
اولین صادرکننده س�نگ آهن کش�ور نخس�تین مزایده 
داخل�ی خود را برگزار می کن�د. در واقع تصمیمات دولت در 
راس�تای تحقق اهداف فوالدی در سند چشم انداز که اخیرا 
اعمال محدودیت ه�ای صادراتی و وضع عوارض 25 درصدی 
بر صادرات س�نگ آهن را در پی داشته، زمینه تغییر رویکرد 
صادرات س�نگ آهن کشور به چین را نیز فراهم کرده است، 
به گونه ای که هلدینگ اس�میران با سابقه بیش از 2 دهه در 
حوزه صادرات محصوالت زنجیره ف�والد با احداث واحد 1/2 
میلیون تنی کنسانتره س�ازی نس�بت به برگزاری نخستین 
مزایده عرضه داخلی محصوالت اقدام کرده است. موضوعی که 
همگامی سیاست های این مجموعه با اهداف توسعه ای دولت را 
نشان داده و در این راستا حمایت دولت در جهت تامین نیاز 
مواد اولیه واحدهای تولید از محل مازاد تولید معادن بزرگ را 
گریز ناپذیر می کند. در این رابطه با مهندس فواد احمد، مدیر 
بازرگانی ش�رکت اسمیران گفت و گویی صورت گرفته که در 

ادامه می خوانید:
 � لطف�ا در خصوص تاریخچه ش�رکت و روند فعالیت های 
صورت گرفته توضی�ح داده و بفرمایید از چه زمانی رویکرد 

شرکت به صادرات سنگ آهن معطوف شده است؟
شرکت اسمیران هلدینگی بین المللی به مدیریت مشتاق مشتاقی 
است که در زمینه های مختلف ساختمانی، فرهنگی- ورزشی، کشاورزی، 
فناوری اطالعات  و معدنی فعالیت داشته و  پروژه های موفقی همچون 
برج ه��ای دوقلوی کیش و پروژه رب��ان در اندرزگو که طراحی آن از 
سوی تام رایت، طراح برج العرب انجام شده در کارنامه کاری خود به 

ثبت رسانده است.
 فعالیت شرکت در زمینه فرهنگی- ورزشی نیز با مدیریت و تشکیل 
مجموعه ورزشی پاد در جریان است و این در حالی است که این مجموعه 
بخشی از فعالیت خود را به  حوزه کشاورزی با 400 هکتار باغ ارگانیک 
و مکانیزه انار در ساوه اختصاص داده که بیشتر محصوالت آن راهی 

بازارهای صادراتی می شود.
 همچنین سال هاست که در حوزه فناوری اطالعات عالوه بر تامین 
خدمات مورد نیاز زیرمجموعه های خود، حضوری فعال و موثر داریم 
مانند برگزاری  اولین همایش علمی و تخصصی نسل پنجم ارتباطات در 
ایران. اما در خصوص فعالیت مجموعه در حوزه معدن و صنایع معدنی 
که اصلی ترین رویکرد شرکت را تشکیل می دهد از حدود دو دهه قبل 
مطالعات در زمینه صادرات محصوالت سنگ آهنی به کشور چین در 
دس��تور کار قرار گرفت و در نهایت در س��ال 2002 میالدی با خرید 
محصوالت شرکت گل گهر محموله صادراتی ایران در قالب سه کشتی 
به چین صادر شد که با توجه به عدم اطمینان طرف چینی از کیفیت 
و ظرفیت صادراتی ایران مبالغ قرارداد پس از تحویل کاال پرداخت شد. 

در واقع با توجه به صادرات اولین محموله سنگ آهنی کشور به چین از 
سوی مجموعه، پایه گذاری صادرات محصوالت سنگ آهنی در کارنامه 

فعالیت شرکت اسمیران به ثبت رسیده است.
 � لطفا بفرمایید با توجه به عملکرد مناس�ب ش�رکت در 
صادرات س�نگ آهن دالیل تغییر رویکرد برای احداث واحد 

کنسانتره سازی و صادرات این محصول چه بوده است؟
باید توجه داشت که نام و اعتبار شرکت همواره در اولویت برنامه های 
مدیران شرکت قرار داشته و نه تنها تاکنون از هیچ گونه تسهیالتی استفاده 
نکرده بلکه تالش کرده تحت تاثیر هیجانات کاذب بازار اقدام نکند. به 
همین جهت با تداوم صادرات سنگ آهن در سال 1390، مجموعه نسبت 
به احداث کارخانه خردایش دانه بندی در 30 کیلومتری منطقه گل گهر 
سیرجان اقدام کرد تا با خرید کلوخه سنگ آهن از معادن منطقه پس از 
دانه بندی و پرعیارسازی، بتواند محصوالت با کیفیت مورد نظر را برای 

متقاضیان چینی فراهم کند.
 البته پس از تحوالت صورت گرفته در بازار جهانی و کاهش قیمت 
سنگ آهن به واسطه عدم صرفه اقتصادی مناسب تولید کنسانتره در 
اولویت برنامه های مجموعه قرار گرفت و در این راستا در اواسط سال 
96 نسبت به ایجاد کارگروه تحقیق و توسعه به منظور انتقال دانش 

طراحی و ساخت خط تولید کنسانتره اقدام شد. 
خط تولید کنسانتره اسمیران که به اصطالح »ختکا« گفته می شود، 
متشکل از نیروهای جوان و متخصص با تجربیات فراوان از پروژه ها و 
شرکت های مختلف است که به عنوان مشاور یا نیروی ثابت استخدام 
کرده ایم و فعالیت های مرتبط با طراحی و احداث کارخانه را در مدت 
زمان��ی بی نظیر و با موفقیت کامل انج��ام دادیم، به طوری که اولین 
کلنگ پروژه 27 فروردین 97 بر زمین خورد و تیرماه امس��ال نیز به 

بهره برداری رسید.
محوریت اصلی کار شرکت ما صادرات بوده است و محصوالت مان 
را نیز به هدف صادرات تولید می کردیم تا زمانی که به نقطه   سر به 
سر سوددهی رسیدیم، مسیر تولید سنگ آهن از دانه بندی به کنسانتره 

پیش رفت. اکنون قصد داریم به تولید گندله بپردازیم.
ظرفیت تولید و اشتغالزایی این کارخانه چه میزان است؟ � 

این واحد با تولید 1/2 میلیون تن کنسانتره به عنوان بزرگترین واحد 
تولیدی در بین بخش خصوصی شناخته شده که زمینه اشتغالزایی 

حدود 400 نفری را به طور مستقیم فراهم آورده است.

در حال حاضر ش�اهد اعم�ال برخی از محدودیت های  � 
صادراتی در حوزه محصوالت سنگ آهنی به دلیل تامین مواد 
اولیه واحدهای فوالدی و حمایت در راستای تحقق اهداف 
فوالدی دولت صورت گرفته که افزایش تعرفه صادراتی به 25 
درصدی مهمترین چالش برای صادرکنندگان به شمار می رود 
لطفا بفرمایید با توجه به آغاز فعالیت واحد کنسانتره سازی 
ش�رکت آیا این محدودیت ها چالش�ی برای تداوم فعالیت 

مجموعه به شمار نمی رود؟
مدی��ران ش��رکت همواره معتقدند ش��رکت ها بای��د از قدرت 
انعطاف پذیری در برابر تغییرات برخوردار باشند  چرا که رمز ماندگاری 
و تداوم فعالیت در گرو میزان انعطاف پذیری است و تغییر رویکرد 
ش��رکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده بیش��تر نیز در این 
راس��تا صورت گرفته اس��ت. به همین جهت شرکت اسمیران که 
عنوان اولین پایه گذار صادرات سنگ آهن کشور به چین را به خود 
اختصاص داده نسبت به برگزاری اولین مزایده فروش داخلی نیز 
اق��دام ک��رده تا با تغییر رویکرد از صادرات به عرضه داخلی بتواند 
بر اساس شرایط به فعالیت ادامه دهد. باید توجه داشت وضع عوارض 
صادراتی از سوی دولت تصمیم درستی است که در تمامی کشورها 
نیز از این ابزار برای حمایت از تولیدات داخلی بهره گیری می کنند. 

مجموعه اس��میران نیز از این تصمیم استقبال می کند اما انتظار 
می رود شرکت های عرضه کننده از آزادی عمل بیشتری در برگزاری 
مزایده ها برخوردار باشند به این معنا که عرضه و تقاضا تعیین کننده 

میزان تولید، مصرف و قیمت کاال باشد.
پس از وضع تعرفه 25 � درصدی بر صادرات محصوالت 
س�نگ آهن به واسطه حواشی ایجاد شده در زمینه کاهش 
ظرفی�ت تولید فوالد س�ازان ب�ه دلیل افزای�ش صادرات 
س�نگ آهن این شائبه قوت گرفت که عوارض صادراتی به 
نوعی سیاست فوالدس�ازان برای کنترل قیمت ها در بازار 
بوده اس�ت به عنوان تولید کننده محصوالت سنگ آهنی 

این اظهار نظر را چگونه ارزیابی می کنید؟

این فرضیه به اعتقاد من نمی تواند درست باشد چراکه قیمت ها 
از پیش بر اس��اس فرمول کدال تعیین شده است  بنابراین خریدار 
قادر به تعیین نرخ نخواهد بود  با این حال نباید تصمیمات اتخاذ 
شده در این زمینه باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شود به 
گونه ای که بخشی از صنعت، کنترل کننده بخش دیگری از زنجیره 
شود. در این رابطه فوالد سازان روس تمام تمرکز خود را بر کاهش 
هزینه های تولید تا س��ال 2025 قرار داده اند. بنابراین فوالد سازان 
کش��ور نیز باید نس��بت به کاهش هزینه های تولید برای افزایش 
رقابت پذیری در بازارهای جهانی اقدام کنند. اما این رویکرد نباید 
بر اساس کاهش نرخ خرید مواد اولیه باشد بلکه فوالد سازان باید با 
به کارگیری اس��تراتژی و روش های خاص تولید، نسبت به کاهش 

هزینه های تولید اقدام کنند.
 � لطفا در خصوص برنامه های آینده شرکت توضیح داده و 
بفرمایید آیا برنامه ای برای فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی 

و یا منطقه سنگان تدوین شده است؟
در زمینه اخذ جواز احداث کارخانه یک میلیون تنی گندله سازی 
در سیرجان با سازمان صنایع و معادن مذاکراتی صورت گرفته و 
پس از دریافت مجوزهای الزم مطالعات احداث کارخانه آغاز خواهد 
شد. همچنین پیش بینی می شود اجرای این واحد از سال 1400 
آغاز شود. ضمن آنکه  در مطالعات صورت گرفته دسترسی به مواد 
اولیه مهمترین فاکتور در جانمایی کارخانه بوده و به همین جهت 
منطقه سیرجان انتخاب شده است. این در حالی است که تولید در 
منطقه سنگان به حالت اشباع رسیده و فعالیت در مناطقی دیگر 
همچون منطقه ویژه اقتص��ادی مکران نیز فاقد توجیه اقتصادی 

برای مجموعه است.
 � مهم تری�ن چال�ش در زنجیره تولید ف�والد را چگونه 
ارزیابی می کنید و آیا درخواستی از متولیان حوزه صنعت 

و معدن کشور دارید؟
باید توجه داشت که نبود توازن در زنجیره تولید فوالد مهم ترین 
مشکل این صنعت است به گونه ای  که در برخی از حلقه های زنجیره، 
تولید باال و نبود تقاضا باعث شده تا واحدها با کمتر از ظرفیت خود 
به تولید بپردازند و در برخی از حلقه ها نیز شاهد کمبود مواد اولیه 
هستیم. بنابراین ضرورت دارد در این رابطه متولیان بخش صنعت 
و معدن نسبت به اجرای کامل نقشه راه فوالد اقدام کنند تا امکان 
تحقق اهداف دولت در سند چشم انداز فراهم شود. از سوی دیگر 
شرکت اسمیران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بخش 
خصوصی که تاکنون از هیچ گونه حمایت تسهیالتی برخوردار نبوده 
انتظار دارد دولت زمینه ای را فراهم کند تا برخی از معادن بزرگ، 
فروش محصوالت مازاد خود را براساس نرخ کدال به شرکت های 

تولیدی در اولویت قرار دهند.

روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . j a h a n e s a n a t . i r

توصیه جهان صنعت به سیاست گذاران اقتصادی 

معدن جایگزین نفت

از اولین صادرات سنگ آهن کشور تا اولین مزایده فروش داخلی 

تغییر رویکرد همگام با اهداف توسعه ای کشور

هم��واره  ش��رکت  مدی��ران  � 
معتقدند ش��رکت ها باید از قدرت 
انعطاف پذی��ری در برابر تغییرات 
برخوردار باشند  چرا که رمز ماندگاری 
و ت��داوم فعالی��ت در گ��رو میزان 
انعطاف پذیری است و تغییر رویکرد 
ش��رکت برای تولی��د محصوالت با 
ارزش افزوده بیش��تر نیز در این 

راستا صورت گرفته است

ویژه  معدن و صنایع معدنی
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ویژه معدن و صنایع معدنی

ذره بین

معاون وزير صنعت  پانزدهمين نمايشگاه »ايران كان مين« را افتتاح كرد
برنامه ریزي براي صادرات ۱۲ ميليون تني فوالد 

پانزدهمين نمايشگاه بين المللي معدن، صنايع معدني، ماشين آالت، تجهيزات معدن، راهسازي و صنايع وابسته با عنوان 
تجاري كان مين با حضور جعفر سرقيني معاون وزير صمت، خداداد غريب پور رييس هيات عامل ايميدرو، داريوش اسماعيلي 
رييس نظام مهندسي معدن ايران و محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن نهم آبان ماه افتتاح شد. بر همين اساس معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال صادرات ۱۲ ميليون تن فوالد پيش بيني شده كه در نيمه نخست ۹۸ با صدور شش 
ميليون تن فوالد، ۵۰ درصد برنامه تحقق يافت. به گفته جعفر سرقيني، همچنين  امسال دستيابي ۲۸ ميليون تن فوالد 
خام پيش بيني شده كه در شش ماهه ۹۸، به رقم ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن رسيده ايم. وي يادآور شد: وزارت صنعت براي 
سال جاري هدف ۹ ميليارد دالري را پيش بيني كرده كه با عملكرد ۶ ماهه انتظار مي رود ارزش صادرات بخش معدن و 
صنايع معدني از رقم پيش بيني شده فراتر رود. معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت اضافه كرد: امروز در شرايط 
تحريم انتظار نمي رفت بخش معدن و صنايع معدني نقش چنداني در اقتصاد كشور داشته باشد، اما در حال حاضر  ارزبري 
فوالد از هرتن ۱۰۰ دالر به طور متوسط به ۷۰ تا ۷۵ دالر رسيده است. وي موضوع اكتشاف را موضوع كليدي بخش معدن 
و صنايع معدني دانست و گفت: واقعيت اينكه سرمايه گذاري در حوزه اكتشاف همتراز با بقيه بخش ها نيست و در اين عرصه 
بايد فعاليت بيشتري انجام شود. سرقيني تصريح كرد: امروز مجموعه هايي مانند سازمان ايميدرو، سازمان زمين شناسي و 
اكتشافات معدني كشور، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، كنسرسيوم بزرگ بخش خصوصي در تدوين نقشه راه معدن 
و صنايع معدني حضور موثري دارند و وزارت صنعت هم از هر اقدامي در اين ارتباط حمايت مي كند. معاون امور معادن و 
صنايع معدني وزارت صنعت پيرامون موضوع عوارض از صادرات مواد معدني كه مورد پرسش فعاالن اين حوزه بود، 
گفت: كارگروهي متشكل از وزيران صنعت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي و رييس 
اتاق ايران در اين زمينه تصميم مي گيرد و اكنون قرار اس��ت در مدت دو ماه )مهر و آبان(  آثار مثبت و منفي وضع 
عوارض از صادرات مواد معدني پايش و سپس تصميم گيري شود. به گفته سرقيني، باوجود حضور رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران در كارگروه مزبور، اواخر آبان از تشكل هاي بخش خصوصي هم دعوت مي شود در نشست 
تصميم گيري در ارتباط با وضع عوارض بر صادرات مواد معدني حاضر شوند تا با اطالعات جديد و دقيق اتخاذ تصميم شود. 
محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران هم در حاش��يه اين مراس��م گفت: سال گذشته ارزش صادرات بخش معدن و 
صنايع معدني به رقم ۹/۲ ميليارد دالر رسيد و اين مهم در شرايط تحريم انجام شد كه گوياي توانمندي و نقش اثرگذار اين 
بخش است. وي ضمن يادآوري مشاركت ۲۰۰ شركت داخلي و خارجي در نمايشگاه امسال گفت: نمايشگاه پانزدهم از نظر 
فضا ۴۰ درصد و ۱۰۰ درصد از نظر تعداد شركت كنندگان نسبت به پارسال رشد دارد و امسال فضاي ۱۷ هزار متر مربعي 
به نمايشگاه اختصاص يافته است. بهرامن تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد ۲۰ سال گذشته بخش معدن كامال منزوي 

بود، اما امروز با اين نمايشگاه اثبات مي كند كه تحرك و پويايي مناسبي دارد.

توصيه جهان صنعت به سياست گذاران اقتصادی :
 معدن جایگزین نفت

سايه اقتصاد نفتی و تك محصولی بر سر سياستگذاری های داخلی و خارجی در اين سال ها آنچنان سنگين شده است كه 
توسعه اقتصاد معدنی به ويژه هدفگذاری در توليد ۵۵ ميليون تنی فوالد در افق ۱۴۰۴ می تواند دريچه روشنی به سوی رشد 
و توسعه اقتصادی باز كند. هر چند اما و اگرهای بسياری در رسيدن به اين ميزان از توليد در زنجيره فوالد مطرح می شود اما 
همواره افزايش صادرات غير نفتی راهكار جايگزينی برای رهايی از سلطه دستوری اقتصاد نفتی بوده است. رويكرد واقع بينانه 
در اين زمينه به هموار كردن مسير توازن و توسعه توليد در زنجيره فوالد و امكانات ويژه برای تحقق الگوی صادراتی است. 
به اين معنی كه تا شش سال آينده توليد ۵۵ ميليون تنی فوالد به اين شرط محقق می شود كه تمامی زوايای داخلی و 
خارجی توسعه صادرات غيرنفتی سنجيده و عبور برای توسعه اقتصادی بدون نفت هموار شود. البته رضا رحمانی، وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفته اس��ت در افق ۱۴۰۴ برنامه توليد ۵۵ ميليون تنی فوالد به طور قطع محقق خواهد ش��د و 
بررسی های وزارتخانه نشان داده حتی به توليدی بيش از اين رقم دست خواهيم يافت. جعفر سرقينی معاون امور معادن و 
صنايع معدنی وزارت صنعت نيز  بر توازن زنجيره فوالد به نفع توليد بيشتر تاكيد كرده است. با اين همه سياستگذاری های 
دولتی بايد در مسير حمايت از توليدكنندگان معدنی، معدن كاران و صادركنندگان باشد. اين حمايت تنها نبايد در قيد 
شروط خالصه شود كه در تمامی دستور العمل ها، بخشنامه ها و آيين نامه های اجرايی ملموس باشد. نكته ديگر اينكه دولت 
زمانی می تواند هدفگذاری خود در رشد اقتصاد معدنی به ويژه توليد  ۵۵ ميليون تنی فوالد را به عنوان زمينه ساز كاهش 
اثربخشی فروش نفت در اقتصاد اجرايی كند كه افزايش قيمت و كاهش قيمت نفت نتواند زنجيره توليد در صنايع معدنی 
را متاثر و حتی صادرات را با خلل روبه رو كند. به عبارتی قرار نيست در اين هدفگذاری از نفت بی نياز باشيم كه قرار است 
چند و چون های فروش و صدور نفت نتواند سياستگذاری های داخلی و خارجی برای افزايش توليد محصوالت معدنی را 
متاثر كند. بنابراين به نظر می رسد زمينه تحقق اهدف سند چشم  انداز فوالد به همراه نقشه راه معدن و صنايع معدنی بايد 
به گونه ای  فراهم شود كه خيزش های نفتی در داخل و خارج نتواند آن را از دامنه هدفگذاری خارج كند. آن زمان می توان 

به اقتصاد بدون نفت خوش بين شد.

»جهان صنعت«- در حالی مسووالن 
بخش صنعت و معدن سخن از توازن توليد 
در زنجي��ره فوالد می گوين��د كه فعاالن و 
صاحب��ان معادن و صناي��ع از نبود چنين 
موازنه ای از ابتدای زنجيره تا محصول نهايی 
گاليه دارند. به اعتقاد آنان نبود موازنه يا توازن 
توليد باعث شده است كه در ابتدای زنجيره 
تامين مواد اوليه با چالش روبه رو باشد. اين 
رويكرد به اعتقاد صاحبنظران به چالش های 
برنامه ريزی و سياس��تگذاری واحد در اين 
زنجيره برمی گردد. به عبارتی نبود عقالنيت 
و كار كارشناسی باعث شده است توازنی كه 
فاكتور اصلی در تداوم توليد زنجيره فوالد 
محسوب می شود با اما و اگرهای زيادی همراه 
باشد. در مقابل كارشناسان معتقدند وجود 
توازن توليد در زنجيره فوالد می تواند عالوه 
بر توسعه پايدار ميزان ارزبری را كاهش و در 
نهايت دامنه رقابت پذيری را افزايش دهد. از 
اين رو آنها بر اين اعتقادند كه بايد زنجيره 
تامين و توليد به ويژه در سرحلقه مواد اوليه 

به درستی مديريت و راهبری شود.
در واقع عدم ايجاد تعادل در زنجيره توليد 
فوالد ميزان توليد در چرخه را تحت الشعاع 
ق��رارد داده و در نهايت عالوه بر ايجاد بازار 
س��ياه و نوس��انات قيمتی تحقق اهداف 
فوالدی در افق ۱۴۰۴ را نيز دچا ر دستخوش 

خواهد كرد.
پيشنهاداتی برای توازن � 

بهادر احراميان، 
ت  هي��ا عض��و 
انجم��ن  مدي��ره 
توليدكنندگان فوالد 
ايران با عنوان اينكه 
به ندرت كشوری در 
دنيا پيدا می شود كه مساله توازن در صنعت 
فوالد در آن به عنوان يك چالش مطرح باشد، 
افزود: در سطح دنيا بيشتر كارخانجات فوالد 
از ابتدای تاس��يس به صورت متوازن ديده 
شده اند يعنی از ابتدا و در دورنمای حيات شان 
برای زنجيره كامل توليد برنامه ريزی كرده اند. 
برای نمونه در كش��ورهايی با دسترسی به 
آب ه��ای آزاد، كارخانجات از ابتدا در كنار 
آب تاس��يس ش��دند  يا اينكه واحد نورد و 
فوالدسازی در كارخانه های با مصرف قراضه 
در بيشتر موارد در كنار يكديگر هستند  يا 
حتی در واحدهای با مصرف سنگ آهن به 
عنوان ماده اوليه، كليه زيرساخت ها و امكانات 
حمل و تامين مواد اوليه و محصول در آن 

پيش بينی شده است.
احرامي��ان اظهار داش��ت: زمانی كه به 

صنعت فوالد ايران و ش��اكله كارخانجاتی 
كه تاكنون شكل گرفته اند نگاه می كنيم، 
می بينيم كه به جز چند مورد محدود، ساير 
كارخانه ها اين خصوصيت ها را ندارند. علت 
اصلی بروز اين مشكالت اين است كه آنچه 
در دو دهه اخير در صنعت فوالد كشور رخ 
داده، تنها بر مبنای تامين نياز داخل بوده و 
كمتر دورنمای حضور در بازارهای جهانی و 

صادراتی در آن مدنظر قرار گرفته است.
وی گفت: اگرچه برخی كارشناس��ان، 
راهكار حل اين مس��اله را تكميل زنجيره 
در تمام��ی كارخانجات موجود در كش��ور 
می دانند اما به نظر می رسد تكميل زنجيره 
در واحده��ای موجود نه تنها ظرفيت های 
بالقوه ای را در كش��ور ايجاد می كند كه به 
دليل مسائل زيست محيطی و زيرساختی، 
امكان بالفعل شدن آنها نيست بلكه از لحاظ 
اقتصادی نيز شايد مقرون به صرفه نباشد. پس 
بهتر آن اس��ت كه از اينجا به بعد وضعيت 
صنعت فوالد را قدری ساماندهی كنيم كه 
برای س��اماندهی و توازن آن چند راه حل 

پيشنهاد می شود.
احرامي��ان اولين راه��كار حل موضوع 
عدم توازن در زنجيره را شروع توسعه های 

زيرسقفی برخی شركت ها دانست و ادامه 
داد: شركت هايی كه به دليل حجم، مقياس 
يا موقعيت جغرافيايی ش��ان امكان اجرای 
طرح های توسعه ای را دارند توسعه های زير 
سقفی را شروع  كنند و حلقه هايی مفقوده 
زنجيره توليدشان را به چرخه توليد خود 

اضافه كنند.
وی ادغام واحدها را عامل اساسی ديگر 
در ايجاد توازن دانست و گفت: يعنی بتوانيم 
ظرفيت های موج��ود را با هم افزايی كه در 
پروس��ه ادغام وج��ود دارد تا حدی بهبود 
دهيم. در واقع با توجه به هزينه های تاسيس 
واحدهای جديد و به دليل كاهش سودآوری 
در صنعت، توجه به بحث ادغام به عنوان يك 
قاعده كلی و گزينه بهتر ضروری است. حال 
اين ادغام می تواند ادغام واحدهای معدنی 
كوچ��ك با كارخانجات احيای مس��تقيم 
موجود در سطح كشور باشد يا می تواند ادغام 
واحدهای احيا با فوالدسازی ها و يا با يكديگر 
باشد. تش��كيل اين شركت های مشترك، 
به كاهش هزينه های موجود می انجامد و 
رقابت پذيری واحدها را افزايش می دهد و 
ت��وازن در زنجيره فوالد را به صورت پايدار 

محقق می كند.

خروج از حلقه های ناقص � 
ب  ه��ا لو ا عبد
سهل آبادی، رييس 
خانه صنعت، معدن 
و تج��ارت ايران نيز 
معتقد است با توجه 
به اينكه توليد فوالد 
در ابعاد كم، صرفه اقتصادی ندارد بهتر است 
دول��ت از اين پس برای واحدهای توليدی 
كوچك مقياس مجوز جديدی صادر نكند 
و واحده��ای كوچك فعال نيز با هم ادغام 
ش��ود تا توليد آنها به صرفه باش��د. با ادغام 
درست واحدهای كوچك در زنجيره توليد 
در صنعت فوالد می توان عالوه بر واحدهای 
تولي��دی، واحدهای معدنی را كه امروز در 

شرايط بدی قرار گرفتند نجات داد.
سياستگذاری صحيح الزم است � 

س��جاد غرق��ی 
يي��س  يب ر نا

معدن  كميس��يون 
و صناي��ع معدن��ی 
ات��اق بازرگانی ايران 
نيز معتقد است كه 
اگر برنامه ريزی صحيح و سياس��تگذاری 

سنجيده وجود داش��ته باشد در زنجيره 
فوالد چالش تامين مواد اوليه وجود نخواهد 
داشت كه بعد از آن بخواهيم از نبود زنجيره 
توازن توليد حرف بزنيم. به عبارتی از آنجايی 
كه عقالنيت صنعتی را به درستی در اختيار 
نگرفته ايم چالش های پيرامونی برای تامين 

مواد اوليه به وجود می آيد.
برنامه ريزی برای دانه های زنجيره � 

محمد رضا بهرامن، 
ريي��س خان��ه معدن 
ايران  نيز گفت: زنجيره 
دانه بندی فوالد از ابتدا تا 
انتها نيازمند هدفمندی 
مناسب، بازار و تحقيق 
كارشناسی است. به عبارتی بايد سهم هر 
كدام از محصوالت تامين را صحيح ببينم و 
آن زمان صحبت از افزايش ظرفيت يا توليد 

در دانه های ديگر زنجيره فوالد كنيم.
به ظرفيت ها توجه كنيم � 

منوچهر ميرزايی ، 
فعال ح��وزه معدن در 
اين زمينه معتقد است 
كه ما ظرفيت های خوبی 
در تولي��د محصوالت 
فوالدی ايجاد كرده ايم 
بدون اينكه اين ظرفيت در نظر گرفته را در 
قياس با مواد اوليه بگذاريم. به عبارتی توازن 
درستی بين آنچه هست و آنچه قرار است به 

توليد نهايی برسد ايجاد نكرده ايم.
تولي��د ۵۵ ميليون تنی ف��والد در افق 
۱۴۰۴ زمان��ی به خوب��ی می تواند محقق 
شود كه در سايه دستورالعمل های صادراتی 
زمينه تعادل و آمايش مصرفی در زنجيره 
تولي��د فوالد به وجود آي��د. جايی كه الزم 
اس��ت از خام فروش��ی جلوگيری ش��ود و 
ظرفيت های توليد برمبن��ای محذورات و 
مقدورات دسته بندی شود. اين نكته ای است 
كه هر فعال معدنی و صنعتی بر آن تاكيد 
خواهد كرد. نكته ديگر اينكه الزم است در 
هر كدام از زنجيره های توليد فوالد زمينه های 
اوج گيری و افول صنعتگران در نظر گرفته 
شود. به عبارتی صحيح است كه هر كدام از 
دانه های زنجيره فوالد به هم وابسته اند اما 
ظرفيت ه��ا و چالش های موضوعی خود را 
دارند. از اي��ن رو در اصل توازن توليد الزم 
است كه يكجانبه گری كنار گذارده شود و 
هر دانه زنجير را به مثابه يك عنصر موازنه 
توليد فوالد موثر فرض كنيم. نه اينكه مثال 
پايين دستی ها را كمتر و باال دستی ها را يا 

برعكس مهم تلقی كنيم.

در سال ۱۳۸۳ س��كان هدايت شركت معدنی 
و صنعت��ی چادرملو در حال��ی در اختيار مهندس 
محمود نوريان قرار گرفت كه اين ش��ركت تنها با 
س��ه خط توليد در مع��دن چادرملو اقدام به توليد 
چهار ميليون و ۲۰۰ هزار تن كنسانتره سنگ آهن 
می كرد. مديريت جديد با نگرش توسعه بخشی در 
فعاليت های شركت عالوه بر احداث و راه اندازی دو 
خط توليد جديد كنسانتره، راندمان توليد پنج خط 
فرآوری را از ظرفيت اسمی ۷/۵ ميليون تن به ۱۰/۵ 

ميليون تن افزايش داد.
 در عي��ن ح��ال س��نگ بنای مجتم��ع عظيم 
صنعتی چادرملو با س��اخت و راه ان��دازی كارخانه 
گندله سازی چادرملو در ۲۵ كيلومتری اردكان يزد 

نيز گذاشته شد. 
ب��ا بهره برداری از اين واحد فوالدی بخش��ی از 
كنس��انتره توليدی شركت برای توليد سه ميليون 
و ۴۰۰ ه��زار تن گندله آهن به اين واحد صنعتی 
منتقل می ش��ود. همچنين با ترس��يم چش��م انداز  
روشن تر برای واحد های معدنی و صنعتی با هدف 
تكمي��ل زنجيره خط��وط تا مرحل��ه توليد فوالد، 
شركت چادرملو با مش��اركت در دو طرح فوالدی 
اقدام به راه اندازی واحد آهن اس��فنجی و كارخانه 
ش��مش فوالدی شركت آهن و فوالد ارفع هر يك 
با ظرفيت ۸۰۰ هزار تن در س��ال و واحد توليدی 
آهن اسفنجی شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان با 
ظرفيت ۸۰۰ هزار تن در سال به توسعه طرح های 

خود در مجتمع صنعتی ادامه داد. 
با گذش��ت دو دهه از فعاليت های اين شركت، 
اكنون چادرملو با نماد كچاد موفق شده با عبور از 
همه تنگناها و فشارهای اقتصادی بر پايه معيارهاي 
ب��ورس اوراق بهادارته��ران و گزارش رس��می اين 
س��ازمان، به رتبه پنجم در بين ۴۰ ش��ركت برتر 
بازار س��رمايه دس��ت يابد. گفتنی اس��ت در حال 

حاضر مجموع توليد محصوالت ش��ركت معدنی و 
صنعتی چادرملو شامل سنگ آهن - كنسانتره آهن 
 گندله و آهن اس��فنجی و نيز شمش فوالد بالغ بر 
۱۵ ميليون تن و ميزان فروش نيز در سال ۱۳۹۷ 
مبلغ ۷۰ هزار و ۴۰۴ ميليارد ريال بوده است و در 
نتيجه س��ود حاصل از درآمدهای شركت معدنی و 
صنعتی چادرملو در سال گذشته بالغ بر ۲۷ هزار و 

۸۶۸ ميليارد ريال بوده است .
در سال جاری نيز اين شركت به روند رو به رشد 
خود ادامه داده اس��ت به طوری كه در ش��ش ماهه 
منته��ی به ۳۱ ش��هريور ۱۳۹۸ مجموع فروش به 
بيش از ۴۹ هزار ميليارد ريال رس��يده اس��ت. اين 
درآمد  و فروش قابل مالحظه به دليل بهره برداری 
از كارخانه ش��مش فوالدی به ظرفيت يك ميليون 
و ۳۰۰ هزار تن و واحد احيای مستقيم به ظرفيت 
يك ميلي��ون و ۵۵۰ هزار تن و مديريت بهره وری 
در تمام��ی اركان ش��ركت و تكميل زنجيره توليد 

فوالد بوده است .
 اي�ن ش�ركت ب�ا اتخاذ تدابير مناسب در جهت 
رفع مش��كالت پي��ش روی ناش��ی از تحريم های 
اقتص��ادی و كمب��ود قطعات، با تش��كيل كميته 
بومی سازی و استفاده از ظرفيت های داخل كشور 
تا كنون موفق ش��ده بالغ بر ۱۲ هزار قطعه صنعتی 
مورد نياز خود را بومی سازی كند  و در عين حال با 
تكميل و نوسازی ناوگان معدنی و هوشمند سازی 
عمليات معدنی موفق شد كل عمليات معدنی شامل 
باطله برداری و استخراج سنگ آهن را از ۱۹ ميليون 
تن در س��ال ۱۳۸۳ ت��ا بيش از ۹۰ ميليون تن در 

حال حاضر افزايش دهد .
چادرمل��و همچني��ن با دور انديش��ی به منظور 
حركت به س��مت توس��عه پايدار در طرح تامين و 

انتقال آب خليج فارس مشاركت كرده است.
ه��دف عمده اين ط��رح، تصفي��ه و انتقال آب 

نمك زدايی شده توسط سه خط انتقال از خليج فارس 
به ص�نايع جن�وب ش��رق كشور و تامين بخشی از 
نيازه��ا و مصارف آب مجتمع های توليدی در حال 
بهره برداری و طرح های توسعه آنها شامل   مع�ادن 
مس س�رچشم�ه، سنگ آهن گ�ل گهر و سنگ آهن 
چادرملو در اس��تان های هرم��زگان، كرمان و يزد 

است.
مسير خط انتقال از غرب بندرعباس شروع و بعد 
از تامي��ن آب مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به 
طرف مجتمع مس سرچش��مه ادامه يافته و نهايتا 
ب��ه صنايع ف��والدی و معدنی اس��تان يزد منتهی 

می شود.
سرمايه گذاری پيش بينی شده جهت اجرای اين 
طرح عظيم ملی ۱۱۰ هزار ميليارد ريال است كه تا 
پايان نيمه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار ميليارد 

ريال هزينه شده است.
يك��ی ديگ��ر از طرح ه��ای زير بنايی و توس��عه 
بخش چادرملو، س��اخت نيروگاه س��يكل تركيبی 

اردكان است.
 اي��ن نيروگاه با ظرفي��ت ۵۰۰ مگاوات با هدف 
تامين برق مورد نياز طرح های فوالد و احيا و ساير 
صنايع مستقر در مجتمع صنعتی چادرملو در سه 
فاز احداث ش��د و در س��ال ۱۳۹۵ به بهره برداری 

كامل رسيد. 
اين ش��ركت همچني��ن به منظ��ور تامين آب 
مصرفی برای فرآيند عمليات توليد آهن اسفنجی 
و شمش فوالد با توجه به كمبود های شديد آب در 
منطقه، در توافق با س��ازمان آب و فاضالب استان 
يزد، اجرای ش��بكه فاضالب شهر اردكان و تصفيه 
آن را ب��ر عه��ده گرفت و در س��ال ۱۳۹۷ آن را به 
بهره برداری رس��اند. با اجرای اين طرح س��االنه دو 
ميلي��ون و ۹۰۰ ه��زار متر مكعب آب برای مصرف 
واحد های توليدی مجتمع صنعتی چادرملو به اين 

مجتمع منتقل می شود.
سرمايه گذاری در طرح های فوالدی  � 

چادرملو در راس��تای مصوب��ات هيات مديره و 
در جهت مش��اركت با بخش ه�ای خصوصی، اقدام 
به مش��اركت در سرمايه شركت آهن و فوالد غدير 
اي�راني��ان ب�ه ميزان ۳۰ درصد، ش���ركت آه�ن و 
فوالد ارفع به ميزان ۴۳ درصد، شركت صنايع آهن و 
فوالد َسرمد اَبركوه به ميزان ۶۵ درصد، شركت فوالد 
ش��اهرود به ميزان ۳۵ درصد و شركت كاوند نهان 

زمين به ميزان ۲۹ درصد سهام  كرده است.
همچني��ن اين ش��ركت در اجرای طرح احداث 
كارخانه توليد الكترود گرافيتی با ظرفيت ۳۰ هزار 
تن در سال، به ميزان ۳۱ درصد در سه�ام ش�ركت 
ن�وين الكترود اردكان  مش�اركت كرده و شركت فوق 

در مرحله قبل از بهره برداری است.

طرح های در دست اقدام  � 
)D19(  1- بهره برداری از معدن

اين شركت با توجه به مجوز اكتشاف صادر شده 
از س��وی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 )D19(يزد در تاري��خ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ برای معدن
عمليات اجرايی اكتش��اف مقدماتی و تفصيلی اين 

معدن را آغاز كرده است.
انتظار می رود با دس��تيابی به س��نگ آهن توده 
معدنی)D19(، از ب�روز ريس��ك فق�دان ذخي�ره 
مع�دنی مناس��ب جلوگيری ش��ود. برآورد هزينه 
س��رمايه گذاری اجرای اين ط��رح، حدود ۱۹ هزار 

ميليارد ريال است.
2- طرح احداث نيروگاه خورشيدی 

شركت نسبت به احداث يك واحد نيروگاه ۱۰ 
مگاواتی خورشيدی، در جوار نيروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
سيك�ل ت�ركيبی خ�ود در مجتمع صنع�تی، اق�دام 
و مق�دمات عمل�يات اج�رايی آن آغ�از شده است. 
هزينه سرمايه گذاری در طرح فوق به ميزان ۱۰۰۰ 

ميليارد ريال خواهد بود.
3- مش�اركت در بهره ب�رداری از مع�ادن 
س�نگ آهن اس�تراليا و احداث كارخانه های 

توليد كنسانتره به ميزان 12/5 ميليون تن 
ش��ركت معدنی و صنعت��ی چادرملو به همراه 
ش��ركت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر و ش��ركت 
فكور صنعت، هر كدام با مش��اركت به ميزان ۳۳و 
۰/۳ درصد موضوع س��رمايه گذاری در اس��تفاده 
از ذخائ��ر س��نگ آهن كش��ور اس��تراليا و توليد 
۱۲/۵ ميلي��ون تن كنس��انتره را پيگيری كرده و 
حق السهم مش��اركين، مطابق برنامه زمان بندی 

پرداخت ش��ده اس��ت.
س�رمايه گذاری طرح تا پايان فاز ۱ كه كارخانه ۵ 

ميليون تنی كنسانتره به بهره برداری خواهد رسيد، 
به مبلغ 461/5 ميليون دالر آمريکاس�ت كه 
۲۰ درصد آن توسط سهامداران و ۸۰ درصد آن به 
صورت فاينانس از تسهيالت سيستم بانكی با بهره 

حدود ۳ درصد تامين خواهد شد .
4- طرح احداث كارخانه گندله سازی جديد 

با ظرفيت 4 ميليون تن در سال 
اجرای ط��رح مذكور با برآورد س��رمايه گذاری 
حداق��ل ب��ه ميزان ۲۰ ه��زار و ۹۷۴ ميليارد ريال 
)ش���امل ۸۹ ميلي��ون يورو( در دس���ت م�طالعه 

است.
5- طرح احداث كارخانه نورد با ظرفيت 1/1 

ميليون تن در سال 
اجرای طرح مذكور با پيش بينی سرمايه گذاری 
حداقل به ميزان ۱۱ هزار و ۶۷۳ ميليارد ريال )شامل 

۵۲ ميليون يورو( در دس�ت م�طالعه است.

6- مشاركت در احداث كارخانه های گندله، 
آهن اس�فنجی، فوالد و تاسيسات زيربنايی 

منطقه آزاد تجاری ُمکران  
موضوع مشاركت در احداث كارخانه های توليد 
گندله، آهن اسفنجی، فوالد و تاسيسات زيربنايی 
در منطقه آزاد تج�اری ُمكران واق�ع در شهرستان 
چابهار )با مش��اركت شركت های معدنی و صنعتی 
چادرمل��و و گل گهر  فوالد مبارك��ه( از برنامه های 

بلند مدت شركت است.
گفتنی اس��ت سرمايه ش��ركت در سال ۱۳۸۳ 
بالغ بر ۵۰۰ ميليارد ريال بوده اس��ت كه با اجرای 
طرح های توسعه و سرمايه گذاری های به عمل آمده 
در حال حاضر ميزان سرمايه ثبت شده شركت بالغ 
بر ۴۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال اس��ت به عبارتی 
سرمايه شركت معدنی و صنعتی چادرملو طی ۱۵ 

سال ۸۸ برابر شده است. 

در بررسی راهکارهای ایجاد توازن در زنجيره توليد فوالد مطرح شد

جلوگیریازیکجانبهنگری

جهشخیرهکنندهچادرملو

88برابرشدنسرمایهطی15سال

اشتغال مستقيم
)نفر(

اشتغال غير مستقيم
)نفر(

جمع كل
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رویکرد
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رویکرد

رييس هيات عامل ايميدرو با اشاره به عملكرد 6 ماهه نخست 
سال عنوان كرد:

صادرات 2 ميليارد دالري فوالد 
رييس هيات عامل ايميدرو با اش��اره به 
صادرات دو ميليارد دالري فوالد در ش��ش 
ماهه نخست امسال در خصوص داليل احياي 
ستاد پايش زنجيره فوالد گفت: اگرچه تامين 
مواد اوليه واحدهاي فوالدي با توجه به اهداف 
سند چشم انداز در افق 1404 و تحقق توليد 
55 ميليون تني فوالد حائز اهميت است، اما 
به واس��طه نگراني هاي مطرح شده از سوي 
فعاالن سنگ آهني مبني بر احتمال تعطيلي و 
يا كاهش توليد معادن كوچك و متوسط ، ايجاد 
ستاد پايش زنجيره فوالد از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تاكيد قرار گرفت تا 
در اولين جلسه مشكالت معادن سنگ آهن و اعمال تعرفه 25 درصدي صادرات مورد 
بررسي قرار گيرد.خداداد غريب پور رييس هيات عامل ايميدرو در گفت وگوي اختصاصي 
با »جهان صنعت« در خصوص ميزان صادرات فوالد در شش ماهه نخست سال جاري 
اظهار كرد: در سال گذشته حدود 9 ميليون تن صادرات فوالد صورت گرفته است. اين 
در حالي است كه بر اساس بررسي ها ميزان صادرات فوالد با رشدي چشمگير در شش 
ماهه نخست امسال بالغ بر شش ميليون تن و بيش از دو ميليارد دالر بوده كه پيش بيني 

مي شود تا پايان سال ميزان صادرات فوالد از مرز 10 ميليون تن عبور كند.
وي به اخذ عوارض 25 درصدي از صادرات محصوالت سنگ آهن اشاره كرد و گفت: 
آنچه مسلم است تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي فوالدي با توجه به هدف گذاري دولت 
در سند چشم انداز 1404 و دستيابي به ظرفيت توليد 55 ميليون تني فوالد اجتناب ناپذير 
بوده و در اين راستا شركت ها و معادن سنگ آهن ملزم به تامين مواد اوليه فوالدسازان بزرگ 
هستند.وي در ادامه افزود: البته پس از اجراي مصوبه افزايش تعرفه صادرات نگراني هاي 
زيادي از سوي فعاالن اين حوزه مبني بر احتمال تعطيلي و كاهش فعاليت معادن كوچك 
و متوسط و يا معادن هماتيتي كه اساسا مصرف داخلي ندارند مطرح شد كه در اين راستا 
در جلسه اي كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدني و تشكل هاي 
مرتبط برگزار شد، ايجاد ستاد پايش زنجيره فوالد مورد تاكيد وزير قرار گرفت و بر اين 
اساس وظيفه تشكيل اين ستاد به ايميدرو سپرده شده و قرار است در نخستين جلسه 

موضوع عوارض 25 درصدي مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد.
غريب پور همچنين به كاهش ارزبري هر تن فوالد اشاره كرد و گفت: در سال جاري 
ارزبري توليد هر تن فوالد از 100 به 75 دالر رسيده كه نشان دهنده سهم 25 درصدي 
بومي سازي در توليد هر تن فوالد است. از سوي ديگر پيش بيني مي شود با اقدامات و 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در بومي سازي شاهد كاهش بيشتر ارزبري در توليد فوالد 
باشيم.رييس هيات عامل ايميدرو با اشاره به رشد 12 درصدي ظرفيت توليد فوالد در 
مقايسه با سال قبل گفت: در سال گذشته ظرفيت توليد فوالد كشور حدود 25 ميليون تن 
بوده كه در سال جاري با افزايش سه ميليون تني به 28 ميليون تن رسيده است. همچنين 
در سال جاري به غيرفوالدهاي آلياژي خاص و تجهيزات مورد نياز توليد همچون الكترود 

گرافيتي وارداتي در زمينه شمش و محصوالت فوالدي صورت نگرفته است. 
غريب پور در خصوص »سامانه جامع بومي سازي زنجيره آهن و فوالد« و نقش آن 
در افزايش توانمندي هاي داخلي گفت: در شرايط كنوني توجه به ظرفيت هاي داخلي با 
محوريت »ساخت داخل« حائز اهميت بوده و در اين راستا با راه اندازي اين سامانه شاهد 

هم افزايي بيشتر بين تامين كننده و مصرف كننده در صنعت فوالد كشور خواهيم بود.
وي با عنوان اينكه اين س��امانه امكان تسري در ساير صنايع معدني را دارد گفت: 
در واقع اين سامانه پل ارتباطي بين توليدكنندگان مختلف بوده و با جمع آوري و ارائه 
اطالعات مرتبط با نيازها و دستاوردهاي شركت ها در ساخت تجهيزات داخلي، شرايط را 

براي بومي سازي فراهم مي كند.

»جهان صنعت«-  يكي از موضوعات 
بحث برانگيز در اقتصاد جهاني به مناقشات و 
منازعات بين چين و آمريكا برمي گردد كه 
با وضع تعرفه هاي چند صد ميليارد دالري بر 
واردات كاالهاي اين دو كشور همراه شده 
است. جنگ تعرفه اي بين اين دو كشور به 
خطري جدي براي بازار فوالد ايران تبديل 
شده و نگراني ها در زمينه انحصار بازارهاي 
ه��دف صادرات��ي ايران از س��وي چين را 
تقويت مي كند. به نظر مي رسد تعرفه هاي 
وضع شده بر واردات چين از سوي آمريكا، 
راهي جز يافتن مقاص��د جديد صادراتي 
براي چين باقي نگذاشته است؛ آن هم در 
شرايطي كه اين مقاصد جديد بيشتر بازارهاي 
هدف صادراتي ايران هستند. موضوع زماني 
نگران كننده تر مي شود كه بدانيم ايران بازار 
گسترده فوالد ندارد و ناتواني در صادرات آن 
به بازارهاي هدف مي تواند ضربه مهلكي به 
اقتصاد كشورمان وارد كند. از سوي ديگر 
قيمت باالي فوالد توليدي ايران در مقايسه 
با فوالد توليدي چين و نيز احتمال دامپينگ 
چيني ها در بازار فوالد، مزيد بر علت شده و 
مي تواند زمينه تسخير بازارهاي هدف ايران 

از سوي چين را فراهم كند. 
در همين زمينه گفت وگويي با كيوان 
جعفري طهراني، تحليلگر ارش��د صنايع 
معدن��ي كرده ايم و آثار و پيامدهاي جنگ 
تجاري چين و آمريكا بر بازار صادرات فوالد 
ايران را از وي جويا شديم. جعفري طهراني 
معتقد اس��ت كه بازار صادرات فوالد ايران 
چندان گسترده نيست و وضع عوارض بر 
واردات فوالد چين از سوي آمريكا، چين را 
به نشانه رفتن بازارهاي هدف صادراتي ايران 
ناچار مي كند. مشروح اين گفت وگو را در 

ادامه خواهيد خواند:
 � تشديد تنش هاي تجاري چين 
و آمريكا چه تاثيري بر روند صادرات 

فوالد ايران خواهد داشت؟
اوج ص��ادرات فوالد چي��ن در فاصله 
س��ال هاي 2010 ت��ا 2013 و در ح��دود 
100 تا 110 ميليون تن بود كه به تنهايي 
مي توانس��ت به اندازه مجموع توليد فوالد 
ژاپن باشد. ظرفيت توليد فوالد ژاپن به طور 
متوسط 100 تا 105 ميليون تن مي باشد 
كه اين موضوع باعث ش��د هند بتواند در 
مدت يك سال گذشته ژاپن را در توليد فوالد 
پشت سر بگذارد. به اين ترتيب اگر در گذشته 
رتبه توليد فوالد جهان به ترتيب متعلق به 
كشورهاي آمريكا، ژاپن و هندوستان بود، از 
نيمه اول سال 2018 يا به طور دقيق تر از 
سه ماهه چهارم سال 2017، هندوستان 
اين معادالت را بر هم زد و كم كم به دومين 

توليدكننده فوالد جهان تبديل شد. هند 
همچنين توانسته است موقعيت خود را از 
نظر ظرفيت توليد فوالد در جهان تا سال 

2019 همچنان حفظ كند.
اما باالترين ميزان توليد فوالد چين تا 
پيش از سال 2013 اتفاق افتاد، به طوري 
كه اين كشور از سال 2014 صادرات فوالد 
خود را كاهش و سياست خود را براساس 
افزايش مصرف فوالد در بازار داخلي تغيير 
داد. بيش��ترين ميزان رش��د اقتصادي در 
تاريخ كش��ور چين با رقم 10/3 درصد در 
س��ال 2010- يعني دو سال بعد از بحران 
جهاني- اتفاق افتاد؛ البته دستيابي به چنين 
رشدي در بين تمام كشورهاي دنيا بي نظير 
است. مقايسه اين رقم با عدد رشد اقتصادي 
آمريكا كه همواره بين دو تا سه درصد نوسان 
مي كند نشان از بزرگي رشد اقتصادي 10/3 

درصدي چين دارد.
كاهش صادرات چين � 

رشد اقتصادي چين اما به تدريج رو به 
كاهش گذاشت. تا سا ل 2013 ، رقم رشد 
اقتصادي چين حدود 7/4 درصد بود.  اين 
موضوع باعث شد تمركز چين معطوف به 
حوزه داخلي شود. اما از سال 2014  به دنبال 
كاهش رشد اقتصادي چين و رخدادهاي 
سياسي، ادامه رياست جمهوري شي جين 
پينگ را به مخاطره انداخت. واقعيت آن است 
كه تا آن زمان برخي از سياست هاي تندروي 
كمونيستي وي موفقيت آميز نبود و همين 
موضوع باعث شد وي از نيمه دوم 2015 ، 
ابر پروژه جاده ابريشم جديد كه اسم كامل تر 
آن  Belt initiative&Road )ابتكار عمل 

جاده و كمربند( را معرفي كند. 
اين مهم اهدافي چون ايجاد همبستگي 
بين چين و ديگر كش��ورها، تثبيت نقش 
ش��ي جين پينگ به عنوان يك ابرقدرت 
اقتصادي در دنيا و توس��عه نفوذ چين در 
كشورهاي خاور دور، آسياي ميانه، شمال 
آفريقا، خاورميانه و شرق اروپا را دنبال مي كرد. 
همزمان با كاهش رشد اقتصادي چين كه 
در سال 2015 به حدود 6/5 درصد رسيد، 
صادرات فوالد  اين كشور نيز كاهش يافت 
و به حدود 70 تا 77 ميليون تن رسيد. اين 
روند تا زمان جنگ تجاري چين و آمريكا 

ادامه داشت.

خطري كه اين جن��گ تجاري ايجاد 
مي كند اين اس��ت كه چين بازار مصرف 
مش��خصي در داخل كش��ور خود دارد و 
نمي تواند كل فوالد توليدي اش را به مصرف 
داخلي برساند. اگر صادرات فوالد چين به 
آمريكا با پرداخت ع��وارض وارداتي همراه 
باش��د، به طور قطع چين بازار آمريكا را از 
دست مي دهد و ناچار مي شود فوالد را با انجام 
دامپينگ روي قيمت به كشورهايي كه بيشتر 
جزو كشورهاي خاور دور و بازارهاي هدف 

فعلي ايران هستند، صادر كند.
 � ب�ا اي�ن روند چي�ن مي تواند 
ب�ازار ه�دف اي�ران را در مخاطره 

قرار دهد؟
واقعيت اين اس��ت چين باالجبار براي 
حفظ بقاي صنايع فوالد خ��ود اين كار را 
انجام مي ده��د. ميزان ص��ادرات ايران در 
مقابل صادرات چين حدود يك به دوازده 
اس��ت كه عدد بزرگي نيست. عدد واقعي 
صادرات س��ال 1386 ايران، حدود هفت 
ميليون و 150 هزار تن بود كه رقم صادرات 
س��ال 1387 نيز پنج ميليون و 540 هزار 
تن بود كه براساس برخي گزارش ها به 8/5 
ميليون تن مي رسد كه صحت و سقم اين 
گزارش هنوز مشخص نيست و شايد صادرات 
محصوالت پايين دستي و نهايي شامل لوله و 
پروفيل را نيز در اين محاسبات لحاظ كرده اند 
مقايس��ه اين دو رقم صادراتي س��ال هاي 

1386 و 1387 بدون احتس��اب عدد آخر 
نش��ان مي دهد كه سال گذشته با كاهش 
25 درصدي صادرات فوالد مواجه بوده ايم. 
بنابراين از آنجا كه چين ناگزير به صادرات 
فوالد مازاد بر نياز داخلي كشور است، خود 
به خود بازارهاي هدف ايران همچون تايلند، 
مالزي، تايوان، ويتنام، فيليپين، ميانمار )برمه(، 
سنگاپور و حتي اندونزي و  به عبارتي اكثريت 
كش��ورهاي جنوب شرق آسيا كه در دهه 
1990 ميالدي لقب ببرهاي آسيا را داشته 
و امروزه به نام كشورهاي آ سه آن نامبرده 

مي شوند را ASEAN نشانه مي رود.
به نظر مي رس��د چي��ن هم اكنون نيز 

صادرات خود به اين كشورها را انجام مي دهد 
و همزمان با نوسانات بازار همچون كشتي 
روي آب حرك��ت مي كند و خود را با بازار 
تطبيق مي دهد اگر بخواهيم قابليت شناور 
بودن چين بر امواج قيم��ت فوالد در بازار 
جهاني را ب��ا در افت يا آبخور كش��تي ها 
مقايسه كنيم بايد گفت كه آبخور چين در 
مقابل قيمت فروش فوالد در بازار جهاني 
نسبت به بقيه كشورها كمتر است، به اين 
معني كه چين قابليت آن را دارد كه بيشتر 
از همه كش��ورها روي موج سوار شود و با 
قيمت هاي بازار و پايين تر از قيمت بازار باال 

و پايين رود. 
 � در چني�ن ش�رايطي ام�كان 
صادرات فوالد اي�ران به بازارهاي 
ه�دف جايگزي�ن وج�ود خواهد 

داشت؟
واقعيت اين است كه بازار صادرات فوالد 
ايران چندان گسترده نيست و تحريم ها 
موجب شده اروپا را در زنجيره صادراتي مان 
از دست بدهيم. دقيقا در اكتبر سال 2015، 
بود  كه اتحاديه فوالد اروپا )يوروفر( قوانيني 
براي چندين ش��ركت مختل��ف از ايران، 
برزيل، روس��يه و اوكراين وضع كرد و آنها 
را مشمول تعرفه فروش فوالد به قيمتي 
پايين تر از قيمت توليدكنندگان اروپايي 
قرار داد. اين موضوع باعث ش��د كه براي 
اين شركت ها عوارض وارداتي وضع شود. 

اين عوارض در زمينه با محصول ورق گرم 
فوالد مباركه حدود 25 تا 30 يورو به ازاي 
هر تن بود. اين موضوع باعث شد بازار فوالد 
اروپا كه بيشتر فوالد مباركه ايجاد كرده بود 

از دست بدهيم. 
تهديد صادراتي ايران � 

بنابراين بازار فوالد ايران چندان گسترده 
نيس��ت. حتي در زمينه كشورهاي حوزه 
خليج فارس نيز بازار صادرات فوالد چندان 
گس��ترده اي نداريم و اين كش��ورها نيز از 
محصوالت تركيه و آسياي ميانه و چين به 

صورت گسترده استفاده مي كنند. 
از سويي هندوستان نيز به عنوان دومين 
توليدكننده فوالد جهان نمي تواند بازار هدف 
مناس��بي براي فوالد ايران باشد.  حتي اگر 
صادراتي به هند انجام شود نيز به محصوالت 
زنجيره چرخه فوالد محدود مي شود چراكه 
پيشتر نيز صادرات كنسانتره سنگ آهن به 

هند داشته ايم.
بنابراين بازار گسترده اي از نظر صادرات 
فوالد نداريم و اين بازارها نيز بيشتر با توجه 
به افزايش حمل دريايي از ايران به چين و 
خاور دور هنوز به طور كامل توسعه نيافته اند. 
پيش از تحريم ها هزينه حمل دريايي از ايران 
به چين زير 20 دالر و حدود 18 دالر بود و 
بعد از تحريم ها يعني از نوامبر 2018 به بعد 
به 25 دالر و به تدريج به 28 دالر رسيد. در 
برخي موارد اين رقم حتي به 33 دالر و 35 
دالر در تن نيز مي رسد. اين مشكل ايجاد 
ش��ده به دليل تشديد تحريم ها در زمينه 

حمل و نقل دريايي ايران است.
در مقابل هزينه حمل دريايي از چين 
به كش��ورهاي خاور دور با نرخ حدود 10 
دالر انجام مي ش��ود . اين امر باعث ش��ده 
فوالد چين ارزان تر به بازارهاي هدف برسد  
بنابراين مهم ترين مساله در اين زمينه هزينه 
تمام شده تحويل در مقصد است. از اين رو 
رقابت ايران با چين بر سر هزينه تحويل در 
مقصد يا CIF اس��ت؛ اين هزينه از جانب 
ايران حدود 20 تا 25 دالر از هزينه حمل 
دريايي چين به كشورهاي خاور دور بيشتر 
است. اين مهم فشار زيادي به توليد كنندگان 
داخلي وارد وي را مجبور مي كند با كاهش 
قابل مالحظه سود تحت هر شرايطي حضور 

خود را در بازار حفظ كند.

یک تحليلگر ارشد معدن و صنایع معدني در راستای افزایش تنش های اقتصادی چين و آمریکا مطرح کرد 

خروج ببرهاي آسيا  از چنگال ايران

ویژه معدن و صنایع معدنی

تشدید تنش هاي تجاري  � 
چين و آمریکا و بس��ته شدن 
ب��ازار واردات آمریکا به روي 
چين، احتمال از دست رفتن 
بازاره��اي ه��دف صادرات��ي 
ایران را تقویت مي کند. این 
نگراني از آنجا ناشي مي شود 
که دسترسي ارزان تر به فوالد 
چين، موجب آن شود که ایران 
ادامه بازي تج��ارت فوالد به 
بازاره��اي صادراتي اش را به 

نفع چين واگذار کند.
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ویژه معدن و صنایع معدنی

یادداشت

مزیت هاي اقتصادي ژئوتوریسم معدني
آيدين زينال زاده*

تا پيش از يك دهه پيش، صحبت 
جدي و آنچناني از گردشگري معدني 
نبود اما امروز كمتر كس��ي در خانواده 
زمين شناس��ي، معدن و صنايع معدني 
كشور يافت مي شود كه اطالعاتي هرچند 
اندك در اين زمينه نداشته باشد. ايجاد 
يك سايت گردشگري معدني در هر مقياس و با هر شرايطي از 
جهت  افزايش جذابيت هاي گردشگري يك منطقه و همچنين 
به لحاظ زيست محيطي به واسطه بازسازي و بازتوانبخشي يك 
سايت معدني فعال يا متروكه به همراه مزيت هاي اقتصادي حائز 
اهميت است. در اصول ژئوتوريسم تاكيد شده »مناطق زشت را 
زيبا و مناطق فقير را غني مي كند«. اين اصل در حوزه گردشگري 
معدني نيز دقيقا صادق اس��ت. بسياري از معادن در نزديكي 
نقطه هاي جمعيتي واقع شده اند و اگر در ابتداي كار با ممانعت 
بوميان مواجه نشوند و موفق به سپري كردن عمر معدني خود 
شوند، پس از متروكه شدن، جامعه اي تك محصولي و وابسته به 
معدني كه ديگر وجود نخواهد داشت به وجود مي آيد به همين 
دليل تبديل يك سايت معدني متروكه به ژئوسايت گردشگري 
معدني، ناجي اقتصادي جامعه تحت تاثير خود به شمار  مي رود. 
البته اين امر براي برخي معادن فعال مزيت اقتصادي عجيبي 
به همراه داشته است. به عنوان مثال در معدن نمك زيرزميني 
ويليچكا در كش��ور لهستان درآمد حوزه گردشگري معدن از 
درآمد فروش ماده معدني بيشتر بوده ضمن آنكه پايدارتر به نظر 
مي رسد. در كنار درآمد مستقيم معدن از گردشگر )به معني 
فروش بليت براي ورود و بازديد گردشگر( درآمدهاي ديگري نيز 
مي توانند كسب شوند كه به هوشمندي، ذوق و سليقه مجري 
طرح و جوامع محلي مرتبط مي ش��ود. ايجاد امكان اقامتي و 
استراحت )ژئوالج و ژئوريسورت(، بازارچه هاي فروش صنايع 
دستي و محصوالت محلي در كنار هداياي معدني، كافي شاپ ها 
و رستوران هاي خاص و... مي توانند درآمد يك سايت گردشگري 
معدني را به طور تصاع��دي افزايش دهند. هر چقدر تعداد و 
مقياس امكانات اصلي و جانبي سايت گردشگري معدني بيشتر 
و مناسب تر باشد، در صورت وجود تبليغات و برندينگ مناسب 

مي تواند به درآمدزايي بيشتر و بهتر آن دامن بزند.
در ايران هم پتانس��يل هاي خوبي براي اين كار وجود دارد 
ك��ه نيازمند تعيين متولي در بدن��ه دولت، عدم مداخله افراد 
فاقد تخصص و تشنه خودنمايي به جاي افراد مطلع و توانمند، 
تعيين س��از و كارهاي اجرايي و قانوني معدني و گردشگري، 
تعريف مجاري تامين سرمايه اوليه و وجود مشاوران داخلي و 
خارجي حرفه اي در كنار س��رمايه گذاران است. در اين صورت 
معدني مانند معدن فيروزه نيشابور از جهات بسياري مستعد و 
منحصر به فرد است و جوامع مجاور آن از اقتصاد پويا و فعال تري 
بهره مند خواهند شد؛ موضوعي كه متاسفانه به واسطه عدم اطالع 
برخي مسووالن و متوليان اين حوزه از مزيت هاي گردشگري 
معدني باعث شده تا با وجود برخورداري از پتانسيل هاي باال، از 

درآمدهاي اقتصادي آن محروم باشيم.
* كارشناس ژئوتوريسم معدني

»جهان صنعت«- از مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي در حالي  به عنوان موتور محركه 
توسعه صنعتي با محوريت صادرات نام برده 
مي ش��ود كه با وجود حمايت هاي دولت در 
زمينه هاي مختلف مالياتي و تعرفه اي  به اذعان 
برخي از كارشناسان اين مناطق نتوانسته اند 
منطبق با اهداف و سياست هاي تعيين شده 
حركت كنند. در واقع عدم موفقيت چشمگير 
مناطق آزاد و تبديل ش��دن به محلي براي 
واردات خودرو و محصوالت مصرفي عاملي 
ب��وده تا دولت با توجه به سياس��ت كاهش 
وابس��تگي به اقتصاد نفتي توجه خود را بر 
توس��عه صنايع فوالدي متمركز كند كه در 
اين راس��تا هدفگذاري تولي��د 55 ميليون 
تن��ي فوالد در افق  1404 ناش��ي از اجراي 
اين سياس��ت بوده اس��ت. بنابراين دولت و 
در راس آن متولي��ان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ت��الش كرده اند با تعيين منطقه 
آزاد و وي��ژه اقتصادي خليج  فارس به عنوان 
قطب توس��عه زنجيره فوالد با بهره گيري از 
مشوق ها و ظرفيت هاي تعيين شده نسبت 
به جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي 
تسريع تحقق اهداف اقدام كنند. موضوعي 
كه به اذعان مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي 
خليج فارس برنامه ريزي توليد 10 ميليون تني 
فوالد و همچنين رشد صادرات نشان دهنده 
عزم جديد دولت و موفقيت در سياست هاي 

تدوين شده دارد.
حركت در مسير توسعه صنعتي  � 

در اين رابطه بررس��ي ها نشان مي دهد 
در ح��ال حاضر يكي از راه حل هاي مطمئن 
براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه 
جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت 
جهاني، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اس��ت. 
مناطق آزاد نه فقط به عنوان ابزارهاي توسعه 
اقتصادي  بلكه عواملي براي جلب سرمايه، 
انتقال تكنولوژي، آموزش نيروي انساني، وصل 
ش��دن به بازار جهاني و در نهايت دريچه اي 
به سوي توسعه اقتصادي به شمار مي روند.  
مناطق ويژه اقتصادي در صورتي كه به درستي 
انتخاب شوند مي توانند فضاي مناسبي را براي 
صادرات شركت هاي توليدي ايجاد كرده و با 
جذب عوامل سرمايه در كنار يكديگر به عنوان 
سكوي صادراتي عمل كنند. به عبارت ديگر به 
دليل اينكه توليدات آنها با قيمت هاي رقابتي 
و بين  المللي صورت مي گيرد، باعث كاهش 
قيمت تمام ش��ده محص��ول و بهره گيري 
موثرتر از آن مي شود. همچنين امكان حضور 
در بازارهاي بين المللي را تسهيل مي كند. به 
همين دليل است كه گفته مي شود وجود اين 
مناطق در كشور سبب انتقال مركز فعاليت 
تجاري بين المللي به كش��ور مي ش��ود كه 

مي تواند به عنوان يك مزيت تلقي شود. نكته 
قابل تامل اينكه با توجه به اهداف بلندمدت 
تعيين شده در سند چشم انداز بيست ساله 
كشور يعني افق 1404 و همچنين نياز به 
طي مسير توسعه صنعتي، مي توان استفاده 
از ظرفيت مناطق ويژه اقتصادي و صنعتي در 
كشور را مورد توجه قرار داد. در واقع يكي از 
مهم ترين راه هاي برون رفت از چنبره مشكالت 
متع��دد و متنوع در بخش صنايع و معادن، 

استفاده از همين ظرفيت است.
رهايي از اقتصاد دولتي بوروكراسي محور، 
ايفاي نقش محوري حلقه اتصال اقتصاد ايران 
ب��ه اقتصاد بين المللي به عنوان يك راهبرد 
اساسي براساس مزايا و معافيت هاي قانوني 
براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي، ايجاد 
فرصت هاي جديد همكاري منطقه اي براي 
كشور، معافيت هاي گمركي و مالياتي، فراهم 
بودن زيرساخت ها، ايجاد قطب ها و خوشه هاي 
صنعتي، انتقال فناوري هاي نوين به كشور، 
در اختيار قرار دادن زمين براي ايجاد صنايع 
كاهش هزينه هاي تمام ش��ده و ...  از جمله 
مزيت هاي رونق و توسعه فعاليت در مناطق 
ويژه اقتصادي است كه مي تواند بار بر زمين 
مانده صنعت و معدن را در  جاده پيشرفت 
هداي��ت كند. از اي��ن رو دولت تدبير و اميد 
با آگاهي از  اهميت مناطق ويژه اقتصادي، 
زمينه اي مناسب براي پويايي بخش صنعت 

و معدن را فراهم كرده است.

مناط�ق ويژه اقتص�ادي حمايت  � 
شوند

بر همين اس��اس 
معاون اول رييس جمهور 
ب��ا بي��ان اينكه حجم 
صادرات از مناطق ويژه 
اقتصادي در س��ال ۹۶ 
بي��ش از ۲0 ميلي��ارد 
دالر بوده است كه رقمي بسيار باال و گوياي 
توانمندي و عملكرد مطلوب اين مناطق است، 
گفت: بايد مناطق ويژه اقتصادي به طور جدي 
مورد حمايت قرار گيرند. اين در حالي است كه 
مديران مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور نيز 
به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي، 
بايد تمرك��ز اصلي خود را بر اش��تغالزايي، 
تامين ارز، توسعه صادرات و كاهش واردات 
غيرضروري به عنوان مهمترين ضرورت ها و 

نياز هاي اصلي امروز كشور معطوف كنند.
به گفته اسحاق جهانگيري، نبايد اجازه 
دهيم برخي مسائل و چالش ها، فعاليت اين 
مناطق كه سهم مهمي در توسعه صادرات 
غيرنفتي كش��ور دارند را با مش��كل مواجه 
كن��د چراكه مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
كانون هايي براي توليد و صادرات هستند كه 
به منظور تسهيل در فعاليت، از برخي مقررات 

سخت گيرانه معاف شده اند.
براساس آنچه گفته شد، امروزه كشورها 
براي تامين سرمايه و ايجاد زيرساخت هاي 

اساسي رش��د و توس��عه اقتصادي، كسب 
فناوري هاي نوين، ايجاد اشتغال و مواردي از 
اين قبيل به ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
روي آورده اند. راهكاري كه عالوه بر توس��عه 
ص��ادرات مي تواند هدفگذاري هاي صنعتي 
و معدني و در نهايت دس��تيابي به توس��عه 
اقتصادي را عملي كند.  اين در حالي است 
كه از نگاه بين المللي، فلسفه اصلي رويكرد 
كشورهاي در حال توسعه به ايجاد مناطق آزاد، 
دستيابي به توسعه اقتصادي است. در واقع 
اين كشورها براي تحقق توسعه، با كمبود ها و 
محدوديت هايي روبه رو هستند ولي در عين 
ح��ال از برتري ها و امكاناتي نيز برخوردارند 
و منطقه آزاد و ويژه اقتصادي، ابزاري اس��ت 
كه مي تواند تاحدودي كمبودها را جبران و 
امكانات و برتري هاي بالقوه را در سطح ملي 

به توانايي بالفعل تبديل كند.
نبايد از توسعه غافل شويم! � 

به همي��ن دليل 
طي س��ال هاي اخير  
توس��عه و تكمي��ل 
زيرساخت هاي برخي 
مناطق ويژه اقتصادي 
از جمله  منطقه ويژه 
اقتصادي و معدني خليج فارس با س��رعت 
زيادي پيگيري و اجرايي مي شود تا در شرايط 
تحريم  زمينه را براي جذب سرمايه گذاران 
فراهم كند.  در همين خصوص مديرعامل 

منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي 
خليج فارس با بيان اينكه طرح هاي توسعه اي 
پيش زمينه حركت رو به جلو اس��ت، گفت: 
اگر از توس��عه غافل ش��ويم، نمي توانيم در 
عرصه هاي تولي��د و تجارت جهاني حضور 

بلندمدت داشته باشيم.
حس��ن خلج طهراني در اين راس��تا به 
نقش مناطق ويژه اقتصادي در توسعه اشاره 
ك��رد و افزود: مناطق ويژه اقتصادي با ايجاد 
زيرساخت هاي مورد نياز نقش چشمگيري در 
رونق اقتصادي و توسعه  مناطق بر عهده دارند 
و به هر ميزان كه اين مناطق موفق تر عمل 
كنند، شاخص هاي اقتصادي نيز بهبود خواهند 
يافت. اين در حالي است كه ايجاد مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي در سال هاي اخير توانسته در 
گسترش صادرات و در نتيجه افزايش رشد 
اقتصادي و اش��تغال در كشورهاي مختلف 

جهان نقش مهمي ايفا كند.
وي با اشاره به اينكه ايجاد هر زيرساختي 
در مناط��ق ويژه اقتصادي با هدف توس��عه 
انجام مي ش��ود، بيان كرد: ب��ه عنوان مثال 
هدف از ايجاد منطقه ويژه اقتصادي صنايع 
انرژي بر خليج فارس توسعه  معدن و صنايع 

معدني بوده است.
خلج طهراني از ص��ادرات ۷10 ميليون 
دالري اين منطقه اقتصادي در شش ماهه 
نخست سال جاري خبر داد و گفت: در شش 
ماهه نخست امسال بيش از 3/1 ميليون تن 
محصوالت توليدي منطقه ويژه خليج فارس 
ب��ا ورود به بازارهاي ايران و منطقه س��هم 
بسزايي در به حركت درآمدن صنعت كشور 

ايفا كرده اند.
ارزش افزوده بيشتر براي كشور � 

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع 
معدن��ي و فل��زي خلي��ج ف��ارس توجه به 
چش��م اندازهاي صادرات��ي را س��بب ايجاد 
ارزش افزوده بيش��تر براي كش��ور دانست و 
افزود: بيش از 1/8 ميليون تن انواع محصوالت 
معدني و فلزي از منطقه ويژه صنايع معدني 
و فلزي خليج فارس در شش ماهه نخست 

امسال صادر شده است.
وي تاكيد كرد: در سند چشم انداز توسعه 
كشور براي افق 1404 ظرفيت توليد ساالنه 
10 ميلي��ون تن فوالد ب��راي منطقه ويژه 
اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس 
در نظر گرفته شده كه الزمه آن افزايش واردات 

مواد اوليه و همچنين صادرات كاالهاي توليدي 
است كه اين هدفگذاري نياز به زيرساخت هاي 
الزم از جمله افزايش ظرفيت اسكله اختصاصي 
دارد. اگرچه بيشتر زيرساخت هاي توليد 10 
ميليون تني فوالد در منطقه ويژه اقتصادي 
خلي��ج فارس فراهم بوده و در اين راس��تا با 
تشكيل كنسرسيومي فوالدي شاهد تحقق 
اهداف و تبديل شدن منطقه به  هاب صنايع 

فوالدي خواهيم بود.
به گفته مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي 
خلي��ج فارس، در ح��ال حاضر براي حضور 
و س��رمايه گذاري ساير حوزه هاي اقتصادي 
محدوديت��ي وجود ن��دارد، اما ب��ا توجه به 
مزيت هاي منطقه  تمايل س��رمايه گذاران 
بر احداث واحدهاي فوالدي متمركز ش��ده 

است.
وي در م��ورد مزيت ه��اي منطقه ويژه 
اقتصادي خليج فارس گفت: براساس مصوبه 
دول��ت س��رمايه گذاران در اي��ن منطقه از 
مشوق هاي سرمايه گذاري همچون معافيت 
مالي��ات بر ارزش اف��زوده، معافيت عوارض، 
دسترسي به انرژي ارزان و همچنين امكان 
اس��تفاده از خدمات بندري و اس��كله هاي 
تخصصي برخوردار خواهند شد ضمن آنكه 
مديريت منطقه نيز امكاناتي را در زمينه خريد 
زمين و تسهيل در زيرساخت هاي مورد نياز 
به متقاضيان ارائه مي دهد. نكته جالب توجه 
اينكه زمينه اش��تغال 30 هزار نفري در اين 

منطقه نيز فراهم است.
خلج طهراني خاطرنشان كرد: براساس سند 
چشم انداز در افق 1404 توليد 55 ميليون تني 
فوالد هدفگذاري شده كه اين ميزان توليد 
قطعا به واردات مواد اوليه نياز دارد در حالي 
كه منطقه ويژه خليج فارس به همراه ديگر 
مناطق قادر به پوشش دهي نياز صنعت فوالد 

كشور خواهند بود.
نقش قابل توجه در رونق توليد � 

به گفته مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي 
خليج فارس، مناطق ويژه اقتصادي از آنجايي 
كه نقش قابل توجهي در رونق توليد و اهداف 
معدن و صنايع معدني دارند، طي سال هاي 
اخير م��ورد توجه دولت و حتي نمايندگان 

مجلس نيز قرار گرفته اند.
در ش��هريور ماه سال گذش��ته بود كه 
نمايندگان مجلس  با ايجاد ۹8 منطقه ويژه 

اقتصادي موافقت كردند. 
به باور آنها، براس��اس سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي اي��ن مناطق مي توانند در 
راستاي  انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش 
و تس��هيل توليد، صادرات كاال و خدمات و 
تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج 

تاثيرگذار باشند.  

دالیل توجه دولت به مناطق ویژه اقتصادي بررسي شد

تحقق توسعه در قطب معدنی خلیج فارس
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نیم مگاه

ویژه معدن و صنایع معدنی

 در 6 ماهه نخست سال محقق شد 
چراغ سبز شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی

»جهان صنعت«- بررسی عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و 
صنایع معدنی در شش ماهه 98 گویای رشد تولید در بخش های کنسانتره 
سنگ آهن و آهن اسفنجی و افت اندک گندله در مقایسه با مدت مشابه 
است. در عین حال اغلب واحد های تولیدی نیز با رشد مثبت، چراغ سبز 

را روشن کرده اند.
براساس آمار مورد بررسی، تولید کنسانتره سنگ آهن در 9 واحد بزرگ 
تولیدی در مدت شش ماهه امسال به رقم 23 میلیون و 739 هزار و 826 
تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چهار درصدی را ثبت 
کرد و در عین حال این واحد ها در مجموع در شهریور ماه 98 چهار میلیون 
و 14 هزار و 629 تن تولید داشتند که در مقایسه با ماه مشابه پارسال 6 

درصد افزایش را نشان می دهد.
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با رقم هشت میلیون و 174 هزار و 
572 تن کنس��انتره سنگ آهن تولیدی در نیمه نخست امسال، باالترین 
میزان را به خود اختصاص داد و نسبت به شش ماهه 97 بالغ بر سه درصد 
رشد را ثبت کرد، اما شرکت صبا نور در دوره این گزارش 461 هزار و 973 
تن تولید کنسانتره سنگ آهن داشت که در مقایسه با نیمه نخست پارسال 

افت 28 درصدی دارد.
تولید 20/9 � میلیون تن گندله

واحد های مورد بررسی در شش ماهه 98 بالغ بر 20 میلیون و 962 هزار 
و 619 تن تولید گندله سنگ آهن داشتند که در مقایسه با دوره مشابه سال 
گذشته، افت دو درصدی دارد. بررسی 9 واحد تولیدی مربوطه از نظر تولید 
گندله در شهریورماه در مجموع رقم سه میلیون و 322 هزار و 140 تن را 

نشان می دهد که کاهش هشت درصدی را ثبت کرد.
آمار واحد های تولیدکننده گویای آن اس��ت که فوالد مبارکه اصفهان 
با رقم س��ه میلیون و 628 هزار و 948 تن گندله  در این مدت بیش��ترین 
عملکرد را داشت، هرچند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت هفت 

درصدی را ثبت کرد.
عالوه بر این فوالد سنگان خراسان هم با تولید 914 هزار و 720 تن در 
شش ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال 97 کاهش 30 درصدی 

داشت که بیشترین کاهش را نشان می دهد.
آم��ار تولی��د 19 واحد بزرگ بخش معدن و صنای��ع معدنی در مدت 
شش ماهه امسال حاکی از تولید 13 میلیون و 785 هزار و 283 تن آهن 
اسفنجی است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9 درصد افزایش دارد. 
عملکرد شهریورماه امسال این واحد ها در مجموع رقم دو میلیون و 260 
هزار و 45 تن را نش��ان می دهد که در مقایسه با شهریور 97 کاهش یک 

درصدی را ثبت کرد.
بر پایه این آمار ها تولید فوالد مبارکه در دوره مورد بررس��ی با رقم سه 
میلیون و 618 هزار و 332 تن آهن اس��فنجی باالترین میزان را در بین 
واحد های مورد بررسی به خود اختصاص داد، هرچند که نسبت به مدت 
مش��ابه )ش��ش ماهه 97( کاهش یک درصدی را ثبت کرد، اما ذوب آهن 
اصفهان در این ارزیابی، تولید آهن اسفنجی خود را به رقم 51 هزار و 452 
تن رساند که با کاهش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بیشترین 

افت را نشان می دهد. 

»جه�ان صنع�ت«- پ��س از آنکه انجمن 
زغال سنگ در نامه اي خطاب به معاون امور معادن 
و صنایع معدني  وزارت صمت از کم کاري انجام 
شده در زمینه احداث و تجهیز پایگاه هاي ایمني و 
نجات زغال سنگ گالیه کرد و نسبت به هر گونه 
تعلل در ساخت و تجهیز این پایگاه ها هشدار داد، 
وزارت صنعت اعالم کرد »ایران از س��ه ش��رکت 
روس که س��ابقه زی��ادي در بحث ایمني معادن 
زغال س��نگ دارند، دعوت کرده ضمن بازدید از 
معادن زغال سنگ کشور، راه حل الزم به منظور 

ایمني این بخش ارائه دهند.«
این در حالي است که براساس دستورالعمل هاي 
وزارت صنعت، هر یک از معادن کش��ور چنانچه 
حداقل هاي ایمني را نداشته باشند، اجازه فعالیت 
نخواهند داش��ت. البته با وجود اینکه بسیاري از 
معادن زغال سنگ خصوصي سازي شده اند و توان 
تامین بودجه الزم براي ایمني معادن را ندارند دولت 
باید در این زمینه از آنها حمایت کند چرا که معادني 
که بیشتر در قالب کوچک مقیاس نیز هستند از 
کمبود نقدینگي رنج مي برند. از این رو براي حمایت 
از کارگران و حفظ فرصت هاي شغلي در این معادن 
باید دولت نسبت به ایجاد پایگاه هاي ایمني و امداد 
و نج��ات در این معادن اقدام کند. همچنین این 
دیدگاه وجود دارد که هر چه دامنه کشف ذخایر 
این معادن بیشتر شود میزان توانمندي آنها بیشتر 
مي شود و خود نیز مي توانند نسبت به ایجاد پایگاه 
ایمني اقدام کنند. از این رو اهمیت سرمایه گذاري به 
ویژه خارجي در این عرصه بیشتر به چشم مي آید. با 
وجودي که کارشناسان بیش از پیش بر این موضوع 
صحه مي گذارند و بر اهمیت آورده هاي تجهیزاتي 
آنها در معادن کشور تاکید مي کنند اما آنها معتقدند 
ک��ه تا حضور روس ها در این عرصه راه درازي در 
پیش است چرا که حجم آورده هاي زغال سنگ ما 
به آن میزان نیست که در سرمایه گذاري خارجي 

در قیاس فکر و عمل صنعتي قرار گیرد.
نوسازي و ايمني سازي � 

در ایمني سازي معادن زغال سنگ دو رویکرد 
مهم به چشم مي آید؛ نخست اینکه ارزش نیروي 
انساني فعال در معادن تا آنجاست که باید بدون 
فوت وقت و بي چشمداشت به رتبه بندي صنایع، 
تجهیزات ایمني سازي در اختیار آنها قرار گیرد. 
این ادعا که نرخ مرگ و میر در معادن را نمي توان 
با وجود تجهیزات مدیریت کرد صحیح نیست. 
رسیدن به نرخ صفر در مرگ ومیر حوادث معدني 

نیز امري غیرعملي نیست. کشور آمریکا در سال 
2016 تنها 9 نیروي کار قرباني فعالیت هاي معدني 
در معادن زغال سنگ خود داشته درحالي که تعداد 
قرباني هاي فعالیت هاي معدني زغال سنگ این 
کشور در سال 2010، 48 تن بوده است و پیشتر 
در سال 1990 این تعداد حدود 60 نفر بوده است. 
از این رو تجربه کشورهاي پیشرفته نشان داده است 
که با رعایت موارد تکنیکي و فني، رعایت آیین نامه 
ایمني در معادن، تجهیز فعالیت معدن به روش هاي 
مکانیزه و تکنولوژي هاي روز دنیا و از همه مهم تر 
آموزش پرسنل و اپراتورها در استفاده از تکنولوژي، 

مي تواند این مهم را محقق سازد.
  دومی��ن موضوع به اهمیت حفظ بازده هاي 
صنعتي و معدن��ي برمي گردد که هر چه تالش 
براي نوسازي و بهسازي تجهیزات ایمني معادن 
بیشتر شود مي توان حجم سرانه هاي صنعتي و 
معدني را نیز باال برد. مصطفي رنجبرپاشاکالئي، 
عضو هیات مدیره نظام مهندسي معدن مازندران 
در این زمینه معتقد است: بخشي از ماشین آالت 
از سوي صنعتگران بومي ساخته و تامین مي شوند 
اما تهیه تعداد زیادي از قطعات، تجهیزات مصرفي 
و ماشین آالت وابسته به بازار خارجي، با توجه به 
افزایش نرخ ارز، تحریم ها و سختي تهیه امکانات، 
پرهزینه شده است. این امر بر تهیه و تامین کاالها 
و ابزارآالت مورد استفاده در بخش ایمني معادن 

نیز بي تاثیر نبوده است.

این فعال معدني با توجه به اهمیت ایمن سازي 
معادن با اس��تفاده از سرمایه گذاري و مشارکت 
روس ه��ا گفت: ارزیابي دقیق حوادث رخ داده در 
معادن، دو عامل اساسي حادثه ساز را نشان مي دهد؛ 
یک علت آن، به کارگیري تجهیزات فرس��وده و 
بي کیفیت و دیگري استفاده ناکافي از لوازم ضروري 
کنترل ایمني است. از این رو حضور متخصصان 
خارجي مي تواند جاي خالي کمبود نقدینگي و 

بودجه را براي نوسازي تجهیزات معادن پر کند.
مشاركتي سودمند � 

 با این حال بهرام شکوري، 
رییس کمیس��یون مع��ادن و 
صنایع معدني اتاق ایران معتقد 
است تا آمدن روس ها و مشارکت 
آنها در طرح ایمني سازي معادن 
راه درازي در پی��ش اس��ت. با وج��ود اینکه آنها 
جلسات متعددي گذاش��ته اند اما تا حضور آنها 
زمان الزم اس��ت. البته اگر در طرح ایمن س��ازي 
معادن زغال سنگ با 17 هزار نفر نیروي انساني 
از س��رمایه گذاري و همفکري روس ها در شرایط 
تحریمي بهره مند شویم به قطع مي توان هم بخش 
خصوصي را راضي نگه داشت و هم باري از دوش 

دولت برداشته شود.
اما و اگرهاي مشاركت روس ها در طرح  � 

ايمن سازي معادن
 ای��ن نکت��ه صحی��ح اس��ت ک��ه جذب 

س��رمایه گذاري خارجي و تولید مش��ترک یا 
همفکري با نخبگان خارجي مي تواند در توسعه 
و نوسازي صنعتي و معدني میسر باشد آن هم 
در جایي که نیاز به خرید تجهیزات احس��اس 
شود. اما سوال مهم و اساسي در ایمني معادن 
زغال سنگ با کمک روس ها این است که آورده 
زغال س��نگ ایران چقدر پربار است که حضور 
همفک��ران روس براي ایمني معادن پراهمیت 

دیده مي شود. 
به عالوه اینکه آیا ایمن سازي معادن چاره کار 
است یا زنجیره مشکالت دیگري وجود دارد که 
دیگر روس ها یا هر شریک خارجي دیگر از پس 

آن برنمي آید؟
گفته مي شود کشور ایران از نظر حجم تولید این 
ماده معدني نمي تواند یکي از کشورهاي صادرکننده 
زغال سنگ به  ویژه به کشورهاي دوردست باشد و 
از طرفي کشورهاي حوزه خلیج فارس نیز به دلیل 
داشتن ذخایر غني نفت و گاز به این منبع انرژي 
)زغال سنگ( نیازي ندارند و تنها بازار محدودي براي 
زغال سنگ ایران طي سال هاي اخیر در کشور ترکیه 

ایجاد شده است. 
ترکیه به دلیل باال بودن قیمت نفت کوره اي از 
زغال سنگ که نرخ پایین تري دارد، در تمامي موارد 
از مصرف خانگي تا صنعتي استفاده مي کند. با وجود 
این بازار پرمصرف که دست بر قضا در همسایگي 
ما قرار دارد و مزیت مهمي براي دو کشور است، 

کلمبیا، آفریقاي جنوبي، روس��یه و اوکراین نیز 
اصلي ترین صادرکنندگان زغال سنگ به ترکیه 
هستند چراکه زغال سنگ ایران کیفیت و ظرفیت 
صادراتي خوبي ندارد تا بتواند بازار این کش��ور را 
جذب خود کند. همچنین شکل ذخایر زغال سنگ 
ایران سبب شده در کشورمان زغال سنگ به سختي 
استخراج شود و نتوانیم مانند دیگر کشورهاي داراي 
زغال سنگ به استخراج کامال مکانیزه و یا استخراج 
سطحي این ماده بپردازیم. مهم ترین مشکل ما 
شکل و عمق ذخایر زغال سنگ کشور است که 
باعث شده این ذخایر در الیه هاي نازک و در اعماق 
قرار گیرند. الیه هاي زغال سنگ ایران عموما  30 
تا 150 سانتیمتر است که در عمق 100 تا 300 
متري و در زمین هاي سس��ت قرار گرفته اند و به 
خاطر وجود گاز متان باال، خطر انفجار در این معادن 
بسیار زیاد است و در ضمن هزینه هاي تهویه را باال 
مي برد. درنتیجه تولید زغال سنگ در معادن کشور 
با استفاده از روش هاي سنتي استخراج و تجهیزات 

و ماشین آالت فرسوده صورت مي گیرد.
 در نهایت استفاده از تکنولوژي هاي فرسوده، 
بهره وري نیروي کار را کاهش مي دهد. از طرف 
دیگر به دلیل نداش��تن قدرت رقابت در تولید 
و صادرات و اجرا نش��دن طرح هاي توس��عه اي 
در معادن به دلیل کمبود نقدینگي، بهره وري 
معادن و کارگران کاهش یافته و متاسفانه به طور 
غیرمس��تقیم موجبات بي توجهي کارفرما به 
نیروي کار را باعث مي شود. عدم توجه کارفرما به 
وضعیت معیشت نیروي انساني مي تواند موجبات 
بروز حوادث معدني را مهیا س��ازد.از این رو در 
طرح ایمن س��ازي دو نکته حائز اهمیت است؛ 
نخست اصل مزیت نسبي و شاکله معادن کشور 
و دوم هزینه ها و س��ودآوري این طرح. به نظر 
مي رسد ایمن سازي معادن زغال سنگ زنجیره اي 
از چالش ها را در پي دارد که روس ها تنها در یک 
مورد آن مي توانند نقش آفریني کنند. بنابراین 
باید دید که با وجود تاکید کارشناسان بر اهمیت 
حضور س��رمایه گذاران خارج��ي چقدر مزیت 
نسبي معادن زغال سنگ مي تواند توجیه کننده 
نوسازي تجهیزات باشد؟ به عبارتي همین اما و 
اگرها مي تواند حضور سرمایه گذاران و نخبگان 
فکري روس را در معادن زغال ما به تعویق  اندازد. 
باید دید که معادله ایمن سازي معادن زغال تا 
کجا پیش مي رود و با وجود تمایل روس ها آنها 

خواهند آمد؟

http://www.khorasansteel.com
E.mail:info@khorasansteel.com

شرکت »مجتمع فوالد خراسان« با بهره گیري از پیشرفته ترین تکنولوژي و استانداردهاي ملي و بین المللي محصول و مدیریت در صنعت و نیز برخورداري 
از کادر فني مجرب در افق 1404، ظرفیت تولید خود را تا پنج میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، 3/2 میلیون تن گندله، 3/5 میلیون تن آهن اسفنجي،  3/5 
میلیون تن شمش فوالدي و 1/3 میلیون تن محصوالت نوردي خواهد رساند. مجتمع فوالد خراسان در حال حاضر داراي یک کارخانه گندله سازي به ظرفیت 
2/5 میلیون تن در سال، دو کارخانه  آهن سازي با ظرفیت تولید 1/6 میلیون تن آهن اسفنجي، دوکارخانه فوالدسازي با ظرفیت 1/4 میلیون تن شمش فوالدي، 
یک کارخانه نورد با ظرفیت 600 هزار تن انواع مقاطع سبک فوالدهاي ساختماني مي باشد. شایان ذکر است به زودي این مجتمع با احداث کارخانه کنسانتره 
به ظرفیت پنج میلیون تن در شهر سنگان زنجیره تولید خود را در استان خراسان رضوي تکمیل خواهد نمود. این مجتمع به عنوان بزرگ ترین قطب صنعتي 
شرق کشور افتخار دستیابي به عناوین واحد نمونه ملي استاندارد صنعت سبز )عضویت حقوقي انجمن مدیران سبز(، مدیریت مالي، مدیریت بهره وري و تندیس 
 ISO- IEC -17025 ISIRI 3132 ،ISO، GOST -9001 بلورین جایزه ملي تعالي سازماني را در سطح کشور داشته و دستیابي به استانداردهایي نظیر
، ISO -14001 .OHSAS-18001 ،ISO -10015( و پیاده سازي الزامات نظام مدیریت انرژي )ISO- ISIRI -50001( نیز در کارنامه مدیریتي خود 

دارد تولیدات کارخانه انواع میلگردهاي ساده و آجدار نبشي، تسمه، ناوداني، چهارگوش، شش گوش، شمش )بیلت( گندله و آهن اسفنجي مي باشد.

روابط عمومي
دورنگار: 42453235- 051

تلفن:65 و 42453235- 051

در پي احتمال مشارکت سرمایه گذاران روس در ایمن سازي معادن زغال سنگ

كمبودنقدينگيخوديوغيرخودينميشناسد
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ویژه معدن و صنایع معدنی

گفت و گو

مدیرکل دفتر صنایع معدنی تشریح کرد
پاسخ ستاد پایش فوالد به اعتراضات معدن کاران

»جهان صنعت«- چندی پیش وزارت صمت از تصمیم گیری جدید 
خود مبنی بر وضع عوارض 25 درصدی برای صادرات سنگ آهن رونمایی 
کرد و باعث دل نگرانی معدن کاران شد. هر چند مسووالن دولتی بر این 
عقیده اند که عوارض جدید در مخالفت با خام فروشی و در حمایت از 
ایجاد ارزش افزوده وضع شده است  اما صنعتگران و صاحبان واحدهای 
تولیدی معدنی بر این عقیده هستند که این موضوع فعالیت های تولیدی 
آنها را از توجیه اقتصادی خارج می کند. یکی از نگرانی ها در این زمینه، 

وضع عوارض بر تمام فعالیت ها و تولیدات معدنی است که می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی 
را با زیان گسترده مواجه کند. به نظر می رسد  وضع این عوارض چند پیامد روشن در پی خواهد 
داشت؛ نخست اینکه حوزه نفوذ دولت در قیمت گذاری تولیدات معدنی را گسترده می کند  از طرفی 
قیمت فروش سنگ آهن به کارخانه های فوالدی را کاهش می دهد  در نتیجه کارخانه های فوالد به 
دلیل برخورداری از یارانه انرژی و حمایت های ویژه دولت، قادر خواهند بود سنگ آهن را با قیمت 
ارزان تری از واحدهای تولیدی معدنی خریداری کنند. در عین حال سودآوری واحدهای معدنی 

اندک می شود و حتی ممکن است به تعطیلی آنها بینجامد.
اگرچه این واحدهای تولیدی اعتراضات خود را به گوش مس��ووالن دولتی رس��انده اند  اما به 
نظر می رسد سیاستگذار بر تصمیم گیری خود در این خصوص مصمم است تا دخالت دولت در 
قیمت گذاری محصوالت معدنی به قوت خود باقی بماند.  در همین زمینه با سیف اهلل امیری مدیرکل 
دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت گفت وگویی کرده ایم؛ امیری 
بر این اعتقاد است که دستورالعمل های جدید وزارتخانه در واکنش به شرایط جنگ نابرابر اقتصادی 
ابالغ شده و تشکیل ستاد پایش فوالدی ها می تواند سوءتفاهم های پیش آمده را کمرنگ کند. مشروح 

این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند:
 � بسیاری معتقدند که سیاست فوالدی ها موجب کنترل قیمت سنگ آهن شده 
است. استناد قانونی برای افزایش عوارض نامه سران سه قوه است که در زمان جنگ 

برای کنترل قیمت اعالم شده بود. نظر شما در این زمینه چیست؟
واقعیت این است که در سند موجود در این زمینه، به شرایط کنونی کشور اشاره ای نشده است. از 
آنجا که واحدهای ما در داخل کشور با مشکل سنگ آهن مواجه شده بودند، اشتغال و سرمایه گذاری 
انجام شده برای واحدها نیز زیر سوال رفته بود. از سویی عوارض تعیین شده قبلی بر معدن کاران 8 تا 
10 درصد بوده و عوارض 25 درصدی وضع شده کنونی به این دلیل است که در این شش ماهه، به 
اندازه یک و نیم برابر سال گذشته صادرات سنگ آهن به خارج از کشور داشته ایم. در شرایط پیش 
آمده، از طرفی مجموع عایدی سنگ آهن به خارج از کشور صادر می شد و از طرفی واحدهای ما 
مواد اولیه کافی در اختیار نداشتند  به عالوه اینکه ما باید براساس افق 1404 حرکت کنیم؛ واقعیت 
این است که اگر سنگ آهن با این شرایط صادر می شد، ما باید برای 10 سال بعد از افق 1404 
سنگ آهن را با چندین برابر قیمت از خارج از کشور وارد کنیم. به همین دلیل وزارتخانه تصمیم 
گرفت عوارض وضع کند تا هم نیاز واحدهای داخلی برآورده شود و هم اگر سود و رانتی وجود دارد، 

این سود وارد خزانه دولت شود و به دست همه مردم برسد.
 � در کن�ار وضع ع�وارض که تا پایان امس�ال خواهد ب�ود، وزارتخانه نیز قوانین 
محدود کننده ای برای معدن کاران وضع کرده که خود باعث اعتراض آنها شده است. 

این موضوع به چه دلیل اتفاق افتاده است؟
معدن کاران و واحدهای تولیدی حق دارند از خود دفاع کنند و به دنبال کسب سود باشند، اما 
این سود باید منطقی باشد. ما با کسب سود منطقی برای هیچ واحد  تولید کننده ای مخالف نیستیم 
اما  در زمینه اعتراض آنها به این بخشنامه باید گفت سال گذشته این دستورالعمل ها در شرایطی 
ابالغ شده که ما در شرایط جنگ نابرابر قرار داشتیم و دالر تا مرز 20 هزار تومان نیز پیش رفته 
بود و هر روز شاهد نوسان قیمت دالر بودیم. روشن است در شرایط جنگ نابرابر دستورالعمل های 
جدیدی صادر می شود  اما اکنون شرایط تثبیت شده و دستورالعمل ها و بخشنامه های زیادی صادر 
نمی شود و در حال حرکت رو به جلو هستیم. البته واحدهای تولیدی حق اعتراض دارند اما باید 
در نظر گرفت که نگاه سیاستگذارانه وزارتخانه کل نگر و همه جانبه است. با این حال وزارتخانه در 
بسیاری موارد از نظرات واحدهای تولیدی نیز برای تصمیم گیری هایش بهره می گیرد. از این رو با 
صراحت می توان گفت با تشکیل ستاد پایش فوالد که به ایمیدرو واگذار شده تمامی سوءتفاهم ها 
برطرف خواهد شد. همچنین با همکاری معاونت معدنی و معاونت برنامه ریزی فوالد در این ستاد و 

با هماهنگی وزارتخانه تصمیمات اجرایی می شوند.  

»جهان صنع�ت«- در ح��ال حاضر یکي 
از عوام��ل عمده در ایران ک��ه باعث عدم جذب 
سرمایه گذار داخلي و خارجي مي شود، به بي ثباتي 
قوانین و ابالغ بخش��نامه هاي یک شبه در کشور 
برمي گردد؛ طرح و تصویب قوانین ناگهاني و محدود 
کردن آني فعالیت هاي اقتصادي که نه تنها مزیتي 
براي رفاه جامعه ندارد بلکه امکان برنامه ریزي براي 
آینده را هم از شرکت ها سلب مي کند و در نهایت 
فضاي کسب وکار و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. در این خصوص مي توان به وضع عوارض 
بر صادرات مواد خام معدني اشاره کرد که چندي 
پیش  توسط معاونت معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و با استناد به مصوبه سران سه قوه که 
بر کنترل صادرات در زمان جن تاکید داشت.  در 
واق��ع وضع عوارض صادراتي در پي اعالم  برخي 
از فوالدسازان مبني بر عدم امکان تولید مطابق با 
ظرفیت به دلیل آنچه کمبود سنگ آهني در نتیجه 
افزایش صادرات این محصوالت گفته مي شد بیش 
از پیش مورد توجه دولت قرار گرفت و در نهایت 
ب��ه اتخاذ مصوبه ع��وارض 25 درصدي صادرات 
محصوالت سنگ آهني منتهي شد؛ موضوعي که 
اگرچه به اعتقاد مس��ووالن تامین نیاز واحدهاي 
فوالدي به واسطه تحقق اهداف فوالدي دولت در 
اولویت قرار دارد اما به اعتقاد فعاالن سنگ آهني 
اج��راي این مصوبه عالوه ب��ر اینکه قدرت نفوذ 
فوالد س��ازان را بر نرخ گذاري محصوالت افزایش 
خواهد داد به جهت عدم استقبال محصوالت برخي 
از معادن کوچک و متوس��ط از سوي واحدهاي 
ف��والدي و همچنین عدم کارب��رد برخي از مواد 
معدني همچون س��نگ آهن هماتیت در داخل 
کشور عمال تداوم این وضعیت به تعطیلي معادن 
کوچک و متوسطي منجر خواهد شد که پیش از 
این وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حمایت و 

احیاي این معادن برنامه ریزي کرده بود.
نفع فوالدي ها  � 

بر این اساس به دنبال ابالغ بخشنامه وزارت 
صنع��ت در م��ورد اخ��ذ ع��وارض 25 درصدي 
ص��ادرات مواد خام معدني ب��ه گمرک، دریافت 
عوارض صادراتي از مواد معدني به ویژه سنگ آهن 
از ابت��داي مهر ماه اجرایي ش��د. از این رو از این 
پس صادرکنندگان سنگ آهن باید بابت صادرات 
محصوالت خود به دولت عوارض پرداخت کنند. 
این در حالي است که این تصمیم ناگهاني دولت 
که بدون مشورت با بخش خصوصي گرفته شده، 
مي تواند واحدهاي کوچک و متوسط سرمایه گذار 
در بخش معدن کش��ور که در ش��رایط فعلي به 
نقدینگي نیاز دارن��د را دچار بحران کند. در این 
خصوص رییس کمیس��یون معدن خانه اقتصاد 
ایران معتقد اس��ت دریافت ع��وارض از صادرات 
سنگ آهن در شرایطي که کشور نیازمند ذخایر 
ارزي اس��ت، باعث کاهش صادرات این محصول 
خواهد شد. به گفته سعید صمدي، هدف اصلي از 
وضع این بخشنامه آن است که قیمت سنگ آهن 

به نفع فوالدي ها کاهش یابد. این در حالي است 
که فوالدي ها با وجود برخورداري از س��نگ آهن 
ارزان قیمت، حاضر نیستند تولیدات شان را قیمت 

پایین تر از نرخ جهاني عرضه کنند.
کارشناس��ان معتقدند در جریان عوارض 25 
درصدي، طي ماه هاي آینده روند تعطیلي معادن 
سنگ آهن آغاز خواهد شد چرا که با اعمال عوارض 
بر صادرات مواد معدني به هیچ عنوان کار معدن 
ب��راي فعاالن این بخش صرفه اقتصادي نخواهد 
داش��ت. به همین دلیل فع��االن حوزه معدن به 
دولت هشدار دادند که ادامه دخالت او در فرآیند 
قیمت گذاري و وضع عوارض در بخش معدن به 
تعطیلي معادن کوچک و متوسط در کوتاه مدت 
منجر خواهد شد.  کارخانه داران حوزه کنسانتره 
و گندله س��نگ آهن به دولت هشدار داده اند که 
با ادامه دریافت ع��وارض، بازارهاي هدف خود را 
از دست خواهند داد و این به منزله کاهش درآمد 

ارزي کشور است.
در این خصوص همچنین مرکز پژوهش هاي 
مجلس نیز در بررس��ي این موضوع، ضمن آنکه 
می��زان فعلي صادرات مواد خ��ام معدني را قابل 
توجیه ندانست، تاکید کرد که دولت باید از دخالت 
غیراصولي در بازار و قیمت گذاري محصوالت معدني 
خودداري کند. طبق اعالم این مرکز پژوهش��ي، 
بررسي آمار مربوط به تولید و تجارت محصوالت 
مختلف در زنجیره ارزش فوالد کشور نشان مي دهد 
سهم صادرات مواد معدني خام، کنسانتره و گندله 
در کل زنجیره ارزش فوالد کش��ور کمتر از شش 

درصد اس��ت و بی��ش از 94 درصد مواد معدني 
اس��تخراج شده از معادن کش��ور )بدون در نظر 
گرفتن اس��تخراج شن و ماسه( در زنجیره ارزش 
محصوالت معدني و فلزي و به عنوان ماده اولیه 
مورد استفاده قرار گرفته و محصوالت با ارزش افزوده 

باال تولید شده اند.
عدم مشورت سیاستگذاران با بخش  � 

خصوصي
نکته جالب توجه در م��ورد اخذ عوارض 25 
درصدي این اس��ت که در این خصوص با بخش 
خصوصي و اتاق ایران مش��ورتي صورت نگرفته 
است. بر همین اساس رییس کمیسیون معدن 
و صنایع معدني اتاق بازرگاني ایران با بیان اینکه 
یکي از مهم ترین موانع رونق تولید در حوزه معادن 
و صنایع معدني، عدم مشورت  سیاستگذاران این 
حوزه با بخش خصوصي است، گفت: مشورت و 
اهمیت دولت به بخش خصوصي تنها در حرف و 
ظاهر است. بر این اساس به طور کلي شاهد این 
هستیم که نظرات بخش خصوصي شنیده نمي شود 
و مشورتي با آنها صورت نمي گیرد. در برخي از موارد 
که مشورتي هم صورت مي گیرد، دولت در نهایت 

بر اساس تصمیم خود عمل مي کند.
بهرام شکوري اظهار کرد: با وجود اینکه طبق 
قانون، اتاق بازرگاني ایران باید طرف مشاوره سه 
ق��وه قرار گیرد اما این امر یا صورت نمي گیرد یا 
اینکه نظر آنها در تدوین قوانین اعمال نمي شود. 
بنابراین در حال حاضر یکي از گالیه هاي عمده 
بخش معدن و صنایع معدني، عدم مش��ورت با 

بخش خصوصي و تشکل هاي تخصصي است چرا 
که با وجود تاکید معاون اول رییس جمهور و وزیر 
صنعت، زیرمجموعه هاي این وزارتخانه مشورت با 

تشکل ها را در دستور کار قرار نمي دهند.
وي در ای��ن خصوص به وضع عوارض براي 
صادرات سنگ آهن اشاره کرد و افزود: کمیسیون 
معادن و صنایع معدني اتاق ایران به عنوان عضوي 
از ستاد فوالد، نتایج تحقیقات خود را در زمینه 
جانمایي کارخانجات فوالدي بر اساس عرضه و 
تقاضاي داخلي و دسترسي به زیرساخت، مواد 
اولیه و همچنین هدفمندي بازارهاي صادراتي 
فوالد، در اختیار این ستاد قرار داد. اما در حالي 
که قرار بود موضوع وضع عوارض براي سنگ آهن 
ابتدا در کارگروه این ستاد مطالعه شده و نتیجه 
مطالعات جهت تصمیم گیري نهایي به س��تاد 
گزارش ش��ود، معاونت معدن��ي وزارت صمت 
بدون نظر کارشناس��ي این کارگ��روه، اقدام به 
وضع عوارض براي صادرات س��نگ آهن کرد و 
در نهای��ت وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد 
معدني به اصطالح خام بدون کار کارشناس��ي 
دقیق در شوراي عالي اقتصاد به تصویب رسید 
که پشتوانه منطقي قابل دفاعي ندارد. شکوري 
بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
متولي بخش معدن کشور، وظیفه خود را به درستي 
ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتي از این بخش مهم 
اقتصاد کشور انجام نمي دهد بلکه با بخشنامه ها و 
سیاستگذاري هاي خود این بخش را متاثر کرده و 
موانعي را پیش روي آن قرار داده است. وي با بیان 

اینکه این موانع موجب دلسردي بخش خصوصي 
و از بین رفتن اش��تغال مي ش��ود، گفت: به نظر 
مي رسد سیاستگذاران این حوزه سنجش دقیقي 
از برخي مسائل ندارند. از این رو این بخشنامه ها را 

صادر مي کنند.
قیمت ه�اي جهاني م�الك عمل قرار  � 

گیرند
رییس کمیس��یون معدن و صنایع معدني 
ات��اق بازرگاني ایران ب��ا تاکید بر اینکه تنظیم 
ب��ازار محصوالت معدني بای��د به خود زنجیره 
س��پرده شود و قیمت هاي جهاني مالک عمل 
قرار گیرند، گفت: در شرایط فعلي که آمریکا با 
خروج از برجام، انزواي اقتصادي ایران را هدف 
گرفته است، شرایط اقتصادي کشور براي وضع 
ع��وارض صادراتي، در وضعیت مناس��بي قرار 
ندارد و کاهش یا قطع ارتباط تجاري با س��ایر 
کش��ورها، بخش هاي اقتصادي کشور را دچار 

خودتحریمي مي کند.
ش��کوري ادامه داد: صنایعي مثل س��یمان، 
زغال سنگ یا سنگ آهن که شاهد رکود بازار داخلي 
هس��تند، ناچار به صادرات هستند و محدودیت 
ارتباط تجاري با سایر کشورها، نه تنها از مشکالت 
اقتصادي نمي کاهد بلکه تنها مشکالت را از یک 

بخش به بخش و گروه ضعیف تر منتقل مي کند.
به گفته این کارش��ناس اقتص��ادي، یکي از 
مش��کالت اخذ عوارض صادراتي این اس��ت که 
نمي توان نس��خه واحد و کلي را براي تمام مواد 
معدني استفاده کرد. شکوري اظهار کرد: آسیب 
دیدن کسب وکار معادن کوچک و متوسط، کل 
بخش معدن و صنایع معدني و حتي سایر صنایع 
را تحت الشعاع قرار مي دهد چرا که این گروه، سهم 
98/3 درصد از تعداد، سهم 85 درصد از اشتغال 
و سهم 65 درصد از تولیدات معدني کشور را به 

خود اختصاص داده است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدني اتاق 
بازرگاني ایران بیان کرد: اخذ عوارض بر صادرات 
به طور زنجیر وار مش��کالتي نظیر کاهش قیمت 
فروش، کاهش سود، کاهش انگیزه سرمایه گذاري، 
کاهش تولید مواد معدني، کاهش حجم بار ریلي 
و جاده اي، کاهش تقاضا و تولیدات ماشین آالت 
و تعدیل نیروي انس��اني را در پي خواهد داشت 
و نهایتا  این اثرات منفي تجمیعي، به زنجیره هاي 
بعدي صنایع منتقل خواهد شد و کل اقتصاد کشور 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کاهش رفاه کل جامعه   � 

این فعال بخش خصوصي در این خصوص  به 
پژوهش هاي اقتصادي انجام شده در سطح جهاني 
اش��اره کرد و گفت: چنانچه عرضه محصولي در 
بازار جهاني، سهم قابل توجهي نداشته باشد، وضع 
عوارض بر صادرات منافعي را براي آن کش��ور به 
ارمغان نخواهد آورد و صرفا نوعي انتقال درآمد از 
تولیدکننده به مصرف کننده در کنار کاهش رفاه 

کل جامعه است.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  در سال 98 در 
راستای پیاده سازی نقشه راه معدن و صنایع معدنی، اقداماتی را در ابعاد 
مختلف در حال پیاده سازی دارد. این امر عالوه بر حوزه اکتشاف  شامل 
توسعه جایگاه کنسرسیوم ها در اجرای برنامه ها و اهداف این بخش، همکاری 
با مراکز علمی و پژوهشی، فعال سازی معادن کوچک و ... را شامل می شود. 
ایمیدرو معتقد است با توجه به نقش آفرینی بخش معدن و صنایع معدنی 
در اقتصاد جهانی و اثر آن بر توسعه و اشتغال، ضروری است سیاستگذاران 

بیش از پیش بر تقویت این بخش در کشورمان همت گمارند.
معدن و صنایع معدنی؛ نگاه جهانی � 

با توجه به پیش بینی رشد اقتصادی دنیا و به خصوص کشورهای 
آسیایی و خاورمیانه، مصرف مواد معدنی و محصوالت صنایع معدنی 
در آس��یا دارای رشد مناسبی خواهد بود و پتانسیل باالیی به منظور 
توسعه و صادرات محصول وجود دارد. از سوی دیگر توسعه این حوزه 
از اقتصاد دارای منافع کالنی برای کشورهاست که برخی از آنها شامل 

موارد زیر است:
- تاثیر حوزه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد

- قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیت زدایي مناطق غیر برخوردار 
مستعد معدني به طوری که بیش از 90 درصد معادن کشور  در شعاع 

20 کیلومتری روستاها قرار دارد.
- افزایش ارزش افزوده صنعتی و کاهش وابستگی درآمدهای کشور به 
نفت  در اثر سرمایه گذاری هر یک واحد در بخش معدن، 2/8 برابر آن به 

اقتصاد افزوده می شود.
- اشتغالزایی؛ بر اساس سومین گزارش شورای بین المللی ناظر بر معدنکاری 
و فلزات، به ازای ایجاد هر ش��غل در بخش معدن، چهار شغل در سایر 

بخش ها ایجاد می شود.
- افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی

- قابلیت تامین نیازهاي بخش گسترده اي از صنایع داخلي و کمک به 
استقالل صنعتی کشور- )درون زا بودن(

- قابلیت ارز آوري و کمک به توسعه صادرات غیر نفتي- )برون گرا بودن(
در ایران بخش معدن و صنایع معدنی با وجود اینکه حدود شش 
درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد اما شاهد رشد روزافزون 
نقش این بخش در ارزآوری هستیم به طوری که در نیمه نخست امسال 
33 درصد از صادرات کل کشور در اختیار این بخش بود. نکته قابل توجه 
این است که معدن و صنایع معدنی تا پایان سال گذشته سهم حدود 

22درصدی از صادرات کشور را در اختیار داشت.
46 � درص�د نقش�ه راه مع�دن و صنایع معدن�ی بر عهده 

ایمیدرو
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با هدف  تحقق 
اهداف کالن بخش معدن و صنایع معدنی و هم راستا با سیاست های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به اجرای نقشه راه معدن و صنایع 
معدنی کرده است. مهم ترین اقدامات این سازمان طی سال 98 در این 

بخش شامل موارد زیر است:
- عملیاتی شدن نقش��ه راه )از نیمه دوم سال گذشته( به طوری 
که 145 هدف طراحی شده )46 درصد نقشه راه( و به صورت ماهانه 
پیگیری می شود و تاکنون 40 درصد از اهداف و شاخص های تعیین 

شده محقق شده است.

- افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی به میزان 350 
میلیارد تومان در دست اقدام است.

- صندوق جس��ورانه اکتشاف با هدف فراهم شدن بستر مناسب 
جذب بخ��ش خصوصی از طریق بورس در حوزه اکتش��اف در حال 

پیگیری است.
- ارزش��گذاری پروانه معدن گل گهر با برآورد 1/1 میلیارد دالر به 

منظور بازپرداخت تامین مالی طرح های توسعه.
- ایجاد زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران )136میلیارد تومان 
تاکنون هزینه شده( در ناحیه سنگان 400 میلیارد تومان در قالب قرارداد 

مشارکت راه در حال اجراست.
- اجرای پروژه های زیربنایی راه و برق برای معادن کوچک و متوسط 

بخش خصوصی )افزایش بودجه طرح بیش از چهار برابر سال قبل(
- ارتقای بهره وری بخش از طریق ارزیابی بهره وری و برگزاری همایش 

جایزه بهره وری بخش معدن و صنایع معدن
اکتشاف حلقه نخستین توسعه؛ شروع انقالب معدنی در کشور

کشور ایران با داشتن پتانسیل های معدنی متنوع و ذخایر ارزشمند 
فلزی و غیر فلزی که در برخی مواد معدنی در بین10 کشور برتر جهان 
قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در مسیر کمربند فلز زایی جهانی آلپ- 
هیمالیا، توانایی قرار گرفتن در ردیف نخست رهبری خاورمیانه و آسیای 
میانه را از لحاظ فعالیت های اکتشافی معدنی، فناوری و سرمایه گذاری 
بخش معدن را داراست. بدیهی است توسعه این منابع و بهره برداری از 
آنها قدرت رقابت کشورمان را در سطح بین الملل افزایش خواهد داد و 
سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی بسیار افزایش 

خواهد یافت.
سیاس�ت جدید در حوزه اکتش�اف؛ اس�تفاده از دانش و  � 

تجهیزات جدید در اکتشاف
افزایش 100 درصدی حجم کار در سال 98 نسبت به سال 97  

با شروع اکتشافات جدید در سال جاری، 34 پهنه با مساحت 300 
هزار کیلومتر مربع در 21 اس��تان دیگر به ایمیدرو واگذار شد. به این 
ترتیب کل مس��احت اکتشافی ایمیدرو 651 هزار کیلومتر مربع )65 
درصد مساحت قابل اکتشاف کشور( است که تا پایان سال اکتشاف 
خواهد شد. از نیمه دوم سال 97 به این سو 12 پهنه به مساحت 105 

هزار کیلومتر مربع در 9 استان به ایمیدرو واگذار شد. در حال حاضر 
30 استان تحت فعالیت های اکتشافی قرار گرفته اند که 101 پهنه را 

دربر می گیرد.
کنسرسیوم ها؛ پیشرو در توسعه � 

یکی از اقداماتی که به ویژه از سال گذشته با هدف توسعه فعالیت های 
بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش مورد تاکید واقع شده، تشکیل 
کنسرسیوم در حوزه های مختلف است. این کنسرسیوم ها حوزه های تولید 
محصوالت معدنی و صنایع معدنی،  اکتشاف، تجهیزات، توسعه صنایع 

فلزی در سواحل جنوبی را دربر گرفته اند.
اهداف کالن تشکیل کنسرسیوم های بزرگ در کشور از  � 

نیمه دوم سال 97
- توسعه تا سقف 10 میلیون تن فوالد در منطقه ویژه خلیج فارس: با 
توجه به پتانسیل منطقه ویژه خلیج فارس و وجود واحدهای زنجیره فوالد 
در حال حاضر با هدف توسعه فوالد در مقیاس بین المللی که مواد اولیه 
را وارد کرده و محصوالت فوالدی را صادر کند، کنسرسیومی متشکل 
از واحدهای تولید کننده در منطقه از قبیل فوالد هرمزگان، فوالد صبا و... 
با هدف توسعه فوالد تا سقف 10 میلیون تن تشکیل شده است. برآورد 
سرمایه گذاری توسط این کنسرسیوم بیش از پنج میلیارد دالر است و 

تا پایان پاییز شرکت هلدینگ مرتبط تشکیل خواهد شد.
- توسعه 10 میلیون تن فوالد در منطقه آزاد چابهار: طرح توسعه 
از گندله تا شمش و محصول فوالدی در منطقه چابهار با هدف افزایش 
ارزش افزوده گاز تولیدی و توسعه محصوالت صنعتی با ارزش افزوده 
باالتر و اشتغالزایی در منطقه و واردات کنسانتره به کشور تعریف شده 
و از طریق تشکیل کنسرسیومی متشکل از فوالد مبارکه، گل گهر و 

چادرملو )رهبری گل گهر( در دست پیگیری است. 
- کنسرسیوم تامین تجهیزات و خدمات اکتشافی: این کنسرسیوم 
از بزرگ ترین ش��رکت های صنعتی- معدنی کش��ور به جهت اجرای 
پروژه های بزرگ ملی از اکتش��اف تا معدن در اسفند 98تشکیل شد 
و پیرو آن »ش��رکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا« ایجاد شد. 
مقرر است 13 پهنه جهت شروع عملیات اکتشافی به شرکت مذکور 

تخصیص داده شود.
- توسعه زیرساخت های بزرگ ترین ناحیه معدنی شمال شرق کشور 

با مشارکت بخش خصوصی: تفاهمنامه ای با چهار سرمایه گذار ناحیه 
سنگان، ایمیدرو و راه آهن جمهوری اسالمی جهت احداث خط دوم ریلی 
مسیر سنگان- بافق به طول 800 کیلومتر مبادله شد و قرارداد عملیاتی 
کردن آن در دست اقدام است. همچنین به منظور احداث باند دوم جاده 
سنگان- تربت به طول 155کیلومتر با مشارکت سرمایه گذاران خصوصی 
و اداره راه و ایمیدرو تفاهمنامه ای منعقد شده که عملیات اجرایی طرح 

مذکور نیز در دست اقدام است.
- تکمیل طرح الکترود گرافیتی: این طرح به سهامداران بخش 
خصوصی مبارکه و چادرملو واگذار ش��د. س��پس ب��ا تزریق 380 
میلیارد تومان طی سال 97 تاکنون و رفع مشکل تکنولوژی طرح، 
به گونه ای اقدام شده که تا پایان سال فاز اول طرح به بهره برداری 

خواهد رسید.
برنامه راه اندازی 3/9 � میلیارد دالر طرح تا پایان سال 

پیش بینی می شود طبق برنامه ریزی انجام شده، ارزش طرح های 
بخش معدن و صنایع معدنی کشور تا پایان سال 98 به 3/9 میلیارد 
دالر برس��د. تعداد طرح های امسال به 20 فقره می رسد که با افتتاح 
آنها، 10 هزار ش��غل مس��تقیم و بیش از 64 هزار شغل غیرمستقیم 

ایجاد خواهد شد.
فعال سازی 33 � معدن کوچک

طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور  با 
هدف فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا 
بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، در سال 97 تعریف و در سال 
98 عملیاتی شده است. معادن کوچک و متوسط به دلیل اشتغالزایی 
و گستردگی در نقاط مختلف کشور، می تواند در ایجاد اشتغال پایدار 
در بخش معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کند. تا 
پایان سال 150 معدن فعال و اشتغال مستقیم 3000 نفر در مناطق 
کمتر توسعه یافته ایجاد شود. تا مهر ماه امسال 33 معدن کوچک مقیاس 

فعال شده است.

پژوهش، توسعه و بومی سازی فناوری و ساخت داخل  � 
توسعه فعالیت های پژوهشی »تقاضا محور« یکی دیگر از اقداماتی 
است که ایمیدرو در جریان همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی در سال 

98پیگیری می کند. دستاوردهای این برنامه تاکنون، به شرح است:
- مبادله پنج تفاهمنامه با دانشگاه های کشور در راستای تقویت 

ارتباط صنعت و دانشگاه از نیمه دوم سال 97
- مبادله تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی با هدف بومی سازی 
و انتقال فناوری و شروع پروژه های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی 
کشور در سال جاری )تولید دانش فنی تولید کنسانتره و گندله و ... با 

مشارکت جهاد دانشگاهی کشور(
- شناس��ایی پروژه های پژوهشی کاربردی بخش معدن و صنایع 
معدنی به طوری که پیش بینی می شود تا پایان سال، 18 پروژه پژوهشی 

تقاضا محور آغاز شود.
- کمک به بومی س��ازی بخش معدن و صنایع معدنی و برگزاری 

نمایشگاه های متعدد بومی سازی
- ش��روع عملیات اجرایی مرکز توسعه استارت آپ های معدنی با 
مشارکت دانشگاه های صنعتی شریف، امیر کبیر و تهران در سال جاری

برنامه ایجاد صندوق پژوهش و فناوری فوالد  � 
صندوق پژوهش فوالد با همکاری ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد و معاونت فناوری ریاست جمهوری در حال تاسیس و تا پایان سال 
ایجاد می شود. میزان کل سرمایه صندوق 100 میلیارد تومان برآورد  شده 
که صندوق فناوری و شکوفایی معادل 9 برابر آن را تسهیالت و خط 
اعتباری ارائه می کند. هم اینک اساسنامه و سهم هر یک  از شرکت های 

فوالدی توسط انجمن آهن و فوالد در حال تهیه و ارائه است.
این صندوق در زمینه های زیر فعالیت می کند:

- ارائه تس��هیالت با نرخ ارز ترجیحی به ش��رکت های دانش بنیان و 
تامین کنندگان 

- ارائه خدمات ضمانتنامه ای برای طرح های بومی سازی واجد شرایط 
- سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح های فناورانه بومی سازی در زنجیره آهن و فوالد

رشد تولید  � 
رشد تولید در شش ماهه ابتدای سال 98 در سال رونق تولید با تکیه 
بر مدیریت ارزی بنگاه های بزرگ معدنی و صنایع معدنی در ایمیدرو به 
دست آمده است. در این میان زنجیره فوالد و مس به عنوان پیشرو در 

رشد تولید عمل کرده اند.

تاثير اخذ عوارض 25 درصدي صادرات مواد معدني بر اقتصاد كشور بررسي شد

تعطيلي معادن كوچك و متوسط

نگاهی به اقدامات ایميدرو در نيمه نخست سال 98 نشان می دهد

کنسرسیوم ها، پیشرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 

 افتتاح 3/98 میلیارد دالر طرح در سال 98
ردیف

محصول/ هدفعنوان طرح/ پروژه
معادل وضعيت افتتاح

سرمایه گذاری 
)ميليون دالر(

اشتغال
غيرمستقيممستقيم

1316001800افتتاح شد40 هزار تن شمش آلومینیومآلومینیوم جاجرم )فاز 1(- افتتاح شد1
1123001000آماده افتتاحتولید 800 هزار تن آهن اسفنجیفوالد استانی بافت- واحد احیاء2
2257502250آماده افتتاحظرفیت 1 م . تنذوب و فوالدسازی- جهان فوالد گل  گهر3
3080800افتتاح شدتولید 550 هزار تن کنسانتره زغال سنگفرآوری زغال سنگ طبس4
333آماده افتتاحتولید 5 هزار تن پودر گرانوله قالب ریخته گریاحداث کارخانه تولید پودر گرانوله قالب ریخته گری5
4100150آماده افتتاحآماده سازی، تجهیز و استخراج 120 هزار تنطرح سولفوره معدن انگوران6
130013503000آبان 30098 هزار تن شمش آلومینیومآلومینیوم جنوب )سالکو( فاز 71
190200500آذر 98تولید 2/5 میلیون تن گندلهگندله توسعه ملی )سنگان(- افتتاح در آذر8
1دی 98اجرای تست پیوسته استحصال عناصر نادر خاکیتکمیل و راه اندازی پایلوت عناصر نادر خاکی9
9870دی 98به ظرفیت 55000 مترمکعب در روزآب شیرین کن شرکت فوالد کاوه جنوب کیش10
10575250بهمن 98تولید اسید سولفوریک به ظرفیت 600 هزار تنطرح احداث اسید سولفوریک خاتون آباد11
26510003000بهمن 98تولید 5 میلیون تن کنسانتره آهناحداث کارخانه کنسانتره فوالد مبارکه )سنگان(12
1422050مستمربه ظرفیت 120 هزار تن مس آندیطرح توسعه ذوب خاتون آباد )ملی مس(13
احداث جاده به مسافت های 14/7، 34/5- 10-40 طرح های زیربنایی )جاده و برق(14

و 10 کیلومتر و خط انتقال برق به طول 75 
کیلومتر

11بهمن 98

1808003000بهمن 98تولید 800 هزار تن  بلوم وبیلتفوالد استانی سفید دشت- احداث واحد فوالدسازی15
54100200اسفند 98بهره برداری از اولین پست اسکله فلهاحداث بندر پارسیان16
600450045000اسفند 98ظرفیت 1/7 میلیون تن شمش فوالد در سالفوالدسازی زرند )فوالد زرند ایرانیان(17
1193001000اسفند 98تولید 800 هزار تن آهن اسفنجیفوالد استانی قائنات- واحد احیاء18
1065002500اسفند 98ظرفیت 5 میلیون تناحداث کارخانه گندله سازی گهر زمین19
انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور 20

)قطعه اول از بندرعباس تا گل گهر(
2952080اسفند 98ظرفیت 4 مترمکعب بر ثانیه

92060اسفند 98تولید آهک کلوخه به ظرفیت 150 تن در روزاحداث کارخانه آهک اهر )ملی مس(21
39801081864640مجموع سال 1398

جدول رشد تولید در نیمه نخست سال 98
توليد شش ماهه نام محصول

اول 98 )هزار تن(
توليد شش ماهه 

اول 97 )تن(
درصد رشد 

4 درصد2373922748کنسانتره آهن
9 درصد1378512649آهن اسفنجی
5 درصد103009841شمش فوالد

7 درصد69756489محصول فوالدی
11 درصد163146آند مس
15 درصد132114کاتد مس
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چگونگی اعطای وام ارزان قیمت در قالب طرح رونق تولید 
تخصیص تسهیالت 140 هزار میلیارد تومانی  

چکش کاری برای چگونگی اعطای تسهیالت ارزان قیمت در قالب طرح رونق تولید سال 
۹۸ آغاز شد. براساس طرح پیشنهادی از سوی متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت 
برای سال جاری اعطای ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای ۳۵ هزار و ۶۱۰ واحد 
صنعتی واجد شرایط در نظر گرفته شده است . پیش بینی تخصیص ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید در حالی برای سال جاری از سوی متولیان 
این بخش پیشنهاد شده که سال گذشته در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ارزان قیمت برای بنگاه های واجد شرایط در نظر گرفته شده بود که با این شرایط می توان 
گفت با توجه به نامگذاری سال جاری سهم بنگاه های تولیدی در صورت تامین منابع مالی 
مورد نیاز از وام ارزان قیمت نسبت به سال گذشته چند برابر شده است.اما براساس طرح 
پیشنهادی از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت طرح پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
برای سال جاری همانند سال های گذشته مشمول سه گروه »تامین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی«، »نوسازی و بازسازی واحدها« و »تکمیل طرح های نیمه تمام باالی ۶۰ 
درصد« خواهد بود. طرح رونق تولید در ابتدای امر و در قالب رفع موانع تولید برای ۷۵۰۰ 
واحد تولیدی در دستور کار قرار گرفت، اما با پایان طرح رونق سال ۹۵ مشخص شد در 
مجموع بیش از ۱۵ هزار متقاضی توانستند به تسهیالت دسترسی پیدا کنند. برای سال 
۹۶ نیز جامعه آماری برای تسهیالت پرداختی ۱۰ هزار بنگاه تولیدی در نظر گرفته شد. 
برای سال گذشته نیز سهم در نظر گرفته شده برای دریافت کنندگان وام ارزان در مجموع 
برای ۲۱ هزار بنگاه متقاضی در نظر گرفته شد و حال در سال جاری متولیان امر سعی دارند 
سقف دریافت کنندگان تسهیالت را به ۳۵ هزار و ۶۱۰ واحد تولیدی برسانند. سال گذشته 
نحوه توزیع تسهیالت پیش بینی شده به این گونه بود که از مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پیش بینی شده، سهم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه  
اقتصادی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان و تامین منابع مالی مورد نیاز شش هزار طرح  
نیمه  تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد نیز به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شد. همچنین برای نوسازی و بازسازی پنج هزار واحد اقتصادی نیز تسهیالتی به میزان 
۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. اما برای سال جاری با توجه به پیشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در صورت مصوب شدن طرح پیشنهادی رونق تولید، ارقام پیشنهادی 
مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش، ۴۰ هزار میلیارد تومان برای 
نوسازی و بازسازی واحدها و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام باالی 
۶۰ درصد خواهد بود.از سوی دیگر بر اساس طرح پیشنهادی برای سال جاری همانند 
سال های گذشته واحدهای تولیدی متقاضی دریافت این تسهیالت باید در سایت بهین یاب 
ثبت نام کنند، سپس کمیته  هایی برای بررسی این واحدها در سطح استان ها تشکیل خواهد 
شد و پس از بررسی احراز شرایط واحد صنعتی، پرونده برای دریافت تسهیالت به بانک 
معرفی خواهد شد. برای سال گذشته چهار فیلتر برای متقاضیان دریافت تسهیالت در نظر 
گرفته شده بود که در طرح پیشنهادی سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبری 
از این پیش شرط ها نیست و هنوز مشخص نیست که برای سال جاری متقاضیان دریافت 
تسهیالت باید چه شرایطی داشته باشند  هرچند این احتمال وجود دارد که شروط سال 
گذشته برای سال جاری تمدید شود.براساس شرط اول، کارخانه ها با دریافت تسهیالت 
باید تولید خود را ۱۰درصد افزایش داده و براساس شرط دوم بنگاه ها باید افزایش ۱۰ 
درصدی اشتغال را نیز در دستور کار قرار می دادند. همچنین تسهیالت پیش بینی شده 
مشمول بنگاه هایی می شود که از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی،  مالی 
و اقتصادی مناسب به بانک های عامل معرفی شوند. مطابق شرط چهارم محصوالت باید 
در بازار فروش قابل عرضه بوده و منجر به انباشته شدن محصوالت در انبار نشوند. از سوی 
دیگر  براساس هدف گذاری صورت گرفته برای سال جاری مانند سال گذشته پرداخت 
تسهیالت در راستای »استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی،  ایجاد اشتغال جدید و 
افزایش رشد اقتصادی کشور« در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار  خواهد گرفت. به 
گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح رونق تولید در سال جاری 
چند پروژه تعریف شده که شامل هدف گذاری احیای دو هزار واحد تولیدی، به ظرفیت 

رساندن واحدهای صنعتی و نوسازی و بازسازی این واحدهاست.

»جهان صنعت«- پیوستن ایران به 
اتحادیه اوراسیا مي تواند ظرفیت مناسبي 
را در توس��عه صادرات محصوالت معدن 
و صنایع معدني براي کشور فراهم آورد. 
در واقع اتحادیه اوراس��یا طي توافقي در 
سال ۲۰۱۴ و میان کشورهاي بالروس، 
قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان 
به منظور افزایش توان و ظرفیت اقتصادي 
کشورهاي عضو تشکیل شد و عملکرد این 
اتحادیه که با حذف تعرفه تجاري نیز همراه 
بود افزایش صادرات بیش از ۳۶ درصدي  
را در خ��الل س��ال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ 
براي کش��ورهاي عضو به همراه داشته 
است. حال ایران در آبان ماه به این اتحادیه 
خواهد پیوست تا با استفاده از ظرفیت هاي 
تجاري که در مرحله نخست با تعرفه صفر 
براي ۸۶۲ قلم کاال اعمال مي شود براي 
کاهش آسیب هاي ناشي از شرایط تحریمي 
بهره گیري کند؛ موضوعي که به اعتقاد 
کارشناسان اگرچه عضویت در اتحادیه 
اوراسیا فرصتي مغتنم در راستاي توسعه 
صادرات و در نتیجه رونق تولید خواهد بود 
اما به گفته تحلیلگران در برخي از حوزه ها 
به ویژه در بخش معدن و صنایع معدني به 
دلیل آنچه ظرفیت هاي باالي تولید به ویژه 
در صنایع فوالدي گفته مي شود نیازمند 
برنامه ریزي مدوني است که کشورهاي 
عضو را به عاملي براي تسهیل در صادرات 
محصوالت معدني و کاالهاي زنجیره فوالد 

بدل خواهد کرد.
توسعه صادرات معدن و فوالد � 

در این رابط��ه محمدرضا منصوري 
عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس 
ش��وراي اسالمي با تاکید بر اینکه توافق 
اوراسیا فرصتي مناس��ب براي صادرات 
محصوالت معدن و فوالد است مي گوید: 
اتحادیه اوراسیا از ظرفیت بازار ۴۰۰ میلیارد 
دالري برخوردار اس��ت که در این راستا 
قوانین درباره توافقنامه اوراسیا به تصویب 
رسیده و در حال حاضر بستر و فضا براي 

این بازار فراهم شده است.
منصوري با بیان اینکه ایران در گذشته 
سهم کمي از این بازار را به خود اختصاص 
داده بود گفت: با توجه به امکان افزایش و 
تسهیل در  صادرات به کشورهاي همسایه 
قطعا مي توان با ورود به این پیمان در حوزه 
فوالد و گروه هاي شیشه و پتروشیمي، از 

ظرفیت هاي منطقه اي بهره گیري کرد.
عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس 
به مشکالت صادرات در نتیجه  کاهش 
قیمت دالر اشاره کرد و افزود: دولت باید 

حمایت حداکثري داشته باشد به گونه اي 
که در برخي از گمرکات با مشکالت ناشي 
از کارشکني شاهد تحمیل زیاني هستیم 
که بابت تاخیر در ارسال مرسوله صورت 

گرفته است.  
منصوري با تاکید بر اینکه صادرات براي 
بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات نرخ 
دالر در کشور الزامي است، گفت: اتحادیه 
اوراس��یا مي تواند فرصت مناسبي براي 
صادرات کاال در حوزه هاي معدن و فوالد 
و همچنین نفت و انرژي فراهم کند که در 
این راستا مجلس نیز نسبت به تصویب 

قانون اقدام کرده است .
برنامه ريزي، راهكار بهره گیري  � 

از ظرفیت اقتصادي اوراسیا
همچنین غالمحسین دواني کارشناس 
معدن و صنایع معدني و مدرس دانشگاه 
صنعتي شریف نیز در گفت وگو با »جهان 
صنعت« در خصوص امکان بهره گیري 
از اتحادیه اوراس��یا در توس��عه صادرات 
محصوالت معدني و ف��والد اظهار کرد: 
پس از فروپاش��ي نظام تک قطبي اتحاد 
جماهیر شوروي، نظام چندقطبي براي 
مقابله با اقتصادهایي همچون آمریکا که 
قصد سیطره بر اقتصاد جهاني را دارند ایجاد 
شده به گونه  اي که در مناطق مختلف شاهد 
شکل گیري پیمان هاي منطقه اي بوده ایم 
.وي در ادام��ه اف��زود: با توجه به حضور 
کش��ورهاي قدرتمند در اتحادیه اوراسیا 
و همچنین احتمال حضور چین در این 
اتحادیه پیش بیني مي شود تا سال ۲۰۲۰ 
این تشکل از اقتصاد اروپا نیز پیشي گیرد. 
بنابراین قطعا پیوستن به اوراسیا براي کشور 

منافع زیادي را به همراه خواهد داشت .
وي در پاسخ به استفاده از این ظرفیت ها 
در حوزه معدن به ویژه صادرات فوالد گفت: 
اگرچه کش��ورهاي عضو این اتحادیه از 
پتانس��یل باالیي در تولید فوالد و برخي 
محصوالت معدن��ي برخوردارند، اما باید 
توجه داشت که عالوه بر ظرفیت هایي که 
براي برخي از محصوالت فوالدي وجود 
دارد، نباید الزاما از این کشورها به عنوان 
مقصد صادرات استفاده کرد بلکه در قالب 
واسط امکان صادرات محصوالت فوالدي 

را به سایر کشورها و در شرایط تحریمي 
فراهم آورند.این کارشناس معدن و صنایع 
معدني در پاس��خ به اینک��ه هزینه هاي 
ب��االي تولید در برخ��ي از واحدها عمال 
امکان رقابت پذیري و استفاده  از ظرفیت 
واسطه اي براي صادرات را فراهم نخواهد 
آورد گفت: بر اساس آمار بانک جهاني ایران 
از ظرفیت ۸۰۰ تا هزار میلیارد دالري در 
حوزه معدن و صنایع معدني برخوردار است 
که هم اکنون سهمي کمتر از ۷ درصدي را 
از ظرفیت استفاده مي کند. از سوي دیگر 
به واسطه مشکالت مالي و عوامل دیگر 
بخش خصوصي کمتر به سرمایه گذاري 
در طرح هاي توسعه اي تمایل دارد. بنابراین 
طبیعي است که در برخي از واحدها شاهد 

هزینه باالي تولید باشیم.
مدرس دانشگاه صنعتي شریف گفت: 
در بحث صادرات هزینه تولید عامل اصلي 
محسوب ش��ده بنابراین رویکرد حضور 
در اتحادیه اوراس��یا بدون برنامه ریزي و 
طرح هاي بلندمدت فاقد توجیه خواهد 

بود.
رشد 36 � درصدي تجاري

بررسي ها نشان مي دهد اتحادیه اوراسیا 
از س��ال ۲۰۱۴ متش��کل از کشورهاي 
بالروس، قزاقس��تان، روسیه، ارمنستان 
و قرقیزس��تان تاسیس ش��ده تا مطابق 
ب��ا آن تعرفه گمرکي در تجارت کاالیي 
بین اعضاي آن به صفر برس��د. اهمیت 

این موضوع به ان��دازه اي بوده که مرکز 
تجارت بین المللي در آخرین آمار خود 
از رشد بیش از ۳۶ درصدي کل تجارت 
این کش��ورها در خالل سال هاي ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۸ خبر داده اس��ت. در این رابطه 
عملکرد اقتصادي اتحادیه اوراسیا نشان 
مي ده��د این تش��کل  با مجم��وع بازار 
مص��رف ۱۸۱ میلیون نف��ري و تولید 
ناخال��ص داخلي ح��دود  ۱/۹ تریلیون 
دالري، ح��دود ۵۴۸  میلی��ارد دالر به 
جهان صادرات داشته و  ۳۱۸/۵ میلیارد 
دالر کاال نیز از جهان وارد کرده اس��ت. 
در میان کشورهاي اتحادیه، فدراسیون 
روسیه بیشترین میزان جمعیت، تولید 
ناخالص داخلي و حجم تجارت با جهان 
را داشته است. بیشترین نرخ تورم متعلق 
به کشور قزاقستان با ۶ درصد و بیشترین 
نرخ بیکاري نیز متعلق به کشور ارمنستان 

با ۱۸/۱ درصد بوده است. 
کشور قرقیزستان با تورم ۱/۵ درصدي 
و تولی��د ناخالص داخل��ي ۸/۱ میلیارد 
دالري، کمترین نرخ تورم و تولید ناخالص 
داخلي و کش��ور ب��الروس با ۰/۸ درصد 
کمترین ن��رخ بیکاري را داش��ته اند. بر 
اساس آمارهاي مرکز تجارت بین المللي، 
در سال ۲۰۱۸ حدود ۰/۳ درصد از واردات 
این کشورها از ایران بوده است.  در میان 
کشورهاي عضو این اتحادیه، سهم ایران در 
تامین نیاز وارداتي کشور ارمنستان )حدود  

۵/۶ درصد( بیشتر از سایر کشورها بوده 
و حدود  ۴ درصد از صادرات کاالیي این 
کشور نیز به ایران بوده است.  همچنین 
مقایسه عملکرد تجاري برخي از کشورها 
از زمان عضویت در این پیمان منطقه اي 
حاکي از آن است که در مجموع، تمامي 
کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا 
طي سال هاي مذکور از پیوستن به اتحادیه 
منافعي را به واسطه رشد صادرات به دیگر 
کشورهاي عضو اتحادیه کسب کرده اند. 
کل ارزش تجارت في مابین کش��ورهاي 
عضو این اتحادیه در سال  ۲۰۱۵ حدود 
۴۲/۴ میلی��ارد دالر بوده که در س��ال 
۲۰۱۸ با رش��د ۳۶ درص��دي به  ۵۷/۸ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت که در این 
میان کشور ارمنستان بیشترین منفعت 
را از پیوستن به اتحادیه اقتصادي اوراسیا 

کسب کرده است.
البته باید توجه داش��ت که با وجود 
بازار ۱۸۰ میلیون نفري کشورهاي عضو 
اوراسیا، کشورهاي چین و ویتنام نیز براي 
ورود ب��ه این اتحادیه توافقاتي را منعقد 
ک��رده و این در حالي اس��ت که حدود 
۴۰ کشور دیگر همچون ترکیه، تونس، 
هند، نیوزیلند، مغولستان، سنگاپور، مصر 
و... خواستار  ایجاد منطقه آزاد با اتحادیه 
اقتصادي اوراسیا شده اند که قطعا ظرفیت 
و فرصت بالقوه اي پیش روي اقتصاد کشور 

خواهد داشت.

اوراسیا؛ فرصت ها يا چالش! � 
البته در حالي که اکثر کارشناس��ان 
معتقدند عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا  
فرصت مناس��بي را در راس��تاي توسعه 
صادرات و در نتیجه رونق تولید براي کشور 
به ارمغان خواهد آورد اما برخي کارشناسان 
با تاکید بر اینکه حجم تجارت ایران با چین 
قابل مقایسه با کشورهاي عضو این اتحادیه 
نیست معتقدند اعضاي اوراسیا شرکاي 
چندان قابل استنادي نخواهند بود. بهرام 
امیراحمدیان کارشناس مسائل اوراسیا در 
این رابطه مي گوید: مقایسه حجم و سهم 
تجارت خارجي ایران با پنج کشور اتحادیه 
اقتصادي اوراسیا در برابر چین بسیار ناچیز 
و قابل اغماض اس��ت. کش��ورهاي عضو 
اتحادیه اقتصادي اوراسیا در زنجیره تامین 
ایران نمي توانند نقشي بارز داشته باشند، 
هرچند در توسعه جایگاه ژئوپلیتیکي ایران 
در منطقه تاثیر گذار خواهند بود و همکاري 
منطقه اي توصیه مي ش��ود.به گفته وي 
کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا، 
جمهوري ارمنستان )در منطقه قفقاز در 
همسایگي شمال غربي ایران(، جمهوري 
بالروس )در همس��ایگي ش��مال غربي 
روسیه و در همسایگي لهستان(، جمهوري 
قزاقس��تان و جمهوري قرقیزستان )در 
منطقه آس��یاي مرکزي( و فدراس��یون 
روسیه هستند به جز ارمنستان که با دیگر 
اعضا پیوستگي جغرافیایي ندارد و عضویت 
ایران مي تواند این حلقه اتصال را از طریق 
دریاي خزر تامین کند.این کارش��ناس 
منطقه مي گوید: ایران کوش��ش دارد در 
ش��رایط کنوني با استفاده از فرصت ها و 
ظرفیت هاي ایجادش��ده در پي پیوستن 
به موافقتنامه اتحادیه اقتصادي اوراسیا، 
مناسبات اقتصادي با کشورهاي منطقه، 
تکمیل و توسعه زیرساخت ها و تسهیالت 
الزم به ویژه در زمینه حمل ونقل دریایي و 
ریلي را برقرار کند و توسعه دهد. در این 
راستا س��هم ایران در تجارت خارجي با 
اتحادیه اقتصادي اوراسیا در سال ۲۰۱۸ 
برابر ۰/۳ درصد و در صادرات ۰/۲ درصد 
برآورد ش��ده اس��ت. همچنین مجموع 
تجارت خارجي ایران با این اتحادیه ۳/۲ 
میلیارد دالر بوده که س��همي برابر ۳/۳ 
درص��د از  تجارت این اتحادیه را به خود 
اختصاص داده بنابراین لزوم ترسیم تصویر 
روش��ن از نوع و حجم صادرات و واردات 
با کش��ورهاي عضو اتحادی��ه اقتصادي 
اوراسیا، ترسیم سازوکارهاي عملیاتي دقیق 
به منظور رونق تولید و افزایش صادرات، 

حائز اهمیت خواهد بود.

اما و اگرهاي پیوستن به اوراسیا در راستاي توسعه اقتصادي

واسطه اي براي صادرات فوالد
گزارش

ویژه معدن و صنایع معدنی
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از سوي شركت معدني و صنعتي صبانور در 6 ماهه نخست سال 98 محقق شد 

 شناسايي سود 27/1 درصدي به ازاي هر سهم



12
t .me/jahansanatpress
دریافت ایده ها، اخبار و رویدادهای اقتصادی

info@jahanesanat. ir4322  سال شانزدهم   شنبه 11 آبان 1398    شماره

ش��ركت ملي مس ايران در شش ماهه نخست 
امسال توانسته رشد 230 درصدي را در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل به همراه داشته باشد. همچنين 
اين شركت در زمينه توليد كاتد و آند نيز به ترتيب 
رش��د 26 و 25  درصدي را رقم زده. اين در حالي 
است كه عالوه بر رشد 22 درصدي در فعاليت هاي 
اكتشافي، بازدهي 38 درصدي را نيز در هر سهم به 
ثبت رسانده است؛ موضوعي كه به اعتقاد كارشناسان 
و متوليان حوزه معدن عملكرد مطلوب اين شركت 
در سايه توجه مديريت ش��ركت بر سرمايه گذاري 
ب��راي ايجاد واحدهاي توليدي با ارزش افزوده باال و 
همچنين برنامه ريزي در راس��تاي ارتقاي تعامالت 
با ش��ركت هاي دانش بنيان و حضور در همايش ها 
و رخدادهاي نمايش��گاهي رقم خورده كه به همراه 
بومي سازي و بهره گيري از ظرفيت هاي ساخت داخل 

براي شركت و سهامداران محقق شده است.
در اين رابطه اردش��ير سعدمحمدي مديرعامل 
ش��ركت ملي صنايع مس ايران در تشريح عملكرد 
ش��ش ماهه ش��ركت تحت مديريت خود مي گويد:  
عملكرد ش��ركت مس در ش��ش ماهه نخست 98 
نش��ان دهنده اين است كه توليد كاتد شركت مس 
رش��د 26 درصدي نسبت به برنامه و فروش، رشد 
230 درصدي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
داش��ته اس��ت. همچنين در اين بازه زماني س��هام 
شركت مس بازدهي 38 درصدي نصيب سهامداران 
كرده است و فعاليت هاي اكتشافي شركت از رشد 22 

درصدي نسبت به برنامه برخوردار شده است.
وي در ادامه افزود: توليد كاتد با رشد 26 درصدي 
به 132 هزار و 424 تن رسيده كه بيشترين ميزان 
توليد محص��ول مس كاتدي از ابت��داي راه اندازي 
تاكنون بوده است. همچنين در توليد آند نيز رشد 
25 درصدي را نسبت به برنامه شاهد بوده ايم كه به 

ركورد 163 هزار 480 تن رسيده است.
س��عدمحمدي با اعالم اينك��ه آمارهاي توليدي 
ش��ركت مس نشان دهنده رش��د 5 درصدي توليد 
مس محتوي معدني در پايان شش ماهه نخست 98 
است اظهار داشت: توليد اين محصول نيز در اين بازه 
زماني به رقم 151 هزار تن رسيد كه هفت هزار تن 
بيش��تر از برنامه تعيين شده بوده است. ضمن آنكه 
استخراج و توليد سنگ سولفور نيز در اين مدت به 
ترتيب رشد 3 و 4 درصدي داشته است. همچنين  
توليد كنس��انتره مس هم در اين بازه زماني به رقم 
593 هزار و 700 تن رسيد كه نسبت به برنامه رشد 

5 درصدي را در پي داشته است.
س��عدمحمدي در خصوص عملكرد شركت در 
حوزه فروش گفت: با وجود تحريم ها و گمانه هايي 

كه در خصوص توقف صادرات شركت هاي معدني 
مطرح ب��ود ولي ب��ا برنامه ريزي مناس��ب و دقيق 
توانستيم برنامه هاي صادراتي شش ماهه نخست را 

به ثمر برسانيم.
وي با بيان اينكه فروش ش��ركت مس نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل رش��د 230درصدي داشته 
است افزود: مجموع فروش شركت مس در شش ماهه 
نخست امس��ال به بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
رس��يده كه بيش از فروش شركت در مدت مشابه 

سال گذشته بوده است.
مديرعامل شركت مس با بيان اينكه مجموع وزني 
فروش داخلي ش��ركت در اين بازه زماني 304 هزار 
تن و مجموع وزني فروش خارجي شركت 167 هزار 
تن بوده است گفت: مقايسه درآمد حاصله از فروش 
داخلي و خارجي محصوالت شركت مس نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بيانگر اين است كه درآمد 
شركت مس از محل داخل و خارج به ترتيب رشد 

206 و 276 درصدي داشته است.
مديرعامل شركت مس به بازدهي مثبت 2038 
درصدي س��هام طي 14 سال گذشته اشاره كرد و 
گفت: بازدهي سهام شركت ملي صنايع مس ايران 
در سال جاري 38 درصد بوده كه اين مهم با وجود 
كاهش 11 درصدي قيمت جهاني مس حاصل شده 
است. ضمن آنكه شاخص كل بورس نيز در اين بازه 

زماني 69درصد بوده است.
سعدمحمدي با اش��اره به اينكه بازدهي ساالنه 
س��هام شركت از بدو پذيرش در بورس حدود 146 

درصد در س��ال بوده است اظهار داشت: همچنين 
مقايسه عملكرد بازدهي شش ماهه شركت هاي اصلي 
هم گروه با شركت مس در بازار بورس و اوراق بهادار 
بيانگر اين است كه بازدهي ملي مس  از ذوب آهن 
با بازدهي 35درصدي، فوالد مباركه با بازدهي 33 
درصدي و فوالد خوزس��تان با بازدهي 23 درصدي 

بيشتر بوده است.
به گفته سعدمحمدي شركت ملي صنايع مس 
ايران در اين بازه زماني و براس��اس گزارش سازمان 
بورس  در بين ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
اوراق به��ادار از لح��اظ ارزش بازار رتبه س��وم و از 
لحاظ ارزش اس��مي س��رمايه رتبه ششم را كسب 

كرده است.
مديرعامل شركت مس در خصوص  فعاليت هاي 
اكتشافي گفت: هيچ گونه خط قرمزي براي اكتشاف 
وجود ندارد به گونه اي كه عملكرد اكتشافي شركت 
مس نش��ان مي دهد تا پايان شش ماهه نخست 98 
پيشرفت فعاليت هاي اكتش��افي رشد 22درصدي 

نسبت به برنامه داشته است.
وي اف��زود: در اين بازه زماني در 10هزار و 482 
كيلومترمرب��ع، مطالع��ات ناحي��ه اي در پهنه هاي 
اكتش��افي انجام شده اس��ت و در 12 هزار و 900 
كيلومت��ر مطالع��ات تفصيلي-تكميل��ي پهنه هاي 
اكتش��افي صورت گرفته اس��ت. همچنين عمليات 
حف��اري در 35 هزار و 967 متر انجام ش��ده كه با 
ذخاير به دس��ت آمده موفق به حفظ رتبه هش��تم 

خود در جهان شده ايم.
عبور ارزش بازار ش�ركت م�س از 40 � هزار 

ميليارد تومان 
همچنين سعدمحمدي از شرايط تحريم به عنوان 
يك فرصت براي شركت صنايع مس نام برد و گفت: 
با توجه به شرايط كنوني سبد مشتري هاي شركت 
افزايش يافته به گونه اي كه هم اكنون بيش از 300 
هزار تن تقاضا براي مس وجود دارد. ضمن آنكه با 
توجه به راه اندازي كوره خاتون آباد در س��ال آينده 
ب��راي اولين ب��ار از توليد 300 هزار تني كاتد عبور 

خواهد شد.
سعدمحمدي خاطرنشان كرد: ارزش بازار شركت 
مس در بازار س��رمايه كه در سال گذشته 32 هزار 
ميليارد تومان بود، در سال جاري از 40 هزار ميليارد 
تومان عبور كرده است. همچنين پيش بيني مي كنيم 
در س��ال آينده كنس��انتره دره آلو به م��دار افزوده 
شود كه توسط مجتمع مس سرچشمه مديريت و 
منتقل مي شود، دره زار نيز به مس سرچشمه متصل 
مي شود و پيش بيني اين است كه در سال 1400 به 

بهره برداري برسد.

شكوفايي در بخش معدن با معرفي فرصت هاي 
سرمايه گذاري ايجاد مي شود

ش��ناخت و ايج��اد فرصت هاي س��رمايه گذاري 
در بخ��ش معدن و صنايع معدن��ي به عنوان عامل 
شكوفايي در اين بخش به شمار مي رود؛ موضوعي 
كه به نظر مي رسد مسووالن شركت ملي مس ايران 
نيز بر آن تاكيد داش��ته و تم��ام تمركز خود را در 
جهت معرفي ظرفيت ها و پتانسيل هاي اين مجموعه 
معطوف كرده تا زمينه حضور و جذب سرمايه گذاران 

در اين بخش فراهم شود.
اردشير س��عدمحمدي مديرعامل شركت ملي 
صنايع مس ايران در اين رابطه مي گويد: در بخش 
معدن، مس بهترين فرصت سرمايه گذاري به شمار 
مي رود كه هيچ رقيب و جايگزيني ندارد و مي تواند 

منجر به خلق ارزش افزوده زياد براي كشور شود.
وي با بيان اينكه استراتژي كنوني شركت مس 
مبتني بر ايجاد كارخانه هاي كنسانتره جديد با هدف 
دسترسي به يك ميليون تن كنسانتره است، گفت: 
براي دس��تيابي به اين هدف نياز  به دو برابر كردن 
عمليات معدني و دس��تيابي به حدود 300 ميليون 

تن عمليات معدني احساس مي شود.
سعدمحمدي با عنوان اينكه برداشت دو برابري 
عمليات معدني نياز به افزايش ناوگان حمل ونقل و 
تجهيزات حفاري دارد اظهار داشت: ورود به ناوگان 
حمل ونقل معدني يكي از فرصت هاي سرمايه گذاري 
اس��ت كه س��رمايه گذاران در اين بخش مي توانند 

ورود كنند.

وي افزود: بدون شك س��رمايه گذاري در حوزه 
توليد كنسانتره از حاشيه سود بااليي برخوردار است 
و اين فرصتي اس��ت كه سرمايه گذاران مي توانند با 
برنامه ري��زي در اين حوزه به وي��ژه در حوزه معادن 
كوچك مس ورود و به توسعه منطقه و اشتغالزايي 

در كشور كمك كنند.
س��عدمحمدي با عنوان اينكه شرايط مناسبي 
براي اكتشاف شكل گرفته و استرات ژي اصلي شركت 
مس ايجاد كارخانه هاي كنسانتره است، گفت: ايجاد 
كارخانه هاي كنسانتره، استراتژي اصلي شركت مس 
را تش��كيل داده و انتظار مي رود كارخانه كنسانتره 
دره آل��و كه زيرمجموعه مجتمع مس سرچش��مه 
خواهد بود، در انتهاي سال آينده روند نهايي خود 
را ط��ي كند چراكه  اين كارخان��ه مي تواند زمينه 
افزايش  1300 ميليارد تومان گردش مالي سيستم 

را فراهم كند.
وي با بيان اينكه در مجتمع س��ونگون عمليات 
پيمان��كاري ب��راي احداث فاز 3 تغليظ آغاز ش��ده 
است، عنوان كرد: در معدن دره زار نيز فعاليت  ايجاد 

كارخانه كنسانتره در حال انجام است.
مديرعامل شركت مس با اشاره به كيفيت باالي 
م��س ايران و اس��تفاده از اين محص��ول در صنايع  
هاي تك گفت: مس ايران فرصت خوبي براي ورود 
به صنايع پايين دس��تي و  هاي تك اس��ت و در اين 
زمينه هم شركت مس از تمام ايده هاي خالقانه كه 
زمينه ورود سرمايه گذاران به صنايع  هاي تك را فراهم 

مي كند با تمام قدرت حمايت مي كند.
بهره گيري از توان داخلي در س�ال »رونق  � 

توليد«
بومي سازي يكي از مهم ترين رويكردهاي شركت 
ملي مس را تش��كيل مي دهد به گونه اي كه در اين 
راس��تا عالوه بر استفاده از ظرفيت هاي كارخانه اي 
داخل��ي بهره گيري از توانمندي هاي ش��ركت هاي 
دانش بنيان و دانشگاهي را نيز در اولويت برنامه هاي 

خود قرار داده است. 
اردشير سعد محمدي مديرعامل شركت مس در 
اين رابطه مي گويد: در حال حاضر شركت ملي صنايع 
مس ايران در حوزه س��اخت داخل ش��رايط خوبي 
دارد و كارگروه هايي براي بومي س��ازي و همكاري 
با دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان و سازندگان 
داخلي ش��كل گرفته اس��ت تا روند بومي س��ازي و 
اس��تفاده از فرصت هاي س��اخت داخل با س��رعت 

بيشتري طي شود.
مديرعامل شركت مس تاكيد كرد: براي موفقيت 
بيش��تر در حوزه بومي س��ازي در صنايع معدني و 
ايجاد جذابيت بيشتر در س��رمايه گذاري روي اين 

تجهيزات، بايد س��اختاري تشكيل شود تا قطعاتي 
كه بين صنايع معدني مصرف مشترك دارد تجميع 

و دسته بندي شود.
وي تصريح كرد: با اين رويكرد ساخت تجهيزات 
و قطعات تك در ابعاد بزرگ و با تيراژ باالتر  انجام 

خواهد شد و سازندگان داخلي هزينه و دانش و انرژي 
بيشتري براي بومي سازي قطعات تك و كم مصرف 

خواهند گذاشت.
وي در اين زمينه به بومي سازي الكتروموتورهاي 
6/6 كيلووات اشاره كرد و گفت: در سال رونق توليد 
اين اقدام كه در يك بازه زماني كوتاه با همت و توان 
مهندسان داخلي صورت گرفت برگ زرين ديگري 
بود بر رويكرد بومي سازي و افزايش تاب آوري اقتصاد 

كشور  و تحقق اقتصاد مقاومتي.
افزايش تقاضاي مس  � 

مديرعامل ش��ركت ملي مس ايران معتقد است 
تا پنج سال آينده به واسطه افزايش سرمايه گذاري 
كشورهاي توسعه يافته در توليد خودروهاي الكتريكي 
بي��ش از 2/5 ميليون تن ب��ه تقاضاي جهاني مس 
افزوده مي ش��ود بنابراين بايد براي افزايش س��هم 
كش��ور از اين ميزان حجم تقاضا روند توس��عه اي 

سرعت گيرد.
سعدمحمدي مي گويد: بررسي ها نشان مي دهد 
در حال حاضر ميزان انرژي استفاده  شده از نفت 39 
درصد است اما تا سال 2050 به 19 درصد مي رسد 
اما اين موضوع براي انرژي برق كامال روند معكوسي 
طي خواهد كرد و از حدود 13 درصد فعلي به حدود 

49 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
وي با اش��اره به اينكه بين س��ال هاي 2014 تا 
2018 از فرصت افزايش توليد و توس��عه اس��تفاده 
نشده است، گفت: با توجه به افزايش  2/5 ميليون 
تني تقاضاي جهاني مس، بهره برداري از طرح هاي 
توس��عه براي در اختيار گرفتن بخشي از اين تقاضا 

بايد با قدرت پيگيري شود.
مديرعامل ش��ركت م��س تاكيد ك��رد: در اين 
راس��تا از س��ال 2019 بهره ب��رداري از طرح ه��اي 
جديد افزايش توليد كنس��انتره همگام با شرايط و 
سياس��تگذاري هاي جهاني در دس��تور كار شركت 

مس قرار گرفته است.
به گفته سعدمحمدي هزينه سرمايه گذاري هاي 
توسعه اي شركت مس يك  ميليارد و 800 ميليون 

ي��ورو به عالوه 13 هزار ميليارد تومان اس��ت كه با 
بهره برداري كامل آنها در س��ال 1402 شاهد توليد 

بيش از 465 هزار تن مس كاتدي خواهيم بود.
وي افزود: تا پايان سال جاري ظرفيت ذوب كشور 
به 400 هزار تن مي رسد و در حوزه توليد كاتد امسال 
به ركورد باالي 260 هزار تن مس كاتدي خواهيم 
رسيد و در سال بعد براي اولين بار باالي 300 هزار 

تن مس كاتدي توليد خواهيم كرد.
س��عدمحمدي با اش��اره به اينكه بهره برداري از 
معادن مس دره آلو، دره زار، ميدوك 2 و احداث فاز 
3 تغليظ سونگون از مهم ترين طرح هاي توسعه اي 
افزايش توليد كنس��انتره است بيان كرد: براي پنج 
س��ال آينده 550 ميلي��ارد تومان براي اكتش��اف 
اختصاص مي دهيم و دو ميليارد تن به ذخاير مس 

با عيار 0/4 درصد اضافه مي كنيم.
مديرعامل شركت مس اظهار داشت: همچنين 
با انجام اكتشاف در سه معدن سونگون، سرچشمه 
و ميدوك توانستيم ذخاير را به بيش از پنج ميليارد 
تن برسانيم و در كل محدوده  ذخاير شركت مس به  
هفت ميليارد و 21 ميليون تن افزايش يافته است.

س��عدمحمدي ادامه داد: يك��ي از اقدامات مهم 
ش��ركت مس كه با هدف حفظ و صيانت از معادن 
مس در سال جاري انجام شده كاهش عيار برداشت 
از معادن به 0/63 درصد اس��ت در حالي كه س��ال 
91  عيار برداشتي 645/0 درصد بود و با وجود اين 

موضوع توليد افزايش يافته است.
به گفته وي در س��ال 97، 47 هزار تن صادرات 
صورت گرفته اما در شش ماه سال 98 صادرات به 

52 هزار تن افزايش يافته است.
مديرعام��ل ش��ركت ملي صنايع م��س ايران با 
عنوان اينكه ش��ركت مس با آغ��وش باز از تمامي 
ايده ه��ا و خالقيت  هاي نو و س��رمايه گذاران جديد 
در ح��وزه افزاي��ش ايمن��ي، افزايش به��ره وري و 
بومي س��ازي اس��تقبال مي كند، گفت: براي توليد 
بيشتر با بهره وري باال نيازمند استفاده از دانش روز 
و فناوري هاي پيشرفته هستيم و در اين راستا  نيز 

كوره هاي كارخانه ذوب سرچشمه به دليل بهره وري 
پايين از ريورب به فلش تغيير كرده اس��ت و حتي 
براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها، بازنگري 
در سيستم فلش و استفاده از سيستم دبل فلش در 

برنامه قرار گرفته است.
س��عدمحمدي با عنوان اينك��ه تغيير نگرش در 
بخش سرمايه گذاري، ارتقاي دانش و از همه مهم تر 
تدوين برنامه ريزي منسجم و جامع براي حركت در 
مسير توسعه الزامي است، افزود: شركت هاي بزرگ 
معدني دنيا به سمت هوشمند سازي بهره برداري از 
معادن، اكتشاف و استخراج حركت كرده اند و براي 
رقابت اقتصادي با دنيا و توسعه  هدفمند بايد به اين 

سمت حركت كرد.
افزايش ايمني و هوشمندسازي سيستم در  � 

نمايشگاه آيمارك
با توجه به سياس��ت مديريت شركت ملي مس 
در ارتقاي تكنولوژي هاي توليد و همچنين افزايش 
تعامالت ب��راي تحقق اهداف توس��عه اي حضور و 
مش��اركت در همايش ها و نمايش��گاه هاي مختلف 
معدن و صنايع معدني را در اولويت برنامه هاي خود 
قرار داده است به گونه اي كه با حضور در ششمين 
كنفرانس و نمايشگاه آيمارك استراليا اين موقعيت 
را فرصتي مناس��ب براي شناساندن توانمندي هاي 
معدني ايران دانس��ته و مي گوي��د: اين حضور يك 
رابطه برد- برد براي آش��نايي با دانش و تجهيزات 
روز معدني دنيا براي صنايع معدني كشور به شمار 
مي رود و مي توان از ظرفيت هاي اين نمايش��گاه به 
لحاظ بهره وري و كاهش هزينه ها و افزايش راندمان 
توليد براي صنايع معدني كشور به ويژه صنعت مس 

بهره گيري كرد.
س��عدمحمدي افزايش ايمني و هوشمندسازي 
براي تسريع بخش��يدن به انجام امور معدنكاري را 
رويكرد ش��ركت هاي بزرگ معدني دانست و گفت:  
صنايع معدني ايران بايد اين رويكرد را با قدرت دنبال 
كند تا شاهد افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي 

توليد در اين بخش باشيم.

عملكرد شركت ملي صنايع مس ايران در نيمه نخست سال 

ايستاده بر سكوي توسعه

ويژه معدن و صنايع معدنی

   مقايسه ميزان فروش شركت ملی مس از سال 1388 تا كنون


