصل شویم . من به عنوان یک نفر فنی و به عنوان یک کارشناس فنی عرض میکنم 
نه به عنوان یک کارشــناس اقتصادی. امنیت ســرمایه گذاری بین دو همســایه فراتر از اقتصاد اســت و اول امنیت میاورد و بعد 

از ان اقتصاد می اوردو به بیرونی ها خیلی نباید اعتماد کنند و به برادران مسلمان خود اعتماد کنند.

 ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
در گفت و گو با معدن 24 مطرح کرد

سرمایه گذاری در توسعه
ریلی افغانستان

بهبود کیفی و سبک سازی محصوالت در دستور کار ذوب آهن
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رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن ســرب و روی ایران گفت:دولت نه تنها کمکی به فعاالن این 
صنعت نمی کند، بلکه به دنبال پول گرفتن از بخش ســرب و روی اســت و هر روز مشــل تازه ای برای این بخش ایجاد 

می کند.
حســن حســینقلی در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری تحلیلی معدن 24، افزود: این روزها سرمایه گذرای های جدید در 

بخش سرب و روی کشور شاهد نیستیم و استخراج این مواد معدنی در وضعیت نامساعدی به سر می برد.
وی بیان داشــت: شــرایط اســتخراج ســرب و روی به گونه ای است که مجبوریم از کشورهای آفریقایی نظیر زامبیا، نامیبیا و 

همچنین ترکیه مواد اولیه مورد نیازمان را وارد کنیم.
 این مقام صنفی ادامه داد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز مواد اولیه را با قیمت باال به ما می فروشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن ســرب و روی ایران یادآور شــد: دولت هر روز مانع جدیدی بر 
سر راه فعاالن این صنعت قرار می دهد.

وی گفت: دولت از ما انتظار دارد محصوالت خود را در بورس عرضه کنیم، در حالی که قیمت گذاری از ســوی خودشــان 
انجام شده و مجبوریم به همان قیمتها بفروشیم.

حسینقلی بیان داشت: دولت به جای برداشتن موانع به دنبال ایجاد موانع جدید است.
وی تاکید کرد: قیمت گذاری از سوی دولت اقدامی بسیار اشتباه است و حتی بورس نیز با قیمت گذاری مخالف است.

 این مقام صنفی اضافه کرد: امروز وضعیت اکتشافات در بخش سرب و روی افتضاح است، زیرا پولی برای این کار باقی 
نمانده است.

وی اظهار داشت: امسال حقوق دولتی ۳0 برابر سال ۹۷ شده و دلیل آن مشخص نیست و اصال نمی دانیم در سه سال 
گذشته چه اتفاقی برای بخش تولید افتاده که باید شاهد ۳0 برابر شدن حقوق دولتی باشیم.

حسینقلی بیان داشت: مجلس بدون انجام کار کارشناسی، حقوق دولتی را افزایش داده و اکنون به دنبال گرفتن حقوق 
دولتی کنسانتره است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران تصریح کرد:  امروز هیچگونه هدف گذاری 
در صنعت ســرب و روی نداریم و اصاًل نمی دانیم که چگونه باید به انجام کار تولید و قیمت گذاری بپردازیم، زیرا همه 

چیز به دولت وصل شده است.
وی همچنین کمبود سوخت و مشکالت سوخت رسانی را از جمله دیگر مشکالت فعاالن این صنعت عنوان کرد.

حسینقلی در خاتمه بیان داشت: دولت نه تنها کمکی به فعاالن این صنعت نمی کند، بلکه به دنبال پول گرفتن از بخش 
سرب و روی است و هر روز مشل تازه ای برای این بخش ایجاد می کند.

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
صنایع و معادن سرب و روی ایران مطرح کرد

دولت دست از دخالت در بخش 
سرب و روی بردارد

۳۰ برابر شدن حقوق دولتی طی سه سال بی معنی است
بالتکلیفی و بی برنامگی فعاالن سرب و روی



شهریور     1401 50

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

بردسیر، قطب جدید فوالدسازی کشور
با اجرایی شــدن عملیات اجرایی چهار ابرپروژه  فوالدی شــرکت گهرزمین در بردســیر، این شــهر نیز به جمع فوالدســازان کشور 

خواهد پیوست و قطب جدیدی در فوالدسازی در این نقطه از استان کرمان ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن24، با زمین خوردن کلنگ احداث پروژه بزرگ فوالدی در بردسیر و آغاز عملیات 
اجرایی طرح های توســعه فوالدی شــرکت ســنگ آهن گهرزمین در این شهرســتان، گامی بلند در راستای تکمیل زنجیره فوالد 
کشور برداشته شد. با توجه به اینکه روش رفع محرومیت و ایجاد درآمد پایدار برای گروه های مختلف مردمی و اقشار محروم 
از مســیر افزایش تولید می گذرد، در الگوی مدنظر آیت اهلل رییســی در ســند تحول اقتصادی به وظایف بازتوزیعی، رفاهی و 
رفع محرومیت به عنوان یک اصل اساســی نگاه شــده اســت و کلنگ زنی پروژه هایی نظیر پروژه های گوهرزمین در شهرســتان 
بردســیر کمک کرده بخش هایی از چهره این اســتان از محرومیت پاک شــده و رونق اقتصادی در آن به چشــم بخورد. برپایه 
این گزارش، برای ســاخت این طرح های بزرگ اقتصادی 2 میلیارد و 500 میلیون یورو به ارزش ریالی 14 هزار میلیارد تومان 
هزینه خواهد شد. اشتغالزایی برای پنج هزار نفر به طور مستقیم و 1۳ هزار نفر به صورت غیرمستقیم، از جمله دستاوردهای 
اجرای این طرح ها خواهد بود و به طور قطع افزایش رفاه، بهبود توســعه اقتصادی و رفع محرومیت از شهرســتان بردســیر را 
به دنبال خواهد داشــت. این ابر پروژه ها شــامل احداث 2 واحد مگامدول آهن اســفنجی به ظرفیت ســالیانه 4/۳ میلیون 
تن با اشتغالزایی مستقیم 520 نفر و غیرمستقیم یک هزار و 560 نفر، ساخت کارخانه ذوب و ریخته گری به ظرفیت سالیانه 
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سه میلیون تن با اشتغالزایی مستقیم ۸50 نفر و غیرمستقیم 2 هزار و 2۹5 نفر، احداث کارخانه نورد گرم )فوالد آلیاژی( به 
ظرفیت سالیانه سه میلیون تن با اشتغالزایی مستقیم 600 نفر و غیر مستقیم یک هزار و 560 نفر و ساخت 2 واحد نیروگاه 

سیل ترکیبی به ظرفیت هر کدام 500 مگاوات با اشتغالزایی مستقیم 500 نفر و غیرمستقیم یک هزار و 200 نفر است.

خاندوزی: پیگیر تسهیل صدور مجوزها هستیم
در مراســمی که به همین مناســبت در تاریخ پنجشــنبه )20 مردادماه( با حضور مســووالن دولتی، محلی و برخی نمایندگان 
مجلس برگزار شــد، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اســتان کرمان را یکی از اســتان های موفق در توســعه اقتصادی، صنعتی و 
معدنی برشــمرد که نقشــی نمونه برای ســایر اســتان های کشور دارد. »ســید احسان خاندوزی«  گفت: با تکمیل و ساخت این 
پروژه ها شهرســتان بردســیر در جمع شــهرهای بزرگ دارای صنعت فوالد قرار خواهد گرفت. وی، فوالدســازی بردسیر را یکی از 
بزرگ ترین پروژه هایی توصیف کرد که در سفرهای استانی شروع به فعالیت کرده است و ابراز امیدواری کرد با اخذ مجوزهای 
الزم و شــروع به فعالیت اجرایی، شــاهد به ثمر نشســتن آن باشــیم. خاندوزی خاطرنشان کرد: در وزارت اقتصاد در تالشیم از 
طریق پنجره واحد و شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مســئله تســهیل صدور مجوزها را پیگیری کنیم و تا حد 
ممکن زمان اخذ مجوزهای الزم، هزینه اخذ مجوزها و امکان اعمال نظر ســلیقه مدیران و دســتگاه ها را کاهش داده و به 

سمت شرایط بهینه حرکت کنیم.

ریشه کن شدن معضل بیکاری در بردسیر
در این مراسم، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی گفت: بیش از دو سال مطالعات کامل در خصوص 
این ابرپروژه انجام شــده و هم اکنون تجهیز کارگاه صورت گرفته، همه زیرســاخت ها فراهم شــده و مشــاور، ناظر و پیمانکار 
انتخاب شــده اند. »شــهباز حســن پور« بیان کرد: این هدیه ای اســت که از طرف بخش خصوصی در آستانه سفر رییس دولت 
در راســتای ایجاد اشــتغال و تولید و حل همیشــگی معضل بیکاری تقدیم مردم شــریف شهرســتان بردسیر و نیز مردم سایر 
شهرستان های استان کرمان می شود. وی تصریح کرد: اجرای پروژه های بزرگ 14 هزار میلیارد تومانی در بردسیر و چهار هزار 
میلیارد تومانی سیرجان نقطه عطفی در توسعه اقتصاد این منطقه خواهد بود که می توان امیدوار بود با اجرای آنها فقر 

و بیکاری در بردسیر و سیرجان ریشه کن شود.

نبود زمین برای تخلیه و انباشت باطله 
همچنین »محمد فالح« مدیرعامل شــرکت گهرزمین در این مراســم اظهار داشــت:  یکی از مشــکالت این شــرکت در ســایت 
سیرجان مباحث مربوط به محیط زیست و مخالفت این سازمان برای واگذاری زمین است، به طوری که در حال حاضر این 
شرکت برای تخلیه و انباشت باطله خود زمین الزم را در اختیار ندارد. وی گفت: شرکت گهرزمین در زمینه بومی سازی صنعت 
و مهندســی معکوس، در ســال های اخیر توان و انرژی زیادی صرف کرده، به طوری که در حال حاضر بســیاری از دســتگاه ها 
و خطوط تولید مورد نیاز بومی ســازی شــده اســت. مدیرعامل گهرزمین یادآور شد: سیاست های اقتصادی چین در استفاده 
از آهن قراضه در صنعت ساختمان ســازی منجر به کاهش عجیب نرخ گندله شــد، همچنین جنگ روســیه و اوکراین کاهش 
بیش از پیش قیمت ها را به دنبال داشت. وی ادامه داد: اکنون قیمت این محصول به 110 دالر در هر تن کاهش یافته که 
ضررهای هنگفتی را متوجه تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی کرده است.  فالح، خواستار آن شد تا در کشورهایی که در 
آنها مراودات اقتصادی زیادی داریم، ســفیران ایران در آن کشــورها دارای تخصص در حوزه اقتصاد بوده و تمرکز و دغدغه 
اصلی آنان نیز همین مســائل باشــد تا شــرکتهای ایرانی بتوانند پیش از از دســت رفتن فرصت ها اقدام به سیاســتگذاری و 

تدوین استراتژی برای صادارت و واردات کنند.
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تحلیل بازار جهانی سنگ آهن و فوالد از دید دکتر جعفری طهرانی

چین بازیگر اصلی رونق یا رکود بازارها

معدن24- در حدود پنج ماهی که از ابتدای ســال 1401 گذشــته، بازارهای جهانی با مســائل مختلفی از جمله مســائل 
سیاســی بین المللی و درگیری و بروز تنش بین برخی کشــورها، همچنین تداوم پاندمی کرونا همراه بوده اســت. در این 

میان بازار سنگ آهن و فوالد نیز دستخوش تغییراتی در ایران و جهان شد.
در این زمینه و تحلیل آینده بازارها تا پایان ســال جاری میالدی با دکتر "کیوان جعفری طهرانی"، کارشــناس و تحلیلگر 
بازارهــای بین المللــی ســنگ آهــن و فوالد ایران همراه شــدیم. تحلیلگری که معتقد اســت در نهایــت چین و اتفاقاتی که 

سیاست گذاران و برنامه ریزان این کشور سر و شل می دهند، تعیین کننده مسیر رونق یا رکود بازارهای جهانی است.

معدن24- به عنوان تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی،  وضعیت سنگ آهن و فوالد را چه از نظر سرمایه گذاری های جدید، 
استخراج، تسهیل و رفع موانع، قیمت گذاری و عرضه و... را در چهار ماهه نخست سال چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر جعفری طهرانی- هر چند آمار کامل مربوط به وضعیت تولید ســنگ آهن، ســرمایه گذاری و ... در اختیار ایمیدرو و 
تشل های مربوطه است، اما تصور نمی کنم تغییر خاصی در آن ایجاد شده باشد.

با توجه به وضع عوارض صادراتی و جلوگیری از صادرات از نیمه دوم فروردین ماه، تاکنون اتفاق خاصی را شاهد نبودیم 
که مثبت تلقی شود، زیرا وقتی صادرات رونق بگیرد سرمایه ها برمی گردد و در حوزه پروژه های مدنظر از جمله اکتشاف، 

استخراج، تولید، دانه بندی و غیره هزینه می شود.
اکنون نرخ سنگ آهن در محدوده 10۷ تا 10۸ دالر در هر تن است و زغال سنگ نیز 220 دالر در هر تن معامله می شود. 
در ادامه ماه آگوست و سپتامبر نیز انتظار افزایش قیمت خاصی وجود ندارد، زیرا وضعیت اقتصادی چین خوب نیست 

و ماه آگوست نیز ماهی است که کارخانجات به دنبال اورهال سالیانه هستند.
مطابق تجارب ما در سال های گذشته، سپتامبر هم ماه خوبی نبوده است.

پیش بینی می کنم پس از نیمه دوم اکتبر )یعنی پس از تعطیالت یک هفته ای چین از اول تا هفتم اکتبر( این کشــور 
وضعیت خود را با معرفی پروژه های جدید و توسعه ساخت و سازها تغییر بدهد. هرچه وضعیت اقتصادی چین رونق 

بگیرد، رونق مصرف زغال سنگ، سنگ آهن و غیره را به دنبال خواهد داشت.
کشور چین برنامه ریزی کرده بود که از ابتدای 2022 رشد اقتصادی خود را به 5.5 درصد برساند، این در حالی است که 

در 6 ماهه نخست امسال فقط 2.5 درصد رشد محقق شده و لذا نیازمند تکان اساسی است.
وضعیت کرونا در چند ماه اخیر مجددا حاد شده و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از پروژه ها متوقف بماند و باید 
این قضیه به سرانجامی برسد، زیرا در غیر این صورت در دو سه ماه پایانی سال میالدی جاری اگر چین نخواهد حرکتی 

انجام دهد حتی سبب حس بد بینی در مردم این کشور شده و وضعیت بدتر خواهد شد.

معدن24- نرخ سنگ آهن در اولین ماه نیمه دوم 2۰22 در محدوده ۱۰۰ دالری و زغالسنگ در محدوده 2۰۰ دالری قرار 
دارد. بر این اساس چه آینده ای در 6 ماه دوم در انتظار مواد اولیه و فوالد جهان خواهد بود؟

دکتر جعفری طهرانی- پیش بینی می کنم بازار در دوماه و نیم پایانی سال 2022 )یعنی نیمه اکتبر تا پایان دسامبر( بهتر 
می شود. با این حال آن بازاری که انتظار می رود در رابطه با افزایش قیمت سنگ آهن و زغال سنگ و قیمت های باالی 
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قبلی، نخواهد بود، زیرا چین به شدت قیمت مواد اولیه فوالدسازی را کنترل می کند.
در یک ماه گذشــته دولت این کشــور شــرکت جدیدی با عنوان کلی "منابع معدنی چین" تاســیس کرده که حاصل ادغام 
چندین شــرکت بزرگ فوالد ســازی و معدنی این کشــور اســت و جالب اســت که حتی شــرکت آلومینیوم چین نیز جزو 

سهامداران آن است.
این شرکت جدیدالتاسیس که محصوالت آن شامل مواد اولیه فوالدسازی داخلی یا وارداتی است، به شدت قیمت مواد 
اولیه نهاده های فوالدســازی را کنترل می کند و این کشــور برنامه دارد که با ســرمایه گذاری جدید، افزایش تولید داخلی 
را شــل داده و همچنین واردات را کنترل کند تا قیمت ها را در محدوده ای نگه دارند که دیگر شــاهد افزایش هیجانی 

قیمت همچون سال های گذشته نباشیم.
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محمد کالنتری مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور در گفت و گو با معدن24 اظهار داشت: در راستای 
توسعه هر چه بیشتر شرکت صبانور، با هماهنگی هلدینگ یک استراتژی ترسیم کردیم و طبق آن قرار است  تولید کنسانتره 
در صبانــور بــه 5 میلیــون تن و 5 میلیون تن گندله برســد. ضمن اینکه قرار اســت طبــق برنامه ریزی، در این مدت تولید 
سنگ آهن دانه بندی حدود هشت میلیون تن در سال باشد. بنابراین برنامه ریزی کرده ایم با حمایت شرکت سرمایه گذاری 
توســعه معادن و فلزات، ســودهای کســب شــده در صبانور در همین شرکت ســرمایه گذاری شود و با این سودها بتوانیم 

طرح های توسعه ای کنسانتره و گندله به صورت جدی دنبال کنیم.

رشد تولید و درآمد صبانور طی چهار سال گذشته
محمد کالنتری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی و خبری معدن24 بیان کرد: شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور 
در 5 سال گذشته در حوزه استخراج سنگ آهن از یک میلیون تن به سه میلیون تن رسیده است و استخراج سنگ آهن 

خود را سه برابر افزایش داد.
وی افزود: تولید کنسانتره در صبانور طی چهار سال گذشته از ۷00 هزار تن به یک میلیون و 400 هزار تن افزایش یافت 
و شــاهد رشــد 100 درصدی تولید در این حوزه بوده ایم. ضمن اینکه واحد گندله ســازی در صبانور وجود نداشــت و این 

واحد در سال 1۳۹6 راه اندازی شد و اکنون با تمام ظرفیت 500 هزار تن مشغول تولید است.
مدیرعامل شــرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور خاطرنشــان کرد: درآمد صبانور از ســال 1۳۹6 که حدود 100 میلیارد 
تومان بود، تا پایان امسال به سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب در حوزه یاد شده، صبانور طی چهار 

سال گذشته توانست درآمد ساالنه خود را ۳0 برابر کند. 

توسعه اکتشافات )پیش بینی افزایش سه برابری ذخایر صبانور(
مدیرعامل شــرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور بیان کرد: یکی از اقداماتی که به صورت جدی آن را دنبال خواهیم 
کرد، توسعه اکتشافات است. در حال حاضر اکتشافات تکمیلی را انجام می دهیم. میزان ذخیره قطعی معادن در حدود 
55 میلیون تن است اما امیدواریم با اکتشافاتی که در سال جاری شروع کردیم و در سال آینده نیز ادامه خواهیم داد، 
22 هزار متر حفاری اکتشــافی انجام خواهیم داد. با این اکتشــافات امیدوار خواهیم بود میزان ذخایر قطعی ســنگ آهن 

صبانور از 55 میلیون تن به 150 میلیون تن افزایش یابد. 
کالنتری تاکید کرد: به دلیل رشد درآمد صبانور طی سه چهار سال اخیر، قصد داریم عالوه بر فعالیت در حوزه سنگ آهن 
و فوالد، به ســایر حوزه های فلزی از جمله طال و مس و ســرب و روی نیز وارد شــویم. در این رابطه پهنه های اکتشــافی 
مختلفی را واقع در اســتان های غربی کشــور مانند کردســتان، همدان، زنجان و آذربایجان در اختیار خواهیم گرفت تا در 

دیگر حوزه های فلزی نیز فعالیت کنیم.

 محمد کالنتر، مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور مطرح کرد

استراتژی جدید شرکت صبانور برنامه تولید 
5 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن 

گندله در غرب کشور
فلزات رنگی به سبد محصوالت صبانور اضافه می شود
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طرح توسعه گندله و کنسانتره در دستور کار است
کالنتری ابراز کرد: در خصوص توسعه واحدهای فراوری چند راه پیش روی ما قرار دارد. در راستای دستیابی به تولید 5 
میلیون تن کنسانتره و برای افزایش تولید، یک پروژه 2 میلیون تنی در گاللی تعریف کرده ایم. فعالیت های اجرایی پروژه 
به صورت عملیاتی آغاز شــده اســت. در این رابطه جواز تاســیس این واحد فراوری را اخذ کردیم و زمین مورد نیاز اجرای 
آن انتخاب شده است. ضمن اینکه تامین زیرساخت های اساسی مانند آب، گاز و برق را نیز پیگیری می کنیم. در همین 

حال مشاور اجرای پروژه نیز انتخاب شده است. 
وی اظهــار کــرد: در منطقــه باباعلــی همدان، مجوز احداث یک کارخانه ۸00 هزار تنی کنســانتره از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اخذ شــده اســت. ضمن اینکه در دو کارخانه کنونی فعال در اســتان های همدان و کردســتان، توســعه زیر سقف را 
دنبال می کنیم تا ظرفیت این دو کارخانه را مجموعا از یک میلیون و 600 هزار تن کنونی به دو میلیون تن افزایش دهیم.

کالنتری تصریح کرد: در زمینه تولید گندله یک پروژه یک میلیون تنی در استان کردستان در دست اقدام داریم. این طرح 
هم اکنون 20 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و شــرکت فوالد تکنیک به عنوان پیمانکار انتخاب شــده اســت. ضمن اینکه 
سرعت کار افزایش یافته و در حال تامین تجهیزات هستیم. برنامه داریم این طرح طی دو سال آینده به بهره برداری برسد. 

زنجیره تولید را کامل خواهیم کرد
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با اشاره به فعالیت این شرکت در فوالد کردستان، بیان کرد: صبانور 
در فوالد کردستان سهام خود را از 20 درصد به ۳0 درصد افزایش داده و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نیز 
در این راســتا ســهام دیگر ســهامداران این پروژه را خریداری کرده اســت. در این پروژه سهام هلدینگ »ومعادن« و صبانور 

غالب شده است.
کالنتری اضافه کرد: در پروژه فوالد کردستان قرار است یک میلیون و 500 هزار تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن فوالد 
تولید خواهد شد. با اجرای این پروژه ها به نوعی صبانور دارای زنجیره کامل تولید از معدن تا فوالد خواهد شد. به این 

ترتیب شاهد تحول اساسی در شرکت خواهیم بود.
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کاتالیست به عنوان یکی از محصوالت مهم مورد نیاز صنایع کشور سالهای زیادی از محل واردات تامین شده است، اما با 
رشد صنایع زیر بنایی از جمله صنعت پتروشیمی در کشور این حلقه حساس مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه با تکیه 
بر متخصصین داخلی امروز بخش زیادی از نیاز کشور توسط شرکتهای داخلی فعال در عرصه صنعت کاتالیست تولید و 
حتی بازارهای صادراتی نیز به روی این محصوالت گشوده شده است. فارغ از این دستاوردها، صنعت کاتالیست همواره 
به عنوان یکی از صنایع با فناوری باال در زمره صنایع دانش بنیان قرار داشته و دارد. برای آشنایی بیشتر با دستاوردهای 
این صنعت در کشــور گفت و گویی با دکتر محمدحســین مولوی زاده مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره شــرکت 
گسترش کاتالیست ایرانیان از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات انجام داده ایم که مشروح 

آن در ادامه تقدیم شما می شود.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در چه سالی تاسیس شده، هدف از تاسیس آن چه بوده و در چه حوزه هایی فعالیت 
می کند؟

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در سال 1۳۹0 به عنوان یک شرکت دانش بنیان از شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه 
گذاری توســعه معادن و فلزات با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و در زمینه تحقیق و تولید کاتالیســت و بومی ســازی 
دانش تولید کاتالیســت به منظور مقابله با تحریم های ظالمانه و تامین نیاز داخلی این محصول و جلوگیری از خروج 
ارز از کشــور شــروع به فعالیت کرده اســت. این شــرکت تولید کننده انواع کاتالیســت های صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی 
بوده که با بهره مندی از یک دهه تجربه و توان تخصصی به تازگی با افتخار وارد باشگاه تولیدکنندگان کاتالیست احیای 

مستقیم آهن شده است.

با توجه به فعالیت شرکت در حوزه تولید انواع کاتالیست، این شرکت در این حوزه هم اکنون چند محصول دارد و این 
محصوالت برای چه صنایعی کاربرد دارند؟

این شــرکت هم اکنون ســه محصول کاتالیســت احیای آهن فعال، نیمه فعال و خنثی که قابل کاربرد در صنعت فوالد 
هستند و دو محصول کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم با وانادیوم باال و وانادیوم پایین که قابل کاربرد در صنایع شیمیایی 

می باشند را در سبد محصوالت خود دارد.

شرکت در حال حاضر روی تولید چه محصوالت جدیدی فعالیت می کند؟
این شــرکت در حال حاضر پنج محصول در حوزه های پتروشــیمی و ســایر مصارف فوالدی در حال توســعه به فاز نیمه 

صنعتی و یک محصول در حال تبدیل به تولید صنعتی را نیز در دست دارد.

آیا شرکت به فکر صادرات نیز افتاده است؟
در سال 1۳۹۳ مفتخر بودیم که به عنوان اولین صادر کننده کاتالیست در ایران شناخته شویم و هم اکنون نیز با حضور 
قدرتمند در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی، در تالش هستیم تا سهم صادرات محصول خود را افزایش دهیم.

محمدحسین مولوی زاده، مدیرعامل شرکت گسترش 
کاتالیست ایرانیان در گفت و گو با معدن 24 خبر داد:

گسترش کاتالیست ایرانیان
ایران را از واردکننده به صادر کننده تبدیل کرد
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باتوجه به دانش بنیان بودن فعالیت شرکت و نام گذاری سال جاری در ارتباط با فعالیت دانش بنیان، مهمترین درخواست 
های شما از سیستم حاکمیتی برای حمایت از فعالیت شما چیست؟

مهم ترین خواســته ی ما فراهم آوری تســهیالت در خصوص ایجاد فرصت مطالعاتی خارج از کشــور و همچنین تســهیل 
سازی تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات با فناوری باال است البته ما شرایط کشور را به خاطر تحریم های ظالمانه و 
مشکالت در واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه کلیدی چون نیل و برخی مواد اولیه معدنی که در کشور تولید نمی شود 

را درک می کنیم و انتظار داریم دولت نیز حساسیت صنعت ما را درک کند.

ارزش بازار کاتالیســت ایران به ویژه در حوزه صنعت فوالد چقدر اســت و چه میزان از این بازار توســط محصوالت داخلی 
و چه میزان توسط محصوالت وارداتی تامین می شود؟

ارزش بازار کاتالیســت در حوزه فوالد با احتســاب پروژه های جاری، حدود صد میلیون یورو اســت که امروزه با ظرفیت و 
پتانسیل های ایجاد شده، تقریبا همه آن توسط تولید کنندگان داخلی قابل تامین است. البته اگر حجم مبادالت مالی 
صنعت کاتالیست را با صنایع مرتبط با آن چون فوالد یا پتروشیمی مقایسه کنیم شاید به نظر کوچک بیاید اما اهمیت 
آن به شدت برای همه صنایع باالست. در صورت نبودن کاتالیست، صنایع پتروشیمی و فوالد در ایران با مشل مواجه 
خواهند شد و به همین خاطر باید بدانیم مسیر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی از صنایع کوچکی چون کاتالیست می گذرد.

شرکت محصوالت خود را به کدام شرکت های بزرگ به ویژه در صنعت فوالد فروخته است؟
تاکنون محصوالت شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در شرکت های فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان بارگذاری شده و 
یک محموله نیز به شرکت توسعه آهن و فوالد لگ گهر تحویل شده که قرار است در اولین بارگذاری مورد استفاده قرار گیرد.

مهم ترین برنامه سال جاری شرکت چیست؟
ســرفصل برنامه های شــرکت در ســال جاری شامل: »افزایش کیفیت محصوالت و تطابق با استانداردهای کیفی جهانی«، 
»برآورده سازی الزامات و افزایش رضایتمندی مشتریان«، »افزایش تنوع تولید و منبع یابی جهت گسترش بازار«، »افزایش 
سطح آگاهی کارکنان و حفظ منابع انسانی«، »افزایش اشتغال زایی پایدار«، »افزایش ظرفیت خطوط تولیدی« می شود.
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برنامــه ریــزى براســاس سیســتمهاى مــدون در صنعــت فوالد و... از جملــــه موضوعاتى بود که در گفــت وگو دکتر اصغر 
حدیدى، مدیر سیستمها و برنامه ریزى شــرکت توسعه آهن و فوالد لگ گهر با  سایت تحلیلی خبری معدن 24،  مورد 

بحث قــرار گرفت که باهم این گفت وگو را مى خوانیم:
واحد سیســــتمها و برنامه ریزى در شرکت توسعه آهن و فــــوالد لگ گهــــر داراى جایــــگاه ارزنده اى اســــت که برگرفته از 
نگرش رهبرى و مدیریت این شرکت مى باشد و نقش عمده و پر رنگى در استقرار سیســتم هاى مدیریتى و شل دهى 
ساختار صحیح فرآیندهــــاى شــــرکت دارد . درواقــــع وظیفه واحد سیســــتمها و برنامه ریزى، حصول اطمینان از تحقق 
اهداف استراتژیک و چشــم انداز شرکت، تدوین و ایجاد ارتباط صحیح بین فرآیندها، ایجاد بستر مناسب جهت جارى 
سازى و ارتقاء تفکرسیستمى در شرکت توســــعه، ایجاد بستر مناســــب جهت جارى سازى استراتژى ها و تحقق اهداف 
مد نظر مى باشد. مهمترین اهداف ما در سال جارى پیاده سازى "رویکرد تفکر مبتنى بر ریسک" و استقرار "مدل تعالى 

سازمانى" در شرکت توسعه آهن وفوالد لگ گهر مى باشد.

برخىازموفقیتهاىمادرسالگذشتهبههمتهمکاراندرواحدهاىمختلفشامل:
1( موفقیــــت در اخذ تقدیرنامه 4ســــتاره تعالى سازمانى از سازمان مدیریت صنعتى وکاندیداى اخذ تندیس بلورین در 

سال جارى
2( کسب گواهینامه استانداردهاى سیستم مدیریتى شامل

ISO۹001- ISO45001- ISO14001
 ISO10004-ISO10015 و برنامه ریــزى اخــذ

 .ISO1۷025  وISO50001گواهینامه
۳( تعریف شاخص هاى عملکردى و پایش مستمر واحدهاى سازمان.

4( به روزرسانى نقشه استراتژى شرکت باتوجه به تغییرات ملى و فرا منطقه اى درصنعت فوالد.
5( ایجاد ساختار مناسب و پیاده سازى مدیریت دانش.

6( راهبرى سیستم نظام پیشنهادات و بهره بردارى ازپیشنهادات در راستاى افزایش بهره ورى شرکت.
۷( همکارى مداوم با واحــــد ارتباطات و فناورى اطالعات شــــرکت به منظور جارى ســــازى صحیح فرآیندها در سیستم 

جامع اطالعاتى)ساتا(

اعالم برنامه هاى آینده
یکى از برنامه هــاى آینده این واحد، شــرکت در جایزه تعالى ســازمانى مدیریت صنعتى ایران در بخش تندیس اســت 

در گفت وگوى دکتر اصغر حدیدى اعالم شد:

تشریح مهمترین دستاوردهاى واحد 
سیستم ها و برنامه ریزى شرکت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر
اهمیت و جایگاه واحد سیستمها و برنامه ریزى، عملکرد 
یک ســال اخیر آن واحد، برنامه هاى آینده، دالیل و لزوم



شهریور     1401 60

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

که نیازمند صرف انرژى زیادى مى باشد.
گواهینامه هاى اســتاندارد مدیریتى کســب شــده نیاز به تمدید داشــــته و براى اخذ اســتانداردهاى جدید برنامه ریزى 
هایى صورت گرفته اســت. همانطور که عنوان شد، شناســایى و مدیریت ریسکهاى شــرکت جزء اهداف کالن مى باشد 
که براى آنها برنامه هایى داریم، یکــــى از برنامه هاى آتى پایش مستمر تغییرات ملى و فرا منطقه اى در صنعت فوالد 
برعهده واحد سیســتمها اســت که با برنامه در راســتاى تحقق اهداف اســتراتژیک پیش مى رویم، همچنین همکاران ما 
برنامه جامعــــى در بخش بازنگرى و بهبود فرآیندها در راستاى افزایش چابکى شرکت دارند که امیدوارم بتوانیم بخش 

اعظمى از آنها را جامع عمل بپوشانیم.

اهمیت برنامه ریزى براى سیستم هاى مدرن درصنعت فوالد
نقــــش اســــتراتژیک محصــــوالت فــوالدى در توسعه کشــور باتوجه به شرایط سخت تحریم و نیاز روزافزون به افزایــش 
کمى و کیفى تولید در همــــه صنایع ایجاب مى کند با بهره گیرى از فرآیند آگاهانه تصمیمگیرى سیســــتمى، اهداف و 
آینده شــــرکتهاى فوالدى را تضمین کرد و از آنجا که، برنامه ریزى، فرآیندى پیش رونده و تکرار شونده است، از این رو 
مدیران به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف باید با اســتقرار سیستمهاى نوین مدیریتى به طور مســتمر عملکرد 

واحدهاى تحت نظرشان را کنترل نمایند.
مدیــران فــوالدى بایســتى برنامــه ریزى مدونى به منظور ایجاد فرصــــت براى اجراى تصمیم هــا، اجراى منظم برنامه ها، 
تطبیق رشد سریع فن آورى با شرکتهاى خــود و در نهایت تحقق اهداف اســتراتژیک ایران اســالمى در سال 1404داشته 

باشــند، در غیر این صورت اهداف پیش بینى شــده برنامه جامع فوالد کشورمحقق نخواهند شد.
شــــرکت توسعه آهن وفوالد لگ گهر با بهره گیرى از تکنولوژى هاى به روز میدرکس سعى نموده اســــت مصرف انرژى را 
کاهش داده و قیمت تمام شــده را به دلیل شارژ آهن اســفنجى گرم در نورد گــرم ورق کاهش دهد که در صنعت فوالد 
دنیا منحصر به فرد اســت واین بزرگترین وجه تمایزى این شــرکت با همتایان مى باشــد درحالى که شــرکت توسعه آهن، 

بزرگترین عرضه کننــده داخلى و صادرکننده آهن اسفنجى با کیفیت است.

ارزیابى آینده این رشته درصنعت فوالد
صنعت فــــوالد یکى از بازوهاى توانمند کشــــور مى باشدکه نقش به سزایى در توسعه و رونق اقتصادى کشور به ویژه 
در مقابله با تحریمهاى اقتصادى دارد. امروزه شاهد هستیم که عالوه بر واحدهاى تولیدى موجود، قرار است ظرفیتهاى 
جدیدى در زنجیره فوالد اعم از گندله سازى، آهن اسفنجى، فوالدسازى و... تاســیس گردد که به نظر مى رســد بازار داخلى 
به سرعت اشباع شود، لذا این صنعت بــراى تضمین آینده خود نیازمند صادراتى جهتد رقابت و حضور در بازارهاى جهانى 
مى باشد. از طرفى کاهش شدید ذخایر سنگ آهن به عنوان خوراك اصلى این صنعت محســوس اســت، لذا اســتفاده 
از روشهاى نوین اکتشــاف و استخراج سنگ آهن به منظور تامین پایدار خوراك کارخانه ها و اســتفاده از ظرفیت معادن 

کشــورهاى همسایه بایستى در دستور کار هلدینگهاى بزرگ معدنى و صنعتى قرار گیرد.



شهریور     1401 61

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

در جهان امروز تعامل و همراهی جدی صنایع بزرگ با توسعه ی محصوالت نوآورانه و دانش بنیان هم ضرورت بقا است 
و هم عامل توسعه؛ اولویت شرایط خاص اقتصادی که در آن هستیم به ما مسیری را نشان می دهد که در برابر منفعت 
رساندن کوتاه مدت به سهامداران، باید به سمت سرمایه گذاری حرکت کرد آن هم سرمایه گذاری که در جهت نوآوری و 

تعامل با شرکتهای دانش بنیان باشد.
به عبارتی یکی از مســایل مهم ما برای ایجاد اشــتغال و توســعه کشــور و حل مسایل اقتصادی تنها و تنها سرمایه گذاری 
است اگر در موضوع اشتغال و کارآفرینی می خواهیم حمایتی انجام دهیم که نتایج آن آینده ای روشن را پیش روی ما 
قرار دهد باید ظرفیت ها و ابزارهای سرمایه گذاری را توسعه دهیم و زمان سرمایه گذاری و زمان دسترسی به منابع مالی 

را  کاهش دهیم.
امروزه یکی از چالش های اصلی در صنایع بزرگ ما افزایش میزان بهره وری، ارزش افزوده و راندمان است، اکنون پرسشی 
که باید طرح کنیم این است : کدام صنعت و حوزه برای این چالش بهترین راهکارها را ارایه می دهد؟ پاسخ جز همان 
نکته ای که رهبری معظم انقالب هم مطالبه می کنند ، نیست، این صنایع دانش بنیان هستند که می توانند صنایع بزرگ 

را کمک کنند تا در مسیری قرار گیرند که ارزش افزوده آنها متفاوت شود و رشد صعودی پیدا کند.
صنایع دانش بنیان همچنین می توانند شــیوه مدیریت بســیاری از صنایع بزرگ و البته ســنتی ما را متحول نمایند و از 

منظر سرمایه انسانی نیز ارزش افزوده جدیدی ایجاد کنند.
از همین رو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در دوران مدیریت جدید، ۳ سرفصل کلیدی برای رسیدن به توسعه و پبشرفت 

را برای خود ترسیم کرد.

۱. سرمایه گذاری و پروژه های توسعه ای
محور اول سرمایه گذاری و تعریف پروژه  های توسعه ای بود که در این مسیر شاهد اقدامات فراوانی بوده ایم از جمله 
کلنگ زنی کارخانه آهن اسفنجی 1/۷ میلیون تنی و راه اندازی 2 خط فرآوری باطله و همچنین خط فرآوری 2 میلیون تنی 
کنسانتره که انشااهلل بزودی اغلب این پروژه های توسعه ای روند سریع تری در احداث و راه اندازی را طی خواهند کرد.

2. نوآوری و همکاری با ۸۰ شرکت دانش بنیان
محور دوم موضوع نوآوری بود که در مسیر استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و زیست بوم فناوری 

کشور در صنعت معدن ترسیم شد.
در این مسیر ابتدا نیازهای فناورانه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران احصا شد و سپس در رویدادی تخصصی و اختصاصی 

در نمایشگاه اینوتکس تهران این نیازها با اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در میان گذاشته شد.
اصالح گندله های ضایعاتی ، مطالعات اکتشافی تلفیقی پهپاد و RS به همراه پردازش هوش مصنوعی ، تامین و تولید 
تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، استفاده بهینه از باطله های فرآوری ، مکانیابی نصب رادار دیواره های ریزشی 
معدن و تحلیل داده ها ، طراحی و ساخت دستگاههای حفار اکتشافی پرتابل و ... از جمله موضوعات و محورهایی بود 

مروری کوتاه بر رویکردهای مدیریت جدید
در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

سرمایه گذاری، نوآوری
و هوشمندسازی
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که به عنوان چالش در ارتباط و همکاری با بیش از ۸0 شرکت دانش بنیان در دوره جدید مورد پیگیری قرار گرفته است.

۳.هوشمندسازی قدیمی ترین معدن ایران
بــی تردیــد نوآوری و ســرمایه گذاری بــدون ایجاد تحول دیجیتال در صنعت معدن و هوشمندســازی فرایندهای اجرایی 
تاثیرگــذاری جــدی نخواهــد داشــت، از ایــن رو در دوره جدید مدیریت شــرکت ســنگ آهن مرکزی ایــران، موضوع تحول 
دیجیتال شــرکت و هوشمندســازی مورد پیگیری قرار گرفت و در این زمینه برخی اقدامات انجام شــد که از آن جمله می 

توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تدوین طرح کامل تحول دیجیتال شرکت،  اجرای پایلوت avl مدیریت ناوگان، اجرای سامانه هوش تجاری،  توسعه کامل 
زیرســاخت فیبرنوری ، طراحی زیرســاخت یکپارچه کارخانه گندله ســازی به همراه سامانه نظارت تصویری و هوشمندسازی  

، بازمهندسی فرآیندها و استخراج KPI های شرکت.

4. رکوردزنی های تولید
در کنار سه سرفصل کلیدی که به آن اشاره شد و بصورت مختصر توضیحاتی نیز آوردیم، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 
فرایندهای تولیدی شــرکت را نیز تقویت کرد و تولید کارخانه گندله ســازی ســه چاهون شــرکت ســنگ آهن مرکزی ایران - 
بافق  در اسفند گذشته و فروردین امسال  به " 1۸4۳1" تن در روز رسید و توانست رکورد بیشترین میزان تولید در این 

مجموعه از زمان راه اندازی تاکنون را بشکند.
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رئیس ســندیکای تولیدکنندگان آلومینیوم ایران گفت: انتظار می رود دولت نظارت بر قیمتگذاری ها داشــته، این صنعت 
متولی خاص داشته باشد و قیمتگذاری ها با همفکری و همکاری تشل تغییر کند.

هوشــنگ گودرزی در گفت وگو با خبرنگار ســایت خبری- تحلیلی معدن24 افزود: خوشــبختانه در 4 ماهه نخست امسال 
شاهد افزایش تولید شمش آلومینیوم بودیم.

وی گفت: با وجود مشکالت متعدد، اما تولید نسبت به سال گذشته افزایش یافته که نشان دهنده آن است که تالش 
دست اندرکاران برای بهبود وضعیت به ثمر نشسته و امیدواریم این توفیق تا پایان سال ادامه داشته باشد.

گودرزی یادآور شد: منابع بوکسیت ما در کشور برای تولید آلومینا محدود است، همچنین روند گرید و خلوص آن با بهره 
برداری انجام شــده در ســال های گذشــته کاهشــی بوده اســت؛ با این وجود سالهاست تالش می شود که در جنوب کشور 

یک پاالیشگاه تولید آلومینا تاسیس شود.
وی خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر ساخت این پاالیشگاه سرعت یافته که منبع تامین مواد اولیه مورد نیاز آن می تواند 
عمدتًا از کشــور گینه وارد باشــد و وارد شــود؛ این کار در ابوظبی امارات به نتیجه رســیده و امیدواریم در جنوب کشورمان 

نیز با نتیجه مثبت و مطلوب همراه باشد.
این مقام صنفی تصریح کرد: با تحقق این مهم، ورود آلومینا به کشور برای تولید آلومینیوم کاهش می یابد که گام بزرگی 

برای اشتغال زایی بیشتر و دست یافتن به مواد با ارزش افزوده باالتر خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: هدف گذاری مجموعه تولیدکنندگان داخلی )چه در باالدســت و چه در پایین دســت( این اســت که 
بتوانیم به سرعت تولید را افزایش دهیم که تحقق آن سبب کاهش قیمت تمام شده تولید شده و اشتغال زایی بیشتری 

را به دنبال خواهد داشت.
گودرزی گفت: به این منظور باید افزایش تولید در صنایع باالدستی و پایین دستی را در نظر داشته باشیم که به شدت 

به هم وابسته هستند.
وی ادامه داد: هر چقدر تولید صنایع باالدستی افزایش یابد، محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر برای بازار داخلی و صادراتی 

خواهیم داشت و جایگاه ویژه ای برای افزایش اشتغال در این صنعت ایجاد خواهیم کرد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان آلومینیوم کشور اظهار داشت: مطابق آمارها، شرکت جدید التاسیس سالکو در ماه های 
اخیر از مرز ۳00 هزار تن تولید گذشته که کمک می کند تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی تامین شده و ارتقای 

کمی و کیفی تولید داشته باشند.

صنعت آلومینیوم نیازمند متولی واحد
وی بیان داشت: رفع موانع تولید در صنعت آلومینیوم نیازمند متولی برای این صنعت است، اما متاسفانه هنوز متولی ای 

رئیس سندیکای تولیدکنندگان آلومینیوم ایران مطرح کرد:

صنعت آلومینیوم نیازمند متولی واحد
لزوم استفاده از نظر تشلک در قیمت گذاری



شهریور     1401 64

ویژه نامه الکترونیکی 
معدن24 به مناسبت
هفتــــــــــــــه دولــــــــــت

برای اینکه صنعت آلومینیوم را بررســی کرده و برای آن سیاســتگذاری کند، نداریم؛ به همین دلیل مســئوالن به مصوبات 
حدود هفت سال گذشته استناد می کنند که همین مستندات سبب شده تا بخش های مختلف نظارتی بدون هماهنگی 

در بازار آرام آلومینیوم تصمیم گیری کرده و آن را با تشنج روبه رو کنند.
گودرزی گفت: انتظار صنایع پایین دستی از دولت و صنایع باالدستی این است که قیمت مواد اولیه را به نحوی تعیین 
کنند که اگر پایین تر از قیمت صادراتی نیســت، حداقل معادل قیمت صادراتی باشــد؛ این مهم ســبب می شــود بازارهای 

هدف صادراتی را از دست ندهیم.
وی بیان داشت: مشکلی که وجود دارد با افزایش قیمت مواد اولیه )شمش و بلیت( در داخل و تغییر درصد قیمت پایه 
از 1.05 به 1.1 سبب شده که مواد اولیه نرخ افزایشی داشته باشند که در نهایت به افزایش قیمت تمام شده محصوالت 
پایین دستی خواهد انجامید و بازار هایی که با زحمت برای صنایع پایین دستی به دست آمده )که عمدتًا بازار کشورهای 

همسایه است( به خطر بیفتد.
این مقام صنفی تصریح کرد: ما انتظار داریم که دولت نظارت بر قیمتگذاری ها داشته، این صنعت متولی خاص داشته 

باشد و قیمتگذاری ها با همفکری و همکاری تشل تغییر کند.
وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود شــمش حداقل با قیمت صادراتی به کشــورهای همســایه در اختیار صنایع پایین 
دســتی قرار بگیرد تا بتوانند در یک رقابت منصفانه محصوالتشــان را از نظر کّمی و کیفی در بازارهای داخلی و بازارهای 

هدف صادراتی تولید و عرضه کنند.
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دبیر انجمن زغال سنگ ایران می گوید: قیمت فعلی زغال سنگ هرگونه سرمایه گذاری جدید در این حوزه را غیر اقتصادی 
کرده و امروز با وجود ذخایر قطعی 1.2 میلیارد تنی، شاهد بیش از 550 میلیون دالر واردات زغال سنگ به کشور هستیم.
"سعید صمدی" در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود: در 10 سال اخیر سرمایه گذاری بزرگ و قابل 
توجهی در بخش زغال ســنگ انجام نشــده اســت، هرچند برخی ســرمایه گذاری ها آغاز شــده اما در عمل به نتیجه نرســیده 
اســت.  وی بیان داشــت: حدود 1.5 میلیون تن ســرمایه گذاری برای تولید زغالســنگ انجام و پروژه تعریف شــده اســت، اما 
عمدتًا در مراحل ابتدایی مانده و بهترین آنها با 20 تا ۳0 درصد پیشرفت باقی مانده است که دالیل متعددی دارد.صمدی 
ادامه داد: یکی از دالیل این موضوع آن اســت که برخی از این افراد که شــروع به ســرمایه گذاری کرده اند، از اشــراف فنی الزم 
بر زغال سنگ برخوردار نیستند و بخش قابل توجهی از قراردادهای ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید در موضوع زغالسنگ بال 
تکلیف مانده است. وی به قیمت های دستوری زغالسنگ اشاره کرد که از چهار سال قبل بر اساس فرمولی که وزارت صمت 
مشخص کرده انجام می شود و تاکید کرد: با قیمت  های فعلی زغالسنگ، انجام سرمایه گذاری های جدید اقتصادی نخواهد 
بود. این مقام صنفی یادآور شــد: ســال گذشــته حدود 1.5 میلیون تن زغالســنگ با بیش از دو برابر قیمت های داخلی وارد 
کشور شده است، هرچند شاید برخی موضوع کیفیت زغالسنگ را مطرح کنند، اما باید گفت این عامل در بدترین شرایط بین 
25 تا ۳0 درصد می تواند تاثیر گذار باشد؛ لذا موضوع پایین بودن قیمت ها سبب شده برخی معادن فعال فعلی بخصوص 
معادن کوچک و متوســط از نظر قیمت تمام شــده به چالش کشــیده شــوند.  وی ادامه داد: در این شــرایط سایر معادنی که 
سرمایه گذاری هایشان مربوط به دهه های قبل بوده، شاید بتوانند همچنان با این قیمت ها کار کنند، اما از آنجایی که آماده 
ســازی های جدید انجام نمی دهند آنها نیز پس از چند ســال به مشــل بر خواهید خورد و در نتیجه واردات زغال ســنگ 
افزایش خواهد یافت. صمدی، تولید 1.۷ میلیون تنی داخلی زغال ســنگ و در مقابل واردات 1.6 میلیون تنی این محصول 
در سال گذشته را یادآور شد و گفت: نزدیک به 50 درصد نیاز به زغال سنگ از خارج تأمین شده است که مطابق آمار گمرک 
بیش از 550 میلیون دالر صرف واردات زغال سنگ و مشتقات آن شده است. دبیر انجمن زغالسنگ ایران تصریح کرد: این 
در حالی اســت که در کشــور 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناســی و 1.2 میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشــاف شــده وجود دارد 
و با چنین ذخایری، اینکه کشــور ما وارد کننده زغالســنگ اســت به هیچ عنوان جالب نیســت. وی اظهارداشــت: در چهار ماه 
نخست امسال نیز در تولید زغالسنگ اتفاق خاصی نیفتاده است، زیرا نیاز به سرمایه گذاری های بلند مدت داشته و زمانبر 
است. صمدی با تاکید بر اینکه واردات 550 میلیون دالری این محصول به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست، عنوان داشت: 
همین مســئله منجر به از دســت رفتن اشــتغال زیادی شــده اســت، زیرا زغالسنگ جزو صنایعی است که اشتغال زایی باالیی 
به همراه دارد و با قیمت های فعلی زغالســنگ داخلی که بعضا یک ســوم قیمت های جهانی اســت، تولید اقتصادی نخواهد 
بود.  وی تاکید کرد: تغییر در پارامترهای اقتصادی می تواند آینده این صنعت را مشخص کند و اگر قیمت زغالسنگ واقعی 
شود، سرمایه ها به سمت این صنعت جلب و جذب خواهد شد. شده و در مرحله دوم، می توانیم به کشورهای همسایه و 
منطقه صادرات داشته باشیم.  وی در عین حال خاطرنشان کرد: امروز سالیانه 500 میلیون تن زغالسنگ که جزو زغال های 
حرارتی بوده و در کشور ما مصرف ندارند، صادر می شود. صمدی در خاتمه تصریح کرد: اگر ذوب آهن به دنبال طرح های 
توســعه خود اســت و همچنین شــرکت هایی نظیر میدکو خواهند افزایش ظرفیت تولید داشــته باشند، با وجود قیمت های 

جهانی زغال سنگ باید زغالسنگ را از خارج وارد کنند که در این صورت شاید تولید برایشان اقتصادی نباشد.

سعید صمدی، در گفت و گو با معدن 24 خبر داد:

واردات بیش از نیم میلیارد دالری زغال 
سنگ با وجود ذخایر قطعی 1.2 میلیارد تنی
وقتی قیمت های پایین صنعت زغال سنگ را به چالش می کشاند
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در سال 1400 شرکت های فوالدی بازار سرمایه فشار سنگینی را از ناحیه محدودیت های مصرف انرژی و همچنین افزایش 
نرخ حامل های انرژی متحمل شــدند و حاشــیه ســود بسیاری از این شرکت ها کاهش یافت. محدودیت های مصرف برق 
در ســال 1401 هم از اواســط خرداد آغاز شــد. چیالن در این گزارش، عملکرد تولید و فروش شــرکت های فوالدی و ســنگ 

آهنی بازار سهام را در سه ماهه نخست سال 1401 با دوره مشابه سال قبل مقایسه می کند.
  در ایــن گــزارش عملکــرد تولیــد و فروش شــرکت های فوالد مبارکه )فوالد(، فوالد خوزســتان )فخوز(، ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، فوالد خراسان )فخاس(، فوالد هرمزگان )هرمز(، فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه(، فوالد آلیاژی ایران )فوالژ(، آهن 
و فوالد ارفع )ارفع(، فوالد امیرکبیر کاشان )فجر(، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( و معدنی و صنعتی لگ گهر )کلگ( 
را بررســی کرده اســت. در ســه ماهه نخســت سال جاری از بین نمادهای فوالدی و سنگ آهنی بازار سهام، بیشترین رشد 
درآمد فروش مربوط به شرکت آهن و فوالد ارفع بوده و درآمد فروش این شرکت رشد ۷۸ درصدی را نسبت به ۳ ماهه 
نخســت ســال 1400 تجربه کرده اســت. در تصویر باال، نرخ رشــد درآمد فروش نمادهای فوالدی و سنگ آهنی بازار سهام 
در ۳ ماهه نخســت ســال 1401 نســبت به دوره مشــابه سال گذشــته با هم مقایسه شده است. درآمد فروش بزرگ ترین 
شرکت فوالدی ایران یعنی شرکت فوالد مبارکه اصفهان که در سه ماهه نخست سال 1400، ۳۳ هزار و 665 میلیارد تومان 
بود، در ســه ماهه نخســت ســال جاری با رشــد 4۳ درصدی به 4۸ هزار و 161 میلیارد تومان رســید. فوالد مبارکه در سال 
1400 در مجموع توانسته بود از محل فروش محصوالت خود درآمد 145 هزار و 62۷ میلیارد تومانی به دست بیاورد.

در تصویر زیر صفحه نخســت پرونده  چیالن را در خصوص عملکرد تولید و فروش نمادهای فوالدی و معدنی در ســه 
ماهه نخست سال جاری ببینید.

جزئیات تولید و فروش نمادهای
فوالدی و معدنی در بهار1401
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دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت: آنچه صنعت و اقتصاد ما را بیشتر تحت تاثیر قرار داده، ناشی از سیاستگذاری 
های بی ثبات و بعضا نامعقول داخلی است که باید اصالح شود.

اباذر براری در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24 افزود: سال 1401برای صنعت فوالد پرچالش آغاز شد 
و تبعات جنگ روســیه و اوکراین که از ســال گذشــته آغاز شــده بود در ابتدای امســال نیز خودش را نشان داد و تالطم و 

نوسان را در جهان در حوزه فوالد شاهد بودیم.
وی گفت: در ایران هرچند صنعت فوالد مستقل از سایر صنایع است، اما تبعات و آثار آن به خصوص در حوزه صادرات 

در کشور ما تاثیر گذار شد و قیمتگذاری جهانی و نوسانات قیمتی در جهان تاثیرات خود را در داخل نشان داد.
این مقام صنفی بیان داشــت: ابتدای امســال با افزایش قیمت ها در داخل مواجه بودیم، تورم در چند حوزه در بخش 
فوالد نیز خودش را نشان داد، همچنین افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه های حمل و نقل و غیره سبب شد 

تا انتظار تورمی برای بنگاه های اقتصادی به وجود آید.
وی ادامــه داد: روش هــای قیمتگــذاری در بــورس نیــز بی تاثیر نبــود، هرچند به گمان فعاالن اقتصــادی نیازی به افزایش 
قیمت ها در فروردین ماه وجود نداشت )زیرا هم پس از تعطیالت و هم آغاز ماه رمضان بود(، اما با افزایش قیمت پایه 
در بورس کاال عماًل رکودی که وجود داشــت تشــدید و ســبب شــد در بخش هایی با حاشیه سود منفی مقاطع فوالدی از 

جمله نبشی و ناودانی مواجه شویم که ضربات سختی را به تولید کنندگان این محصوالت وارد کرد.
براری گفت: در فروردین ماه اتفاق دیگری که در صنعت فوالد کشــور رخ داد، اعمال عوارض صادراتی به بهانه مدیریت 
بــازار در داخــل بــو کــه چالش یک ماهه عجیبی را برای فعاالن اقتصادی به وجود آورد. هجمه دســتورالعمل ها و بخش 
نامه هایی که در آن مقطع صادر شد نشان از بی برنامگی و نبود پشتوانه کار کارشناسی داشت، اما در نهایت استدالل های 
بخش خصوصی از جمله انجمن نورد کاران فوالدی ایران در جلســات مختلف با مدیران، موجب لغو این عوارض شــد؛ 

اباذر براری، دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران مطرح کرد

سیاستگذاری های بی ثبات و بعضا نامعقول داخلی باید اصالح شود
دولت به نقش و جایگاه خودش برگردد
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امــا آثــار و عــوارض آن از جملــه اخــذ مبالغ و تضامین در گمرکات و از دســت رفتن بازارهای صادراتی، چالشــی بود که به 
نظر می رسید اثرات بد و نامطلوب را بر فضای تولید کشور داشته باشد و تا اردیبهشت ماه همه فعاالن اقتصادی با آن 
دست و پنجه نرم می کردند. وی خاطرنشان کرد: لغو این عوارض سبب شد تا خردادماه امسال یک ثبات نسبی در حوزه 
محصوالت فوالدی داشته باشیم؛ موضوعی که یک بار دیگر نشان داد عدم دخالت دولت در بازار می تواند ثبات و آرامش 
را به وجود آورد. دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران اضافه کرد: به دلیل شــرایط موجود جهانی، صنعت فوالد می تواند 
رشد قابل توجهی داشته باشد )همچنان که سال گذشته ایران جزو 10 تولید کننده برتر فوالد جهان بود( اما سیاستگذاری 
های غلط در تولید داخلی و صادرات ســبب شــد تا با افت در تولید و صادرات مواجه شــویم و ســرمایه گذاران نیز با دید 

بدبینی به آینده نگاه کنند که همه این موارد سبب توقف نسبی در این حوزه داشته باشیم.

تحریم های بین المللی
وی اظهار داشــت: بخش زیادی از چالش هایی که لک اقتصاد کشــور در فضای سیاســی با آن مواجه اســت، ناشــی از 
تحریم های بین المللی اســت؛ امروز این چشــم انداز پرنوســان و پرچالش اســت و امیدواریم با در نظر گرفتن مصالح ملی، 
برجام شل گرفته و تحریم ها کاهش یابد. براری گفت: تحریم ها آثاری را در حوزه های مختلف از جمله صادرات، بحث 
های مالی و غیره برای واحدهای صنعتی و مالی ما به وجود آورده که این موارد همراه با سیاست های داخلی سبب شده 
تا واحدها و بنگاه ها با چالش مواجه شوند؛ لذا آینده صنعت بسیار تحت تاثیر داخل بود و مدیریت داخلی باید اصالح 
شــده و بهبود یابد. وی افزود: آنچه صنعت و اقتصاد ما را بیشــتر تحت تاثیر قرار داده، ناشــی از سیاســتگذاری های بی 
ثبات و بعضا نامعقول داخلی اســت که باید اصالح شــود. به گفته این مقام صنفی، تحریم های بین المللی تا حدودی 
قابل مدیریت اســت و شــرایط منطقه ای نیز به ما کمک می کند که صنعت فوالد را به جایگاه اصلی و واقعی خودش 
برســانیم. وی تصریح کرد: امســال ســال مهمی است، زیرا همزمان شده با تدوین برنامه هفتم توسعه و همچنین نزدیک 
شــدن به انتهای برنامه ســند چشــم انداز 1404؛ اما باید گفت با تحقق اهداف آنها فاصله زیادی داریم. براری ادامه داد: 
بخش عمده این مشل ناشی از عدم ثبات در سیاستگذاری های ما است، زیرا بخش خصوصی کار خود را به خوبی بلد 
است و می تواند با وجود همه چالش های بین المللی مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را در پیش بگیرد، اما مستلزم 
آن است که دولت نیز به نقش و جایگاه خودش برگردد و آن حوزه هایی که نهادهای شبه دولتی تصدی گری دارند باید 
نگاه حمایت گرایانه دولت منطقی شود. وی تاکید کرد: ما معتقدیم که همه در یک کشتی نشسته ایم، اما قرار نیست در 
این کشتی به بخش خصوصی اجحاف شود ؛ یعنی هم بخش های شبه دولتی از حمایت دولتی برخوردار باشند و هم 
هر کجا که حاشیه سودشان کاهش یافت با ابزارها و بهانه های مختلف اعمال نفوذ کنند. دبیر انجمن نوردکاران فوالدی 
ایران ادامه داد: امروز در شــرایطی هســتیم که روند قیمت های جهانی نزولی و رو به کاهش اســت، ایران نیز نمی تواند 
نســبت به این مســاله بی تفاوت باشــد و قیمت های داخلی نیز کاهش خواهد یافت، اما باید یک حاشــیه ســود عادالنه 

و منصفانه در لک زنجیره حاکم شود تا لک زنجیره با هم رشد کند؛ هر چنده عادالنه بودن به معنای مساوات نیست.

هدفگذاری ثبات در فرآیندهای تولید و بازارهای جدید صادراتی
وی گفت: در 6 ماهه دوم امسال چشم انداز ما ایجاد ثبات در فرآیندهای تولید، کسب بازارهای جدید صادراتی، تحریک 

تقاضا و رونق بازار داخلی است تا واحد ها و بنگاه های بخش خصوصی با ظرفیت خوبی کار کنند.
برابری اظهار داشت: یکی از دغدغه های ما در نیمه دوم سال احتمال قطعی گاز است که کوره فوالدسازان به آن وابسته 
است؛ امیدوارم دولت از هم اکنون تدابیری اتخاذ کند تا با کمبود گاز و در پی آن کاهش تولید مواجه نشویم، همچنین 

امیدواریم دولت سیاست های حمایت گرایانه منطقی خود را در پیش بگیرد تا در جهت توسعه مطلوب گام برداریم.
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 سیدرضا شهرستانی، عضو سابق انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران وضعیت فوالد کشور را اسفناک 
عنــوان کــرده و می گویــد با سیاســت های قبلی نظیــر اخذ عوارض صادراتی از صنعــت فوالد یا باید 
به نابودی صنعت تن داد و یا باید با تغییر سیاســت ها افقی روشــن را در صنعت محقق کرد. وی 
همچنین راه برون رفت از شــرایط نامطلوب فعلی را انتقال بخش خصولتی به بخش خصوصی و 

عدم قیمت گذاری دستوری می داند. 

وضعیت فوالد در ایران اسفناک است! 
ســیدرضا شهرســتانی، عضو ســابق انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در رابطه با وضعیت تولید فوالد در چند ســاله اخیر 
تا به امروز گفت: با درنظر داشتن اینکه شرکت ما اولین تولیدکننده فوالد در ایران بود که در سال 1۳4۷ تاسیس شد، 
چنین وضعیت اسفناکی را از ابتدای تاریخچه فوالد تا به امروز در حوزه فوالد ندیده بودیم! مطابق با افزایش چشم گیر 
رشد ساالنه تولید فوالد موفق شدیم در سال ۹۹، به میزان ۳0 میلیون تن تولید ثبت کنیم. در شرایطی که اوضاع تا ۳ 
ماهه نخست سال 1400 در دوران ریاست جمهوری روحانی نیز به خوبی پیش می رفت و رشد بیش از 1۳ درصدی را در 
راستای تحقق هدف ساالنه به میزان ۳4 میلیون تن شاهد بودیم، در ۹ ماهه بعدی سال و در دوران ریاست جمهوری 
جدید، نه تنها موفق به تولید میزان مقرر نشدیم، بلکه حتی نسبت به سال ۹۹ نیز عقبگرد کردیم و تولید ما به زیر 2۸ 
میلیون تن رســید. به بیان دیگر برخالف آنکه با در نظر داشــتن روند رو به رشــد تولید فوالد پیش بینی می شــد چشــم 
انداز 1401 مبتنی بر تولید 55 میلیون تن و یا حتی بیش از آن تحقق یابد اما مانع تراشی های صورت گرفته از این امر 

جلوگیری کرد. 

وضع عوارض مالیاتی یا خنجر از پشت؟ 
این کارشناس افزود: از سوی دیگر نیز تصمیم یک شبه سیاست گذار مبتنی بر وضع عوارض و تعیین تعرفه سنگین بر 
روی صادرات فوالد، اشتباه بزرگ دیگری بود که با اعتراض گسترده فعاالن صنعت فوالد روبرو شد. از آنجاییکه شرکت های 
محدودی در شرایط تحریم با ایران همکاری می کنند، معتقد بودم چنین شرایطی با تحریم شدن روسیه و ورود آنها به بازار 
هدف ایران، به نفع روس ها تمام خواهد شد. در نهایت همانطور که انتظار می رفت شاهد قبضه شدن بازار و فروش ۹00 
هزار تنی توسط آنها در اوج قیمتی صادرات بودیم که سبب شد ۹00 هزار تن صادرات ما در 4 ماه ابتدایی سال کاهش 
پیدا کند. بعدتر نیز به دلیل عملکرد روس ها و کاهش واردات چین در اثر تورم بیش از ۹ درصدی در اروپا و آمریکا رخ 
داد سقوط قیمت های فوالد را شاهد بودیم. از سوی دیگر نیز با مشل قطعی برق بیشتر نسبت به سال گذشته روبرو 
بودیم. حداقل در سال قبل، مدیریت نسبی در قطعی برق وجود داشت، یعنی ساعت صفر را به ما اختصاص می دادند 
و تالش می شد روزها هم برق را میان کارخانه ها توزیع کنند. این در حالی است که حاال با خاموشی کامل روبرو هستیم، 
به گونه ای که تنها از ســاعت 24 تا ۸ صبح روشــنایی اســت. همین امر ســبب کاهش تولید امســال نسبت به سال قبل، 

علی الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد که انتشار آمار 6 ماهه بررسی آن را ملموس تر خواهد کرد. 
وی راه بــرون رفــت از شــرایط بحرانــی صنعــت فوالد را اینگونه عنوان کرد: به طور کلی پیشــروی با رویه موجود، منجر به 
نابودی صنعت فوالد خواهد شــد. از طرفی ایجاد فســاد ۹2 هزار میلیاردی فوالد مبارکه، شــفافیت انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران را نیز زیر سوال برده و مسئله نفوذ شرکت هایی مانند چادرملو، لگ گهر و... نیز به سود مدیریت و نفوذ آنها 

تغییر سیاست یا نابودی صنعت 
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در انجمن به سوء مدیریت دولتی بازمی گردد. در واقع دولت اگر حتی یک درصد در شرکتی سهم داشته باشد باید باید 
مدیر عامل و هیات مدیره را انتخاب کند و چنین عملکردی غلط است. راه برون رفت از این شرایط در وحله اول واگذاری 
تمامی شــرکت های خصولتی به بخش خصوصی اســت. مانند کاری که تاچر در ســال 1۹۸0 با شــرکت بریتیش تلکوم در 
انگلستان اغاز کرد و با واگذاری در سال بعد دقیقا یک میلیارد پوند کسب سود کرد. از سوی دیگر نیز باید تمامی شرکت ها 
موظف شــوند فوالدشــان را به صورت انتخابی یا از طریق بورس به فروش برســانند و یا یا اینکه صادر کنند. هزینه های 
صادرات از جمله حمل و نقل، هزینه تخلیه بارگیری، هزینه های گمرکی، بیمه و ریسک برگشت پول سبب شده حداقل 
5 درصد قیمت داخل همیشه پایین تر از قیمت صادراتی باشد. در واقع چنین روندی سبب ایجاد تناسب و تنظیم بازار 

براساس عرضه و تقاضا شده و از رانت جلوگیری می شود.
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همچنان پس از هزاران سال، هدف اساسی استخراج در معادن  “استحصال فلزات و مواد معدنی 
از زمین و جداسازی آنها از باطله های” ثابت باقی مانده است. یک معدنچی از ۳000 سال پیش 
حقیقت اساســی “حفاری در زمین برای کشــف ثروت های زمین” را عمیقا درک اســت. در بســتر 
زمان، جهان معادن هم در سطح مقیاس و هم از منظر فناوری های به خدمت گرفته شده، به 
طرز چشــمگیری تغییر کرده اســت. معدن ها از تونل های شــدادی کوچک به پیت های عظیم 
امــروزی  تغییــر ســایز داده و ابــزار هــا از مفتــول های فلزی به فناوری های در مرز دانش بشــری 
مسلح گردیده اند. اما در همه اعصار، دو عامل شرایط اقتصادی و ولع های صنعتی همواره شیر 
ذائقه بشر را در دست داشته و هرزگاهی در جهت تقاضا برای فلزات مختلف به جهتی چرخانده است. لذا درک تأثیر 
بالقوه فناوری های جدید در حرکت به ســمت پارادایم پایدارتری از بهره برداری و جلوگیری از اتالف منابع، در معادن 

امری حیاتی به نظر می رسد.
در تاریخ بشریت، گرچه شرکت های معدنی به طور سنتی در به کارگیری فناوری های جدید محافظه کار می باشند، اما 
فناوری های به خدمت گرفته شده در این بخش بر اساس یک اصل بسیار ساده اما اساسی انتخاب شده اند و آن هم 
اصل “حداکثر استحصال در برابر حداقل هزینه”.  تسلط و تسری این اصل در نظام معدنکاری که ریشه در توسعه حاشیه 

سود و بهبود عملکرد معدن داران دارد توانسته پیوندهای های از جهان فناوری به جهان معدنکاری بزند.
حال ســوال اساســی و بنیادین که امروز در برابر همه تصمیم ســازان و تصمیم گیران حوزه معدن در کشــور وجود دارد 
اینست که چگونه فناوری های جدید بر عملیات معدن تاثیر می گذارد؟ این سوال از آن جهت بنیادی است که شاید تا 
حدود بســیار زیادی تکلیف جهت گیری ها و ســمت و ســوی بخش های بســیاری را در آینده معدنکاری کشور مشخص 
می کند. از جمله این بخش ها می توان به مدیران ارشــد حوز معدن کشــور، معدن داران و معدن کاران ریز و درشــت، 
شــرکت های دانش بنیان و زیســت بوم های فناورانه فعال در عرصه معدن و معدنکاری را نام برد. در حقیقت ســطح 
مواجه این بخش ها با فناوری های جایگاه معدن در آینده اقتصاد کشور و همچنین جایگاه کشور در رنکینگ معدنی 

جهان  را مشخص خواهد کرد.
شرکت های معدنی هم برای تولید و هم برای تضمین سالمت و ایمنی کارگران در اتخاذ هر تصمیمی به مطمئن بودن 
و پیــش بینــی پذیــر بــودن آن تصمیم اهمیت بســیار بســزایی می دهند. اما در عین حال، این شــرکت ها با فشــارهای 
اجتماعی فزاینده ای برای عملکرد زیســت محیطی بهتر و شــفاف مواجه شــده اند. همچنین این شــرکت های شــروع به 
بررســی چگونگی بهبود کارایی و بهره وری خود به موازات کاهش عیار در مواد معدنی با اســتفاده از فناوری های نوین 
معدنکاری کرده اند. مهمترین فن آوری هایی که در این چشم انداز و همگام با موج چهارم انقالب صنعتی بخش معدن 
را درخواهد نوردید و به احتمال زیاد فعالیت های “با نرخ دو دالر را با یک دالر” به انجام خواهد رساند به اختصار شامل 

حوزه های زیر خواهد بود:

۱-حوزه اتوماسیون
یکی از مهمترین تمایالت فناورانه در آینده بخش معدن، اتوماسیون است. محرک های این گرایش در درجه اول محیطی 
نمی باشند، بلکه ریشه در بهره وری، سالمت و ایمنی دارند. استخراج معدن یک تجارت آالینده و اغلب خطرناک است. 

فناوری های معدنکاری از عصر بیل و کلنگ تا سنسور و رادار

احسان عزیزی
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اســتفاده از کامیون ها و دلک های اســتخراج خودکار به این معنی اســت که کارگران کمتری باید مســتقیمًا در معرض مواد 
معدنــی قــرار گیرنــد. در عیــن حال، اتوماســیون به معادن اجازه می دهد تا شــبانه روز کار کنند و بهره وری را به حداکثر 
برسانند. به عنوان یک مزیت دیگر، گاهی اوقات اتوماسیون می تواند به جای نیاز به سرمایه گذاری جدید، بر روی بهبود 
عملکرد تجهیزات موجود متمرکز شود. تا به امروز، شرکت های بزرگ معدنی چند ملیتی مانند ریوتینتو از معادن خاصی 
به عنوان نمونه های آزمایشی برای »معادن آینده« استفاده کرده اند. با این حال، هرچه تولیدکنندگان بیشتری وارد این 

فناوری می شوند، این فناوری، عمومی تر و در دسترس تر می شود.
ماشین آالت خودکار از پروتل های سخت گیرانه تری نسبت به عملیات انسانی پیروی می کنند و استفاده های غیر ضروری 
را کاهش می دهند. از نظر تئوری، این رویکرد عمر ماشین را طوالنی تر می کند، انتشار آالینده ها را کاهش می دهد و 
از منابع در اختیار به طور موثرتری اســتفاده می کند.  در نظامات معدنی اتوماســیون با مزایای بالقوه و حوزه عملکردی 

فراتر از بهره وری و کاهش اثرات زیست محیطی می تواند اشکال مختلفی به شرح زیر داشته باشد:

1-1-کامیونهایخودران:
کامیون های دارای این فناوری به سیستم های موقعیت یاب جهانی، سیستم های لیدار و حسگر تعبیه شده در ساختار معدن 
برای کمک به ناوبری متکی هستند. آنها می توانند جدای از استراحت برای سوخت گیری و تعمیر و نگهداری تقریبًا به 
طور مداوم کار کنند. این کامیون ها از طول عمر بیشتر، مصرف سوخت کمتر و هزینه های تعمیر و نگهداری پایین تری 
ســود می برند . بگونه ای که تخمین زده می شــود که در این حالت طول عمر وســیله نقلیه 15 درصد افزایش و مصرف 
سوخت و هزینه های نگهداری تا 10 درصد کاهش می یابد که می تواند به کاهش تولید گازهای گلخانه ای هم منجر شود.

1-2-حفاریخودکار:
حفاری خودکار تونل ها، دارای مراتب قابل توجه ای از مزایای ایمنی است. زیرا در این حالت نیروی انسانی را، از موقعیت 
های بالقوه خطرناک، مانند ریزش سنگ، انفجار گاز و دمای باال در زیر زمین خارج می کند. آنها همچنین دارای مزایای 
زیســت محیطی فراوانی هســتند. در ارتباط با فناوری ســنجش پیشرفته، سیستم های حفاری و حفاری خودکار می توانند 
با دقت بیشــتری ذخایر ســنگ زیرزمینی را هدف قرار دهند. به این ترتیب، آنها زمان تلف شــده حفاری را کاهش داده و 

خروجی را به حداکثر می رسانند.

1-3-سیستمهایتهویهخودکاردرسایتهایاستخراجزیرزمینی:
هزینه عمده معادن زیرزمینی، سیستم های تهویه است. هدف از تهویه پاکسازی دودهای گازوئیل، گازها و دود ناشی از 
انفجار، کنترل دما و اطمینان از ایمنی عملیات معدنکاری است. سیستم های تهویه خودکار به طور مداوم کار نمی کنند. 
در عوض، آنها به شــبکه ای از حســگرها برای انتقال هوا به جایی که در هر زمان معین مورد نیاز اســت، متکی هســتند. 

این امر تا 40 درصد انرژی را ذخیره می کند.

2- حوزه برق و انرژی
استفاده از سوخت های فسیلی در سایت های معدنی هزینه عملیاتی قابل توجهی را تحمیل می نماید و منبعی برای 
آلودگی هوا و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای است. در سایت های استخراج خارج از شبکه، معمواًل از دیزل ژنراتورها 
برای تامین انرژی تجهیزات استفاده می شود. از طرفی حمل و نقل سوخت، گران و آالینده است. در عملیات معدنکاری 
غیرمتصل به شبکه های برق، کامیون های بزرگ و دلک های معدنی معمواًل با گازوئیل کار می کنند و انتشار قابل توجهی از 
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گازهای گلخانه ای دارند. تولید کنندگان تجهیزات معدن و شرکت های معدنی به طور فزاینده ای در حال آزمایش نسخه 
های هیبریدی دیزل/الکتریکی یا تمام الکتریکی کامیون ها و ماشین آالت معدنی هستند. مزایای برق رسانی در معادن 
زیرزمینی، که در آن دود اگزوز خطری برای ســالمتی و ایمنی معدنکاران ایجاد می کند و باید دائمًا تهویه شــود، بیشــتر 

است. اتکا به وسایل نقلیه و ماشین آالت برقی نیاز به تهویه را کاهش می دهد.
فراتر از برقی  ســازی وســایل نقلیه، تجهیزات الکتریکی در معادن زیرزمینی نیز می توانند تهویه را کاهش دهند و مزایای 
قابل توجهی را به همراه داشــته باشــند. موتورهای الکتریکی به طور قابل توجهی قطعات کمتری نســبت به موتورهای 

احتراق داخلی دارند، و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند، آالیندگی ایجاد نمی کنند و بسیار کم صداتر هستند .

۳- انرژی تجدید پذیر
انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه طور فزاینده ای یک گزینه قابل دوام و در دســترس برای ســایت های خارج از شــبکه توزیع 
برق اســت. این سیســتم ها حتی در ترکیب با دیزل، انتشــار گازهای گلخانه ای و هزینه حمل و نقل ســوخت به مکان های 
دورافتاده را به شــدت کاهش می دهند. سیســتم های هیبریدی تجدیدپذیر/دیزل با موفقیت در صنایع معدنی مختلف 
در کشورهای کانادا و استرالیا تجربه شده اند. با این حال، آنها از حمایت دولت ها برای توسعه خود بهره مند شده اند.
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  در پرونــده ۹2 هــزار میلیــارد تومانــی فــوالد مبارکه پای یک متهم نامرئی در میان اســت که موارد تخلفاتش محدود به 
همین مورد نیســت ولی هیچوقت نه به دادگاهی احضار شــده و نه از ترس محاکمه به کانادا و ممالک دیگر گریخته 

است. این متهم کیست؟
قبل از معرفی این متهم الزم اســت به انواع مختلف فســاد به ویژه دو نوع اصلی آن یعنی فســاد ناشــی از سیاســتگذاری 
نادرست و فساد ناشی از مدیران ناسالم اشاره کنیم. سیاستگذاری نادرست موقعی باعث فساد می شود که مدیران دولتی 

را در موقعیت تقسیم رانت با امضاهای طالیی و به تبع آن در پرتگاه لغزش به فروش امضای خود قرار می دهد. 
در عین حال، حتی اگر ریل سیاســتگذاری هم بسترســاز فســاد نباشــد باز هم امکان فساد وجود دارد. چون ممکن است 
یک نفر در ســطح اخالقی فاســد باشــد و مدیر فاســد، باالخره راه فساد را پیدا می کند. اما اگر سیاستگذاری فاسد باشد، 

فساد خود را تحمیل می کند. دقیقًا به همین دلیل است که فساد سیاستگذاری را مادر همه فسادها می دانیم. 

بهعبارتدقیقتر،چهارحالترامیتوانمتصورشد:
1-سیاســتگذاری غلط با مدیران ناســالم 2-سیاســتگذاری غلط با مدیران ســالم ۳-سیاستگذاری صحیح با مدیران ناسالم 

ردیابی متهم اصلی »پرونده مبارکه«

 در پرونده ۹2 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه پای
یک متهم نامرئی در میان است. این متهم کیست؟
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4-سیاستگذاری صحیح با مدیران سالم. حالت اول بدترین خروجی و حالت چهارم بهترین خروجی را به دنبال دارد. 
اگر وزن و اهمیت سیاستگذاری را نادیده بگیریم و سالمت مدیر را معیار قرار دهیم )فارغ از اینکه شاخص دقیقی برای 
این کار نداریم و سالمت اخالقی افراد در طول زمان متغیر است( بین حالت اول و حالت دوم قادر به انتخاب خواهیم 
بــود کــه می تــوان ثابــت کــرد خروجی های چندان متفاوتی را به دنبال نخواهد داشــت چرا که مدیر ســالم روی ریل غلط 

سیاستگذاری کاری از پیش نخواهد برد. 
اما اگر ضریب اصلی اهمیت را به سیاستگذاری بدهیم و از ریل سیاستگذاری  غلط و رانت ساز به ریل سیاستگذاری صحیح 
و علمــی، تغییــر جهــت دهیــم گزینه های ســوم و چهارم در دســترس خواهند بود. حالت چهارم، ایده آل اســت و باید به 
سمت ایده آل حرکت کرد اما معموال در دسترس نیست چون همانطوری که اشاره شد شاخص دقیقی برای این سنجش 
سالمت مالی مدیران وجود ندارد ضمن اینکه اگر وجود هم داشته باشد تجربه نشان می دهد که سالمت مالی و اخالقی 
افراد در طول زمان متغیر است. اما خوشبختانه تجربیات جهانی مبارزه با فساد نشان می دهد که خروجی حالت سوم 
چندان تفاوتی با خروجی حالت چهارم ندارد. چرا که در حالت سوم  چنانچه به هر دلیل، مدیرانی دچار لغزش شده و 
از سالمت حرفه ای عقب نشینی کردند )یا از ابتدا فقط نقاب سالمت داشتند( نمی توانند روی ریل سیاستگذاری صحیح، 
کاری از پیش ببرند و اصوال کارآیی همه راهکارهای فرعی مبارزه با فســاد اعم از شــفافیت و دولت الکترونیکی و بگیر و 

ببند فقط در این سناریو حداکثر می شود.
خالصه کالم اینکه در چاره جویی برای فسادزدایی، خانه تکانی در سیاستگذاری بر خانه تکانی مدیریتی )جایگزینی مدیران 
ســالم با مدیران ناســالم( اولویت دارد و این به معنای عدم تأثیر خانه تکانی مدیریتی نیســت ولی تجربه به ما می گوید 
آمد و رفت دولت های مختلف که بعضا با خانه تکانی های اتوبوسی هم همراه بوده است تغییر قابل اعتنایی در خروجی 
ایجاد نکرده است. اقتصاددان مشهوری در این باره گفته است: انتخاب مدیران سالم بسیار زیباست اما راه حلی نیست 
که بتوان با تکیه بر آن، مشکالت را حل کرد؛ راهکاری که مشکالت را حل می کند راهکاری است که منافع مدیران ناسالم 
را نیــز بــه انجــام کارهای درســت پیوند بزند. اما این راهکار جادویی چیســت؟ در یک عبــارت خالصه می توان گفت »ریل 

سیاستگذاری صحیح.
به عنوان مثال، وقتی یک رانت تقسیم می شود، مدیر تقسیم کننده رانت چه بخواهد و چه نخواهد، در معرض دریافت 
رشــوه قــرار می گیــرد. از مدیرعامــل یــک بانک بزرگ کــه وام های کالن ارزان  را تقســیم می کند )محمود خــاوری را در نظر 
بیاورید(، تا رئیس یک شــعبه که در پایین ترین ســطح توزیع رانت قرار دارد، در معرض فســاد قرار دارند. یعنی وقتی این 
مدیــر می خواهــد از بیــن 100 پرونــده بــا یک پرونــده موافقت کند و به او وام بدهد، طبیعی اســت که وام گیرنده خود را 
مدیون می داند و اصطالحًا باید »جبران کند«. حال آنکه اگر نرخ بهره غیردســتوری باشــد نه تنها آن صف 100 پرونده ای 
تشــکیل نمی شــود، بلکه فقط کســانی به این چرخه وارد می شــوند که بتوانند وام دریافتی را به ارزش افزوده تبدیل کنند 
یعنی این بانک است که باید دنبال کسانی بگردد که بتواند به آنها وام بدهد و از آنها سود واقعی بگیرد و نه برعکس. 
در مورد ارز ارزان، محصول با قیمت دســتوری، مجوزهای خاص و امضاهای طالیی هم تله فســاد ســر راه همه مدیران 
صاحب اختیار قرار دارد. بنابراین فساد سیاستگذاری مادر همه فسادهاست، چون همه را در معرض فساد قرار می دهد. 
ضمن اینکه حتی اگر در قبال امضای طالیی یا فروش خدمات و کاال با قیمت دســتوری )قیمت پایین تر از بازار ( رشــوه  
هم دریافت نشــود فروش محصول با قیمت ارزان تر از نرخی که به مصرف کننده می رســد همانطور که در گزارش تحقیق 

و تفحص مجلس آمده است تخلف محسوب می شود اما تقصیر این تخلف متوجه کیست؟
گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد که فوالد مبارکه در سال های 1۳۹۷ تا 1۳۹۹ از محل فروش محصول به 
مشتریان با قیمت دستوری حدود 11۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است در حالی که اگر این محصوالت به قیمت 
بازار یعنی با نرخی که به مصرف کننده رسیده است به فروش می رسید درآمد فوالد مبارکه از این محل به 1۷2 هزار میلیارد 
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تومان افزایش می یافت. به عبارت دیگر حدود 54 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دالالنی شده است که در خلق 
این ارزش افزوده هیچ نقشی نداشتند و این برد دالالن با هزینه یک معامله باخت-باخت بین تولیدکننده و مصرف کننده 
میسر شده است که علت آن تحمیل قیمت دستوری توسط سیاستگذار بوده است. اگر فروش محصوالت توسط مراکز 

وابسته به فوالد مبارکه را نیز به این رقم اضافه کنیم سود دالالن به حدود 5۷ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
به عبارت روشن تر، حدود 6۳ درصد از رقم تخلف ذکر شده در پرونده فوالد مبارکه مربوط به سیاستگذاری غلط اقتصادی 
یعنی قیمت گذاری دستوری است که هیچوقت به عنوان متهم اصلی تخلفات شناسایی نمی شود و به همین دلیل همواره 
به عنوان بسترســاز تخلفات و فســادها باقی می ماند. البته این به معنی نادیده گرفتن تخلفات و فســادهای مدیریتی 
نیســت که باید در جای خود با دقت به آن رســیدگی شــود ولی مســاله اصلی این اســت که فســاد ناشی از سیاستگذاری 
غلط را حتی مدیر ســالم هم نمی تواند از بین ببرد بلکه برعکس ممکن اســت مدیر ســالم هم در ریل سیاســتگذاری غلط 

به ورطه فساد بیفتد یا حداقل برچسب فساد به او چسبانده شود.
پرسش نهایی این است که »ریل سیاستگذاری صحیح« چگونه قابل شناسایی است؟ پاسخ: با تسلط بر تئوری های علمی. 
اکثر سیاســتمداران ایرانی، تئوری را متعلق به دانشــگاه می دانند که اگرچه حرف درســتی اســت اما نتیجه گیری نادرســتی 
را از آن اراده می کنند. پشــت همه سیاســتگذاری ها یک تئوری قرار دارد که این تئوری می تواند تئوری علمی باشــد یا یک 

تئوری غیرعلمی. 
به عنوان مثال، گزاره »راه مهار جهش ارزی، دالرپاشــی یا سکه پاشــی اســت« یک تئوری اســت منتها یک تئوری غیرعلمی 
که اگر مبنای سیاستگذاری قرار بگیرد به تجویز نسخه سیاستگذاری پمپاژ دالر 4200 یا سکه یک میلیون تومانی منجر 
خواهد شــد که فســادهای مترتب بر آن یا اتالف وســیع منابع به تبع آن نیازی به توضیح ندارد. یا گزاره »راه حل مبارزه 
با گرانی، قیمت گذاری اســت« باز هم یک تئوری اســت ولی مبنای علمی ندارد و به همین دلیل نه تنها منجر به ارزانی 
نمی شود بلکه به اذعان همین پرونده فقط در یک مورد و یک شرکت به تخلف 5۸ هزار میلیارد تومانی منجر شده است.

بحــران تئوریــک باعث شــده اســت که نظام تصمیم گیری اقتصادی قادر نباشــد روی اصول حکمرانــی صحیح برای اداره 
اقتصاد کشــور به اجماع برســد. این بحران نه تنها انکار می شــود، بلکه با دیوارکشــی ســاده لوحانه بین حوزه اجرا و حوزه 
تئوری، هرگونه ارتباط و پیوند این دو حوزه استهزا می شود؛ درحالی که مدیریت اجرایی بدون ریل سیاست گذاری   صحیح 

نمی تواند کاری از پیش ببرد و ریل سیاست گذاری نیز بدون پشتوانه تئوریک غیرممکن است.
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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم طراحی و استقرار ساز و کارهای نوین 
حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای بیش از یکصد پروژه تحولی و البته همزمان با پیگیری امور جاری 

وزارت در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری آغاز شد.
به گزارش ســایت تحلیل خبری معدن 24،  محمدجواد حاجی حســینی با گرامیداشــت هفته دولت با بیان این مطلب 
افزود: وزارت صمت طی مدت یک ســال گذشــته افزایش نرخ رشــد بخش صنعت از 1.۸ درصد در ســال 1۳۹۹ به ۳.1 
درصد در ســال 1400 و رشــد 55 درصدی پرداخت تســهیالت طی ســال 1400 در نظام بانکی در مقایســه با ســال 1۳۹۹، 
رشــد تعداد، اشــتغال و میزان ســرمایه گذاری پروانه های صنعتی در مقایســه با ســال 1۳۹۹، به میزان 1درصد، 21 درصد 
و 11 درصد و رشــد تولیدات صنعتی در بســیاری از کاالهای مهم و اســتراتژیک نظیر لوازم خانگی، پتروشــیمی، تجهیزات 

کشاورزی و ... را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه تهیه اســناد آمایش بخش های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرســتان ها با تعیین اهداف 
اشتغال و سرمایه گذاری و رتبه بندی و اعتبارسنجی کسب و کارهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجار از دیگر 
اقدامات مهم این وزارتخانه بوده اســت، بیان کرد: شــروع اجرای 42 پروژه بزرگ صنعتی کشــور با حجم ســرمایه گذاری 
بیش از معادل 15 میلیارد دالر در 11 اســتان کشــور، اجرای پروژه های زیرســاختی برای ســاخت نیروگاه های اختصاصی و 
تامین 14 هزار مگاوات برق مورد نیاز بخش تولید با سرمایه گذاری به ارزش ۷ میلیارد دالر، ساماندهی و تنقیح مقررات 
صدها بند مقررات و دســتورالعمل در حوزه های مختلف، شــروع طرح تهیه نقشــه های اکتشــاف سیســتماتیک )زمین 
شناسی اقتصادی( یک پنجاه هزارم در کشور در 4 الیه فلزی، غیرفلزی،عناصر استراتژیک و کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی، 
رشد صدور پروانه های اکتشاف در مقایسه با سال 1۳۹۹ به میزان ۷ درصد، رشد تولیدات صنایع معدنی در بسیاری از 
کاالهای مهم و استراتژیک نظیر مس، آلومینیوم، کاشی، شیشه جام و.. و همینطور رشد 1۸۸ درصدی دریافت و وصول 

حقوق دولتی معادن در مقایسه با سال 1۳۹۹ از نتایج اجرای برنامه های تحولی در بخش های مختلف بوده است.
معاون وزیر صمت با اشــاره به اینکه طی این مدت با راه اندازی مجدد 206۷ واحد صنعتي غير فعال در ســال 1400 با 
رشــد 41 درصدی نســبت به دوره مشــابه روبرو بوده ایم، خاطرنشــان کرد: در همین مدت رشــد 2۸ درصدی صادرات در 

سال نخست فعالیت دولت سیزدهم به ارزش بیش از 4۷ میلیارد دالر را شاهد بوده ایم.
حاجی حســینی به تثبیت جریان تولید و حذف جریان تولید خودروهای ناقص اشــاره کرد و افزود: در دوره مشــابه ســال 
گذشــته تعداد خودرو ناقص 125 هزار دســتگاه بود و در حال حاضر با کاهش چشــمگیر به زیر 10 هزار دســتگاه رســیده 

است که این موارد از دستاوردهای اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت ادامه داد: کاهش 6۳ درصدی میزان تعهدات معوق و تحویل به مشــتریان 
در ســال جاری نســبت به دوره مشــابه ســال قبل، افزایش 25 درصدی افزایش عرضه، شــفاف سازی عرضه و ایجاد ثبات 
در بازار با راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، روند صعودی حذف خودروها از قرعه کشی و از همه مهمتر آغاز 
روند بازآفرینی و ســاماندهی صنعت خودرو و اصالح ســاختار بنگاه ها و شــروع مراحل واگذاری ســهام دولت به بخش 

خصوصی از دیگر اقدامات دوره تحولی وزارت صمت در صنعت خودروسازی بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت
در گفتگو با رادیو اقتصاد تشریح کرد:

اهم اقدامات و دستاوردهای
یک ساله وزارت صمت 
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وی راه اندازی ســامانه پاســخگویی هوشــمند 124، یکپارچه ســازی درگاه های ارائه خدمات به کسب و کارها با راه اندازی 
پنجره واحد خدمات صنعت، معدن و تجارت، عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت، هوشمند سازی فرایندهایی همچون 
صدور کارت بازرگانی و همچنین اصالح سازوکارهای تامین مواد اولیه فوالدی در بورس با حذف سهمیه ها و بدون ایجاد 
محدودیت برای واحدهای تولیدی و حذف امضاهای طالئی و رانت را از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت عنوان کرد.

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت صمــت با بیــان اینکه طی این مــدت بیش از 14 هزار مکاتبــه در جهت پیگیری 
مطالبات مردم و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس در این معاونت به ثبت رســیده، عنوان کرد: در طول یک ســال 
گذشــته بیش از یک هزار نشســت مشــترک کارشناســی و پیگیری با حضور نمایندگان مجلس، معاونین و مدیران ارشــد 

وزارت صمت برگزار شده است.
حاجی حسینی اظهار داشت:  وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت صمت در بیش از 400 نشست تخصصی و کارشناسی 
مجلس شرکت کرده و دفتر پیگیری ویژه امور نمایندگان اقداماتی نظیر راه اندازی فاز 1 گروه صنعتی آزمایش در مرودشت، 
انجام مقدمات اغاز عملیات اجرایی واحد بافندگی وچاپ وتکمیل شرکت بافت بلوچ ایرانشهر، رفع موانع ومشکالت سیمان 
دهلران ایالم جهت راه اندازی در نیمه دوم ســالجاری و اقدامات اجرایی جهت ایجاد ناحیه صنعتی تریکو و پوشــاک در 

شهرستان محالت استان مرکزی را  به نتیجه رسانده است.
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