ویژه نامه الکترونیکی سایت معدن بیدار  ۲۴بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

 10تیرماه 1399
ویژه نامه روز صنعت و معدن منتشر شد:
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Launching the first phase of Maad Koush
Pelletizing Plant in year of Production Leap
Maad Koush Co. was established in 2005 as a subsidiary of Arzesh Holding
with the aim of supplying steel industry raw material and production of
5 Million tons iron ore Pellet per year in two phases.The technology used
in Maad Koush plant is Allis-Chalmers “Rotary Kiln” and the equipment
have all been supplied by international reputable suppliers. Maad Koush
plant is privileged to be located in a 37 hectare area in Persian Gulf Mining
and Metal Industries Special Economic Zone (PGMISEZ) – Bandar Abbas.
According to the plant design, it is possible to feed different types of iron
ore concentrate (Hematite & Magnetite) with various particle size which
will be grind inside the plant to reach appropriate size and blaine. The
first phase of Maad Koush Pelletizing Plant was operated in May 2020
while the second phase has already reached an actual progress of %30,
considering the common infrastructure which have been implemented
and constructed before.

آغاز بهره برداری فاز اول مجتمع گندله سازی شرکت
فوالد مادکوش در سال جهش تولید
شــرکت مادکوش از زیر مجموعه گروه گسترش سرمایه گذاری بینالمللی ارزش

جهت تأمین مواد اولیه صنعت فوالد و با هدف احداث کارخانه گندله ســازی به
 هکتار در منطقه ویژه37  میلیون تن طی دو فاز در زمینی به مساحت5 ظرفیت

 تأسیس1384 اقتصادی صنايع معدنی و فلزي خلیج فارس بندرعباس در ســال
 تکنولوژی مورد اســتفاده در این طرح آلیس چالمرز می باشــد و کلیه.گردیــد

 مطابق با.تجهیزات کارخانه از تأمین کنندگان معتبر بین المللی تأمین شده است

 امکان خورا کدهی کنسانترههای مختلف،طراحی صورت گرفته برای این کارخانه

(هماتیت و مگنتیت) و با دانه بندیهای متفاوت وجود دارد که جهت رســیدن

 فاز اول. در داخل کارخانه آسیاب خواهند شد،به دانهبندی و سطح ویژه مطلوب

 به بهره برداری رسیده است و فاز دوم طرح با1399 کارخانه از اردیبهشــت سال

. درصد پیشرفت دارد30 احتساب زیر ساختها و بخشهای مشترک دو فاز حدود

No.247, Mirdamad Blvd. , Tehran, Iran`
+98 (21) 26421003-9 +98 (76) 33592251-7
www.maadkoush.com
commercial@arzeshholding.com
Plant : Persian Gulf Mining and Metal Special Economic zone
13th Km of Shahid Rajaee Road, Bandar Abbas- Iran
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سرپرست وزارت صمت خبرداد:

دستور توقف صادرات سنگ آهن
حســین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت یکی تز دغدغههای اصلی زنجیره فوالد را تامین
سنگ آهن میداند .بطوریکه طی یک ماه گذشته تمرکز خاص بر روی
این حوزه داشته است .تعیین ضرایب قیمتی ،بازدید از شرکتهای
فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن و برگزاری جلسات متعدد با مدیران
شرکتهای معدنی و فوالدی نشان میدهد که رفع گلوگاههای این
حوزه بخصوص تامین ســنگ آهن یکی از الویتهای وی بشــمار
میرود .بطوریکه وی در جریان بازدید از کارخانه ذوب آهن اصفهان
تدوین ســاز و کار جدید و جلوگیری از صادرات ســنگ آهن خام را
بعنوان راهکار اساسی برای جهش تولید خواند.
سرپرست وزارت صمت در نشست بررسی شیوههای رفع موانع جهش تولید در ذوب آهن اصفهان ،این شرکت را نماد
فوالد کشور دانست که باید جایگاه آن را در صنعت کشور حفظ کرد .حسین مدرس خیابانی گفت :شیوه تولید ذوب
آهن اصفهان با سایر فوالدسازان کشور متفاوت است و این باعث شده که نه تنها از یارانه انرژی بی بهره باشد ،بلکه
از معادن زغال ســنگ نیز حمایت میکند و لذا باید از این صنعت با روشهای مختلف از جمله برداشتن محدودیت
صادرات ،حمایت کرد.
ذوب آهن اصفهان آمادهترین واحد صنعتی کشور برای جهش تولید
وی از فعالیتهای ذوب آهن اصفهان در حوزه صرفه جویی در مصرف آب و ایجاد فضای ســبز که  80برابر استاندارد
اســت تقدیر نمود و افزود :ذوب آهن اصفهان آمادهترین واحد صنعتی کشور برای جهش تولید است و در سالی که
از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است ،هرگز نباید تولید این مجتمع عظیم صنعتی
کمتر از ظرفیت تولیدش باشــد .انتظار این اســت که تولید این شــرکت از  3میلیون و  600هزار تن نیز فراتر برود.
مدرس خیابانی ،مسئولین وزارت صمت به ویژه وجیه ا ...جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
را مســئول دستیابی ذوب آهن اصفهان به جهش تولید دانست و گفت :حل مشکالت این شرکت برای دستیابی به
تولید  3میلیون تن در سال جاری باید به صورت هفتگی پیگیری شود و هیچ توجیهی برای عدم تامین سنگ آهن
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مورد نیاز این شــرکت پذیرفته نیست .سرپرست وزارت صمت ،دستورات الزم برای ممنوعیت سریع و کامل صادرات
سنگ آهن و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات ریل را اعالم نمود و گفت :تامین کامل سنگ آهن مورد
نیاز ذوب آهن و رفع موانع جهش تولید این شرکت ،ممنوعیت صادرات سنگ آهن و ممنوعیت واردات محصوالتی
که صنایع فوالدی کشــور قادر به تولید آن هســتند به ویژه ریل ،سه اقدام فوری است که در این نشست ،تصمیمات
الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.
فوالد مبارکه یک میلیون تن گندله را با ذوب آهن اصفهان تهاتر میکند
مدرس خیابانی با اشاره به این که فوالد مبارکه اصفهان ،یک میلیون تن گندله به ذوب آهن اصفهان تحویل میدهد و
با محصوالت این شرکت تهاتر میشود ،افزود :معادن کشور باید سنگ آهن ذوب آهن را تامین کنند و صنایع معدنی
باید به اکتشاف توجه ویژه داشته باشند تا شرکتهای فوالدی در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند .خداداد
غریبپور ،رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاون وزیر نیز در
این نشست گفت :باید مصوبه تامین یک میلیون و  700هزار تن سنگ آهن برای ذوب آهن اصالح شده و کل نیاز
ذوب آهن به ســنگ آهن بر اســاس این مصوبه از معادن چاه گز ،سنگ آهن مرکزی و سنگان تا  5سال آینده تامین
گردد .وی افزود :با توجه به این که روش تولید ذوب آهن اصفهان متفاوت اســت ،لذا تامین ســنگ آهن برای این
شرکت و برداشتن محدودیت برای صادرات محصوالت این شرکت ،منصفانه است.
ذوب آهن معادن زغال سنگ کشور را از ورشکستگی نجات داد
رئیس هیات عاملایمیدرو افزود :در ســال گذشته ،معادن زغال سنگ کشور در حال ورشکستگی بودنداما ذوب آهن
اصفهان از آنها حمایت الزم را نمود و مانع ورشکســتگی این معادن شــد .داریوش اسماعیلی ،معاونامور معادن و
صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست از ذوب آهن اصفهان به جهت کمک به دولت به منظور تنظیم بازار و
کنترل قیمتها قدردانی نمود و گفت :تنها راه کنترل قیمت ،افزایش تولید است و ذوب آهن اصفهان در این زمینه به
خوبی عمل کرده است .وی افزود :نقشه راه معدن کشور تهیه شده است و بندی از این نقشه راه به ذوب آهن اصفهان
اختصاص دارد که بر این اســاس سنگ آهن مورد نیاز این شــرکت تامین شده و این مشکل ریشهای حل میشود.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سفر یک روزه به استان اصفهان به همراه معاونین خود ضمن حضور در
ذوب آهن اصفهان ،از خط تولید ریل ،روند بازسازی کوره شماره یک و پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند بازدید نمود
و در نشستی با حضور مسئولین این وزارت خانه و مسئولین ذوب آهن ،شیوههای رفع موانع دستیابی این شرکت به
جهش تولید را مورد بررسی قرار داد .سرپرست وزارت صمت پیش از حضور در ذوب آهن از فوالد مبارکه بازدید کرد.
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گفت و گوی «معدن  »24با خداداد غریب پور؛ رئیس هیأت عاملایمیدرو

توسعه از گوهر تا فلزات

 200معدن تعطیل شده در سال  1399فعالسازی میشوند
معدن  -24ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )IMIDRO /که سازمانی
تحت پوشش وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و بیش از  40هزار نیرو دارد ،بر اساس قانون ،وظایف
توســعهای از جمله در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم
کشور دارد .این هلدینگ بزرگ دولتی ،شامل  8شرکت بزرگ
و  55شرکت عملیاتی بوده و از جمله شرکت فوالد مبارکه و
شرکت صنایع مس ایران که دو شرکت پیشتاز ودرآمدزای
حوزه معدنی بورس تهران هستند ،جزو شرکتهایایمیدرو
محســوب میشوند .از سال  1397و بعد از استعفا و کناره
گیری مهدی کرباســیان ازایمیدرو ،بــه دلیل اجرای قانون
منع فعالیت مجدد بازنشستگان در مسئولیتهای دولتی،
خداداد غریب پور به ریاســت هیات عامل این هلدینگ دولتی منصوب شد .در گفت و گوی «معدن »24
با خداداد غریب پور ،به طور عمده بر فعالیتهایایمیدرو و اقدامات اســتراتژیک این سازمان توسعه ای،
تمرکز شده است .گفت و گوی ما با رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) را
در ادامه میخوانید.
روز صنعت و معدن در تیر ماه  1399در پیش رو هست و حدود یک و نیم سال از انتصاب شما به عنوان
رئیس هیأت عاملایمیدرو میگذرد .جنابعالی در مراســم معارفه ،بر ایجاد ساختار در نظام مدیریتی و در
نتیجه کاهش هزینهها و تامین مالی تاکید کردید .در این مدت مدیریت بر هلدینگایمیدرو ،چه مقدار
از اهداف مورد نظر در ساختارسازی اجرایی و چه دستاوردهایی حاصل شد؟
بله .از زمان پذیرش مســئولیت ،یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفت ،ایجاد ســاختار به منظور
دستیابی به اهداف بوده است .از این رو ،کمیتههای تخصصی برای هر یک از بخشها ایجاد شد.
از نیمه دوم سال  1397کمیتههای تخصصی از جمله زیرساخت ،سرمایهگذاری ،محیط زیست ،طر حهای
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استانی و احیای معادن کوچک راکد یا نیمه فعال ،مشغول به فعالیت هستند.
عالوه بر این ،پایش طر حها همواره مورد تاکید اینجانب و تیم مدیریتی بوده که این مهم نیز مانع ایجاد
انحراف و برجای ماندن چالشها میشــود .من معتقدم چنانچه در مورد بسیاری از پروژههای کشور ،به
طور مستمر پایش انجام شود طر حها در مدت زمان کمتری افتتاح خواهند شد.
گندلهســازی سناباد که اخیر در مجتمع
ایمیدرو توانســته چنینامری را محقق کند .به عنوان مثال ،طرح ُ
ســنگان (استان خراسان رضوی) راهاندازی شــد ،پیش از موعد مقرر بهرهبرداری شده است .پروژه عظیم
آلومینیوم جنوب نیز با ســرمایهگذاری  1.2میلیارد دالری و با پایشهای مســتمر توانست از چالشهای
متعددی که داشت عبور کند.
همچنین،ایمیدرو طی یک و نیم ســال گذشــته در ساختار خود ،توسعه را به معنای عام تری دیده است.
همان طور که در اخبار و گزارشها اعالم شده ،این سازمان از سال  ،1398ساختاری برای توسعه گوهرسنگ
(سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی) و سنگهای تزئینی ایجاد کرده و کمیتهای مشغول پیگیری طرح جامع
و حرکت در مسیر آن است.
طرح جامع گوهرسنگها به تازگی در یک اجماع گروهی نهایی شده .نکته قابل توجه این است که تمامی
این کمیتهها با حضور تشــکلهای تخصصی ،نمایندگان بخش خصوصی ،اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن،
اتاق اصناف،دانشگاهها و نهادهای دیگر برگزار میشود.
در همیــن حال ،همکاری نزدیکی بــا نهادهای اثرگذار مثل گمرک و بانک مرکزی نیز در راســتای اهداف
کمیتهها داریم.
به طور مشخص ،جنابعالی در مراسم معارفه ،بر تعامل با بخش خصوصی و صادر کنندگان اشاره کردید.
در عمل ،جلسات متعددی بین مسئوالنایمیدرو و بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
اصفهان ،خانه معدن ایران و کمیســیون طال و جواهر اتاق اصناف ایران برگزار شــده .بر چه مبنا از همان
ابتدای پذیرش مسئولیتایمیدرو ،تعامل با بخش خصوصی را ضروری دانسته و عمال جلسات متعددی،
با فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی کشورمان برگزار کردهاید؟
در عمل ثابت شــده که اگر تصمیم گیر یها به روال ســنتی و خارج از گروههای ذی نفع بخش خصوصی
انجام شــود ،اثرگذار نخواهد بود و به نتیجه مطلوب نمیرســد .از این رو تمامی اقدامات از جمله تشکیل
کمیتههای تخصصی و بازنگری و طراحی استراتژ یها ،تنها با حضور نمایندگان بخش خصوصی انجام شده.
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شــاید بتوان گفت جذب سرمایههایی که طی سالهای گذشته محقق شده ،در سایه همکاری و تعامل با
بخش خصوصی بوده است.ایمیدرو در همین راستا طی سال  ،1398مبلغی در حد  13هزار و  700میلیارد
ناموت از محل سود شرکتهای تابعه را به سوی سرمایهگذاری در پروژهها هدایت کرده است و هم اکنون
این سازمان ،روابط پویا و رو به توسعهای با بخش خصوصی دارد.
ایمیدرو ،هلدینگی متشکل از شرکتهای بزرگی در حوزههای آلومینیوم ،فوالد ،مس و سرب و روی است.
چه طر حهایی در دســت اقدام دارید که در ســال  1399به عنوان سال جهش تولید ،باعث شوند جهش
تولید به معنای واقعی عملی شود؟
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته  2.2میلیارد دالر پروژه در طول ســال  1399راهاندازی خواهد شد .به
دلیــل این که ایــن طر حها در زنجیرههای فوالد ،مس وآلومینیوم بودهاند در عمل به تحقق جهش تولید
کمک میکنند .با طر حهایی که به تازگی در مجتمع سنگ آهن سنگان راهاندازی شد ،ظرفیت تولید سالیانه
کنســانتره و گندله سنگ آهن کُ ل کشور به ترتیب به  62میلیون و  54میلیون تن رسیده است .از طرفی،
ظرفیت تولید آلومینیوم نیز به  785هزار تن و ذوب مس به  400هزار تن رســیده است .همچنینامسال
میزان تولید فوالد خام به  28میلیون تن خواهد رسید .طر حهایامسال زمینه ساز ایجاد  4هزار و  100شغل
مستقیم در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق محروم میشود .این اقدامات در حالی صورت میگیرد که
کاهش وابستگی به نفت ،انتظارات از نقش آفرینی این حوزه در اقتصاد ملی را باال برده است.
در اوایل سال  1398با حفظ سمت ،مسئولیت اجرای طرح احیای معادن راکد را پذیرفتید و در سال گذشته
حدود  150معدن در مسیر فعالسازی قرار گرفته یا فعال شدند .وضعیت کنونی این معادن چگونه است
و آیا به غیر از معادن فعال شده ،سایر معادن که در مسیر فعالسازی بودند ،فعال شده و رونق گرفتهاند؟
طرح فعالسازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور ،با هدف فعالسازی معادن بخش خصوصی
که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شدهاند ،از آذر ماه سال  97تعریف و در سال
 98با راهبر یایمیدرو عملیاتی شــد .معادن کوچک و متوســط به دلیل گستردگی ( 98درصد از تعداد کل
معادن کشــور) ،اشتغالزایی ( 85درصد از سهم اشتغال معادن کشور) و تولید ( 65درصد از سهم تولیدات
معدنی کشور) دارای اهمیت هستند و میتوانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن
کشــور نقش بسیار مهمی ایفا کنند .با اجرای این طرح تا پایان سال  ،98تعداد 146معدن در مناطق کمتر
توســعه یافته احیا شد .در ادامه اجرای برنامههای مرتبط با فعالسازی اینگونه معادن ،احیای  200معدن
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و احداث  25واحد فرآوری در سال  99هدفگذاری شده است.
همچنین عملکرددها تا اردیبهشت  1399نشان میدهد که بررسی  2183معدن در قالب  375پروژه انجام
و اقدامات کلینیکی ،روی  1058معدن عملیاتی شده.
در ســال گذشــته موضوع دعوت از پیمانکاران بزرگ برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و ماشین آالت
معــادن مطرح شــد تا در ابتدا بانک اطالعاتی از نیازهای معادن تهیه شــود .آیــا در حال حاضر ،زمینه
وامکانات الزم برای نوســازی معادن و تســریع این کار فراهم است و چقدر برای صادرات و اشتغال زایی
هدفگذاری کردهاید؟
بهبود مدیریت شــرکتها و نقشایمیدرو در حفظ ســود شرکتها به منظور توسعه رویکردی است که به
تسهیل در تامین مالی طر حهای توسعهای شرکتهای معدن و صنایع معدنی منجر شده است.
در این راســتا افزایش سرمایه شرکتها نیز یک اســتراتژی دیگر است که توسط این سازمان هدفگذاری
شده تا در یک چشمانداز چهار ساله ،پروژههای توسعهای این بخش راهاندازی شود.
برنامه سال  1399در بخش صادرات این حوزه نیز نشان میدهد که صادرات  3.5میلیارد دالری شرکتهای
زیرمجموعهایمیدرو رقم خواهد خورد که حاکی از رشد  9درصدی برنامه نسبت به عملکرد سال  1398دارد.
افتتاح  2.2میلیارد دالر طرح در سال  1399با اشتغال مستقیم  4100نفر و  15هزار نفر به طور غیر مستقیم
هدفگذاری شده است.
همچنین عالوه بر این هدفگذاری،ایمیدرو به عنوان یک ســازمان توســعهای بســتر کمک به افتتاح یک
میلیارد دالر طر حهای بخش خصوصی در سال جاری را فراهم خواهد کرد .در عین حال ،از  108شهرستان
کمتر توســعه یافته،ایمیدرو در  48شهرستان سرمایهگذاری کرده که  44درصد شهرستانهای کمتر توسعه
یافته کشور را شامل میشود.
از ســال  1397که جنابعالی مســئولیتایمیدرو را به عهده گرفتهاید تا زمان فعلیایدهها و برنامههای
مختلفی از جمله حمایت از اســتارت آپهای معدنی تا توسعه صنعت گوهرسنگها و تکمیل طر حهای
توســعه و جذب سرمایهگذاری را مطرح کردهاید .با توجه به گسترده بودن وظایفایمیدرو ،در مدیریت
و راهبری این هلدینگ معظم دولتی و حاکمیتی ،چه استراتژی مشخصی را انتخاب کردهاید که اهداف
مختلف و متنوع مورد نظر را محقق سازید؟
به طور کلیایمیدرو ،دو استراتژی کالن برای دستیابی به اهداف تعیین و اجرا کرده که شامل «توسعه»
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و «توانمندســازی» هستند .توسعه ،بر مواردی همچون ســرمایهگذاری و افزایش تولید تاکید دارد
و توانمندســازی ،برامور اکتشاف ،زیرســاختها ،آموزش ،پژوهش و فناروی و مناطق ویژه اقتصادی
متمرکز است.
ایمیدرو در ســایه استراتژی توانمندســازی ،موضوع همکاری با دانشگاه و تقویت حوزه دانش را پیگیری
میکند .نمایشــگاه اینوماین  2و حمایت و توسعه اســتارت آپهای معدنی که حاصل همکار یهای این
ســازمان با معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری و همچنین دانشگاههای تهران،امیرکبیر و صنعتی
شریف بوده ،در همین راستا اجرایی شده است.اکتشاف نیز که جزو فعالیتهای توانمندساز یایمیدرو است
به عنوان بخش تامین کننده آینده خوراک کارخانههای فرآوری و تولید کننده فوالد ،مس ،آلومینیوم ،روی و
طال مطرح بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است.ایمیدرو از سال  1397به این سو ،مساحت پهنههای
اکتشــافی را از  250هزار کیلومتر مربع به  650هزار کیلومتر مربع افزایش داده و فعالیتهای قســمتی از
این پهنهها از سوی کنسرسیوم بخش خصوصی در حال انجام است.
در اوایل ســال جاری ،جنابعالی برای تامین مالی طر حها ،موضوع عرضه بخشــی از سهامایمیدرو را در
بورس مطرح کردید .با توجه به دشواری عرضه سهامایمیدرو در بورس ،دقیقا برای جذب سرمایه و تامین
مالی و در نهایت پیشبرد برنامهها و پروژههای توسعهایایمیدرو در چارچوب برنامه زمانبندی  4ساله تا
سال  ،1400چه سیاستهایی را در پیش خواهید گرفت؟
جذب سرمایه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی همواره با مشارکت بخش خصوصی عملی شده
وایمیدرو در راستای استراتژ یهای خود ،پروژهها را با این روش تامین مالی کرده است.
در واقع ،یکی از اثرات جانبی و تنگ شــدن مسیرهای جذب منابع خارجی و کمبود منابع سیستم بانکی،
این بود کهایمیدرو توانست با همکار یهایی که با بخش خصوصی دارد ،نسبت به تامین مالی اقدام کند.
بر این اســاس ،آن تهدید به یک نقطه قوت تبدیل شــد .با چنین روشی ،تمرکز از سیستم بانکی برداشته
شده و بخشی توسط شرکتها و از محل سود آنها به سمت توسعه هدایت شده است.
اینامر نیز از نیمه دوم سال  1397کلید خورد .به بیان دیگر ،افزایش سرمایه شرکتها با هدف اجرای
طر حهای توســعهای و تامین مالی آنها انجام شــده و در ســال  1397حدود  8هزار و  800میلیارد
ناموت و در سال  1398نزدیک به  13هزار و  700میلیارد ناموت از سود شرکتها به سمت تامین مالی
هدایت شد.
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فوالد در خدمت اقتصاد ملی
حمیدرضا عظیمیان /مدیرعامل گروه فوالد مبارکه
اقتصاد ایران در سال  99بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد .فشار تحریمها ،موانع داخلی و
هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی کشور ،یعنی جهش تولید بایستد .اقتصاد ایران با برخورداری
از نیروهای جوان و تحصیلکرده ،دسترسی به بازار  400میلیون نفری
منطقه ،وجود پتانســیلهای درونی ،مانند معادن ،و وجود راههای
استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد .البته فشارهای خصمانۀ آمریکا
در ســه سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامۀ اقتصادی ایران
منفی شــود ،ولی بدنۀ تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و
بــه راهش ادامه میدهد و اتفاق ًا همین ایســتادگی نماد میزان زیاد
تابآوری اقتصاد ایران است .اگر مسئلۀ امروز جامعۀ ایران ،اشتغال و
معیشت مردم است ،باید برای رفع دغدغههای عمومی ،مسیر توسعۀ
اقتصاد ملی را تسهیل کرد .هیچ کشوری بدون افزایش قدرت ،در رشد
یا افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمیشود و خوشبختانه با درک
این موضوع و شرایط موجود ،در اقتصاد ایران نیز شعار «جهش تولید»
در پیشانی استراتژ یهای اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.
صنایع کشور به کدام سمت میروند؟
«جهش تولید» استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این شعار ،بخشهای صنعتی و تولیدی میدانند که باید
مسیری رو به توسعه را طی کنند .البته وضعیت کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دارد .متأسفانه در سه سال گذشته،
رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده این روند تا پایان سال  99در
اقتصاد ایران ادامه یابد و رشــد اقتصادی به  -5درصد برسد .از منظر علمی ،اقتصاد ایران در دورۀ رکود تورمی قرار
گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز کشور است سرمایهگذار یهای جدید و توسعۀ صنایع مولد و باالدستی است.
البته با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشــار ناشــی از تحریمها ،دولت احتما ًال با  140هزار میلیارد ناموت کسری
بودجه مواجه خواهد بود .پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس برای کســری بودجه عدد  185هزار میلیارد ناموت
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اســت .در کنار آن ،تورم هم در بخش تولید به  36/7درصد رسیده و این رقم اثر تسهیالت پرداختی بانکها را نیز
کم کرده است .بنابر گزارش بانک مرکزی ،طی 12ماهۀ سال  1398معادل  975هزار میلیارد ناموت تسهیالت از سوی
بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص دادهشده که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 26 ،درصد رشد
داشته است؛ درحالیکه رشد نقدینگی در این سال بیش از  31درصد ،تورم تولیدکننده معادل  36/7درصد و تورم
مصرفکننده معادل  36/5درصد اعال م شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیالت مالی بانکها به نرخ ثابت ،نسبت
به سال قبل حدود  10/5درصد کاهش یافته است .علیرغم کاهش رشد  7درصدی تولید ناخالص ملی در سال ،98
نسبت تسهیالت پرداختی بانکها به تولید ناخالص ملی از حدود  40/8درصد در سال قبل به  39/6درصد تولید
ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهشیافته است .این وضعیت نشان میدهد صنعت کشور ،باوجود پتانسیلهای
قابلتوجه ،نیاز به حمایتهای جدی و اساســی دارد .البته نکتۀ قابلتأمل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشــور
مربوط به تابآوری صنایع است .صنایع با وجود تحریمها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کردهاند
و اجازه ندادهاند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز میتوان به افقهای جدید امیدوار بود.
رفع موانع تولید برای فوالد و صنایع باالدستی
شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که در یک دهۀ گذشته در اقتصاد ایران مطرح شده موضوع شیوۀ حمایت از صنایع
اســت .برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع بهمعنای تزریق منابع به آنهاست؛ یعنی حمایت از صنعت
را تنهــا در قالب موضوعات مالی میداننــد .گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی ،به رفع موانع
تولیدی نیازمندند .شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها میتوانست بهصورت جداگانه مؤثر باشد ،ولی امروز
و در میانۀ تحریمها ،صنایع نیازمند حمایت مالی و ســاختاری شدهاند .البته رفع انواع موانع تولید ،مانند تسهیل
اشتغال بیشتر برای کشور ،مقدم بر هر عملی است.
ِ
شرایط تأمین اجتماعی ،مالیاتی ،گمرکی و بانکی به نفع تولید و
دولت در این مقطع زمانی که فشــارهای ناشــی از تحریمها بر دوش صنایع سنگینی میکند ،باید به تغییر روندها
و رویهها بیندیشد؛ مخصوص ًا اینکه تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آنسوی مرزها
و تحریمها وابستگی دارد .نمونۀ آشکار این موضوع کاهش  48درصدی میزان صادرات کاالیی کشور در فصل بهار
است .کرونا و تحریمها دلیل غالب بوده ،ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته است .در این موقعیت ،جهش
تولید ،ایجاد اشــتغال و کمک به معیشــت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد .از منظر اقتصاد کالن ،موقعیت
صنعت فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشــور متفاوت نیســت .البته فشار تحریمها بر این صنایع بهشدت سنگین
شده و یک نمونۀ آن اقدامات خزانهداری آمریکاست که میکوشد با شناسایی روندهای مالی ،هر شخص و شرکتی
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ف شده و نه
را که با صنعت فوالد ایران در ارتباط است زمینگیر کند .بااینحال مسیر توسعه در این بخش نه متوق 
میتوان آن را متوقف کرد .رســالت صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی ،حفظ اشتغال و به گردش
درآوردن چر خهای اقتصاد ملی است و از این منظر ،دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
فوالد چه کرد و چه میکند؟
توسعۀ صنعت فوالد کشور در دورانی صورت میگیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس است؛ هم کرونا
روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریمها مدام رویهم تلنبار میشود .اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد
ت شده است .یکی از مهمترین و استراتژیکترین آنها مشارکت قابلتحسین
بزرگ در کارنامۀ صنعت فوالد کشور ثب 
صنعت فوالد در راهاندازی خط لولۀ انتقال نفت گوره به جاسک است .برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور ،لولههای
فوالدی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به کمک فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است .همین اقدام
موجب صرفهجویی چندین میلیون دالری در کشــور شده و عالوه بر آن ،صنعت فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و
تجربۀ ساخت ،چندین گام به پیش رانده است .همزمان ،راهاندازی ابر پروژه نورد گرم شمارۀ  2نیز موفقیت بزرگ
دیگری است که در کارنامۀ فوالد مبارکه و اساس ًا صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده است .این اقدام «پویش تولید،
تداوم و امید» برای فوالد مبارکه اســت .با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شــمارۀ  2ظرفیت تولید کالف گرم در فوالد
مبارکه به  7.2میلیون تن خواهد رســید و بر این اساس نهتنها از واردات بینیاز خواهیم شد ،بلکه امکان صادرات
نیز خواهیم یافت .همین امروز نیز بخشی از ور قهای موردنیاز صنایع خودروسازی ،صنایع نفت و گاز و لولهسازی
و لوازمخانگی در داخل تولید میشــود .همچنین همزمان با افتتاح نورد گرم شــمارۀ  ،2اشتغال قابلتوجهی برای
ی َشود .خوشــبختانه صنعت فوالد ،بهخصوص فوالد مبارکه ،با قدرت مسیر توسعه را ادامه
جوانان کشــور ایجاد م 
میدهد و نمونۀ بارز آن رشد سود عملیاتی فوالد مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابلتوجه  62درصد رسید.
ســال گذشته فروش صادراتی فوالد هم رشد  146درصدی داشت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد  5درصدی
همراه بود و به رقم  6میلیون و  130هزار تن رسید .در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فوالد  11درصد رشد کرد
و حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی بیش از 240درصدی در سال جاری همراه بوده است.
امروز اقتصاد ،رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی از مهمترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات
ی َشود
برای تحقق اهداف باالدستی و دستیابی به جهش تولید رعایت شود .اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج م 
که صنایع مهمی مانند فوالد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و بهعنوان پیشران اقتصاد ملی با قدرت،کشور
را در مسیر پیشرفت قرار دهند.
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جهش تولید در بخش معدن در گرو
تجهیز و نوسازی ماشینآالت معدنی معادن کشور
مهندس علی خطیبی /مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین
اهمیت تولید بر کسی پوشیده نیست و جهش آن مستلزم انجام سرمایهگذار یهای جدید در کنار استفاده
کامل از ظرفیتهای موجود است .انجام سرمایهگذار یهای جدید نیز خود نیازمند بهبود فضای سرمایهگذاری
و فضای کســب و کار اســت .در حقیقت زنجیرههایی از حمایتها و برنامههای منســجم نیاز اســت تا
جهش تولید در کشور به ثمر نشیند و ملت شریف ایران از برکات آن منتفع گردند ،اما در این میان فقدان
راهبردهای توســعه صنعتی ،اثر بخشی حمایتها و
برنامهریز یهــای دولت را کم اثر مینماید .به عبارتی
حمایتهــای دولت باید به نحوی اجرا گردد که تمام
اقشار را تحت پوشش قرار دهد چراکه که در غیر این
صورت ،این حمایتها با جهتگیر یهای غیر هدفمند،
نه تنها بســتر رانت را ایجــاد میکند ،بلکه وضعيت
نامناســب محيط كسب وكار و امنيت سرمایهگذاري
در کشور را رقم میزند .در این میان سایه ویروس کرونا بر فضای اقتصادی کشور ،دورنما جهش تولید را با
ش مواجه ساخته است .میزان صادرات غیر نفتی کشور در دوره اول بهمن ماه سال  98تا  15فروردین
چال 
، 99از لحاظ وزنی حدود  20درصد و ارزشــی  27درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش داشته
اســت .از طرف دیگر کاهش تقاضای نیروي کار در شرکتها ،قطع زنجیره تامین و کمبود مواد اولیه منجر
به کاهش تولید ،افزایش قیمتها و افزایش بیکاري گردیده است بنابراین میتوان با تکیه بر ظرفیتهای
بخش معدن ،حلقه تامین مواد اولیه این زنجیره را گسست و اشتغال ،سرمایهگذاری و تولید را به جریان
انداخت اما متاســفانه تجربه در بخش معدن کشور نشــان میدهد ،بهرغم افزایش تعداد معادن و سهم
اشتغال آن در اقتصاد کشور ،این بخش نسبت به نوسانات قیمتی بازار آسیبپذیر بوده که در نتیجه ثبات
و تعادل فعالیت بخش معدن کشور را با چالشهای زیادی مواجه کرده و درنهایت بخشی از معادن بخش
خصوصی به سبب عدم توجیه اقتصادی از ادامه فعالیت باز میمانند .این موضوع نشاندهنده نقصی در
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سیســتم معدنکاری کشور اســت که تنها در زمان رونق بازار مواد معدنی ،بخش معدن کشور دارای توجیه
اقتصادی اســت و در زمان رکود بخشــی از معادن کشــور قادر به ادامه فعالیت نیستند ،زیرا حاشیه سود
خود را از دســت میدهند .این در حالی اســت که بسیاری از کمپانیهای بزرگ معدنی در جهان مانند وله،
ریوتینتو ،بی اچ پی بیلتون و ...در شرایط بسیار بد بازار مواد معدنی ،بهعنوان مثال سنگآهن که بیشترین
نوسان قیمت را در زمان رکود مواد معدنی داشت ،نهتنها فعالیت خود را کم نكردند بلكه تولید را نیز افزایش
دادند تا در شــرایط نابسمان اقتصادی نیز پا بر جا بمانند .در حقیقت بخش معدن این پتانسیل را دارد تا
بهعنوان بازویی قدرتمند و قابلاتکا برای دولتمردان جهت تحقق اهداف جهش تولید عمل نماید .لذا دولت
باید شرایط ویژهای را برای چرخه تولید معدنکاران در شرایط اضطراری که سرمایهگذاران رغبتی به ورود به
این بخش را ندارند در نظر بگیرند.
مراحل تولید ســنگ حاصل از اســتخراج معدن شامل عملیات چالزنى ،آتشــباری ،بارگیری و باربری و دپو
است .بهمنظور اجرای مراحل فوق به ماشینآالت مناسب نیاز است .در حقیقت شناخت انواع ماشینآالت
و تجهیزات مدرن این صنعت و نحوه صحیح انتخاب و اســتفاده از آنها ،میتواند نقش مؤثری و بسزایی
در موفقیت طر حها و تســریع در انجام پروژهها و جهش تولید در این بخش داشــته باشد که با توجه به
نوســانات نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی ،تامین این ماشینآالت به سهولت امکانپذیر نبوده .بنابراین از
آنجاکه خريد تجهیزات و ماشــین آالت  60درصد از هزينههای معدنکاری را در بر ميگیرد .لذا یک نوســان
حتی بســیار کوچک در نرخ ارز ،قادر است هزینههای معدنکاری را به طور قابل مالحضهای افزایش دهد و
حتی به غیراقتصادی شدن یک پروژه بیانجامد.
عامل دیگری که در بخش ماشــینآالت معادن در کشور مورد توجه است مدتزمان طوالنی استفاده و
بهرهبرداری از ماشینآالت معدنی است .متوسط زمان استهالک ماشینآالت معدنی در نرم جهانی حدود
 5سال است؛ اما در ایران این زمان بیشتر است و حتی به  15-10سال نیز میرسد و در برخی موارد نیز
از ماشــینآالت اسقاطی بهعنوان قطعات یدکی دیگر ماشینآالت معدن استفاده میشود؛ به بیان دیگر
در معادن ایران بیش از عمر مفید ماشینآالت از آنها استفاده میشود زیرا جایگزین کردن آنها به علت
هزینههای زیاد مشــكل اســت و در بخش خصوصی که با سرمایه کمتری فعالیت میکند این موضوع
جدیتر است.
بر اساس محاسبات ،برآورد حجم باطلهبرداری و استخراج کشور سال  1397در معادن بزرگ مقیاس سنگآهن
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و مس حدود  680میلیون تن ( 250میلیون متر مکعب) بوده اســت .نظر به اینکه هزینه ســرمایهگذاری
ماشــینآالت جهت باطلهبرداری و استخراج ســاالنه به ازاء هر  10میلیون متر مکعب ،معادل  55میلیون
یورو برآورد میشود ،میزان سرمایهگذاری در بخش ماشینآالت معادن بزرگ مقیاس سنگ آهن و مس در
افق  1404جهت باطلهبرداری و استخراج  1.1میلیارد تن ( 400میلیون متر مکعب) ،معادل  2.2میلیارد یورو
پیشبینی میشــود .که در حال حاضر جهت باطلهبرداری و اســتخراج  680میلیون تن ( 250میلیون متر
مکعب) سرمایهگذاری  1.4میلیارد یورو توسط پیمانکاران نظیر معادن بزرگ مس و سنگ آهن انجام شده
اســت .لذا با فرض نیاز به  50درصد نوسازی ماشــینآالت معادن بزرگ مقیاس معادل  700میلیون یورو،
جهت توســعه ناوگان نیز  800میلیون یورو میبایست سرمایهگذاری صورت پذیرد .به عبارتی  1.5میلیارد
یورو نیاز سرمایهگذاری جهت رسیدن به افق تولید مواد معدنی در معادن بزرگ مقیاس سنگ آهن و مس
با حفظ توانمندی پیمانکاران بزرگ است .در نتیجه جهت رسیدن به اهداف تولید افق  1404در معادن بزرگ
مقیاس مس و ســنگ آهن کشور ،ساالنه به سرمایهگذاری  116میلیون یورو جهت نوسازی و  133میلیون
یورو جهت توسعه ناوگان مورد نیاز است.
این حقیقت نیز بر کســی پوشــیده نیســت که با افزایش هزینههای دولت در بخش بهداشت و درمان و
فشار تحریمهای بینالمللی ،دست دولت برای کمکهای نقدی چندان باز نیست بنابراین شرکتهای بزرگ
معدنی (کارفرمایان) جهت تامین مالی تجهیز و نوســازی تجهیز و نوسازی معادن کشور میتوانند از محل
منابــع حاصل از فروش محصوالت صادراتی خود و بــا ارائه تضامین ،پیمانکاران خود را مورد حمایت قرار
داده وکارفرما اقساط مربوطه را از محل صورت وضعیتهای آنان کسر نماید و یا شرکتهای بزرگ معدنی
(کارفرمایان) با دریافت مجوز از نهادهای مربوطه ،اقدام به خرید ماشــینآالت برای پیمانکاران خود کرده و
به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار آنان قرار دهند و یا در نهایت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی
بهرهمند گردند.
همچنین دولت میتواند با تســهیل در واردات ماشینآالت معدنی دست دوم تا 10سال ساخت و تسهیل
ثبت سفارش و رفع موانع ترخیص تجهیزات ،ماشینآالت معدنی فعلی و قطعات یدکی  ...در گمرگ جمهوری
اســامی ایران ،جهش تولید در این بخش را تسهیل نماید و همانطور که پیشتر اشاره گردید با شکلگیری
جهش تولید در بخش معدن ،مواد اولیه مورد نیاز ســایر صنایع به وفور و با قیمت مناســب تامین گردد و
جریان جهش تولید در رگهای سایر صنایع نیز جاری گردد.
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گفت و گوی «معدن  »24با داریوش اسماعیلی معاونامور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن

عوارض برای صادرات سنگ تزئینی اشتباه بود
عوارض صادرات سنگ تزئینی کاهش و سنگ آهن افزایش پیدا میکند

معدن  -24چند ماه پس از مطرح شدن نام داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه ،سروستان و کوار در
مجلس ،به عنوان گزینه معاونتامور معادن وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،باالخره وی ،به طور خودخواسته
از نمایندگی مجلس استعفا کرده و در تاریخ  12بهمن ماه
 1398عهده دار این معاونت شد .اسماعیلی که دکترای
زمین شناسی با گرایش سنگ شناسی دارد ،عالوه بر این
که اســتاد دانشکده زمینشناسی دانشگاه تهران است،
در دورههای نهم و دهم ،نماینده مجلس بوده و در سال
 1397به عنوان رئیس ســازمان نظام مهندســی معدن
برگزیده شــد .گفت و گوی اختصاصی «معدن  »24با
دکتر داریوش اسماعیلی ،در آستانه روز صنعت و معدن
انجام شد و متن کامل آن در ادامه میآید.
ما روز صنعت و معدن ســال  1399را پیش رو داریم و چند ماهی اســت که جنابعالی به عنوان معاون
وزارت صنعت ،معدن و تجارت منصوب شدهاید .اگر دوره قبل و بعد از پذیرش مسئولیت اجرایی در وزارت
صنعت و معدن را دو دوره متفاوت بدانیم ،از نظر جنابعالی این دو دوره چه خصوصیات و تفاوتهایی در
حوزه کاری مرتبط با معدن داشته و دارند؟
رشته و کار اصلی ما معلمی دانشگاه است و به آن افتخار میکنیم و نهایتا باید در همان حوزه خدمت کنیم.
بعد از آن ،این طور قسمت شد که تقریبا یک دوره  8ساله در مجلس باشیم .یک و نیم سال هم ،مسئولیت
ســازمان نظام مهندسی معدن را داشتیم و االن در معاونت صنایع معدنی مشغول هستیم .این حوزهها،
وجوه اشتراک دارند و همچنین تفاوتهایی بین این حوزهها وجود دارد .وجه اشتراک این است که به هر
حال ،مجموعه اینها عمده تمرکز و فعالیت من ،مرتبط با بخش معدن بوده .در دانشگاه که در رشته زمین
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شناسی تحصیل کردهام و تز دکترای خودم درباره سنگهای قلع دار شاهکوه (استان خراسان جنوبی فعلی)
بوده است .به عبارتی از همان زمان که دانشجوی مقطع دکترا بودم ،تمرکزم روی بخش معدنی رشته زمین
شناسی بوده .در مدتی هم که در دانشگاه ،استاد راهنمای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بودم،
شــاید بیش از  50درصد دانشجویان من ،در حوزه منابع معدنی تحقیق کردند و برای مثال ،یک دانشجو
در زمینه آهن ،دانشجوی دیگر در زمینه طال و دیگری در زمینه مس کار کردهاند .همین طور ،در زمانی که
در دانشگاه بودم طر حهای کاربردی زیادی را انجام دادهام.
در زمان نمایندگی مجلس هم ،ضمن این که وظیفه ما بود که در تمامامور کشور ورود پیدا کرده و خصوصا
در زمان رای دادن اظهار نظر کنیم ،نگاه ما نگاه تخصصی بود .در هر هشــت ســال ،رئیس کمیته معدن و
صنایع معدنی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس بودم .همچنین در این دوره ،رئیس فراکسیون
معــدن و صنایع معدنی بودم و رئیس دبیرخانه تعامل دولت و مجلس ،در بخش معدن و صنایع معدنی
بودم .همه نمایندگان مجلس ما را به عنوان چهرهای معدنی میشناسند .به این معنی که هر موقع ،سوالی
مرتبط با بخش معدن یا زمین شناسی و مجموعه وابسته به آن بود ،نوک پیکان به سمت ما بود تا اظهار
نظر کنیم و یا مراجعات به این سمت بود و ما هم در این حوزه تمرکز داشتیم.
گرایش رشته تحصیلی شما هم در مقطع دکترا ،سنگ شناسی بوده.
گرایش من پترولوژی (ســنگ شناسی) است ولی پترولوژی مرتبط با زمین شناسی .اساسا کسی که دکترا
میگیرد تز و رساله دکترایش مشخص میکند چه تخصصی دارد .عنوان تز من« ،پترولوژی توده گرانیتی
شــاهکوه با نگرش ویژه به کانه زایی قلع» بوده .این موضوع ،خیلی مهم است یعنی نگاه اقتصادی وجود
داشته.
یعنی دقیقا مرتبط با حوزه معدن و مواد معدنی.
دقیقا همین طور اســت .تز من درباره منشاء مواد معدنی و نحوه تشکیل مواد معدنی است .بعد هم ،به
حوزه معاونتامور معادن وزارت صنعت و معدن که آمدم و این معاونت ،به طور مســتقیم وظیفه اجرایی
در حــوزه بخش معدن و صنایع معدنی دارد .یک بخش از این معاونت و یکی از ادارات مهم آن ،اداره کل
اکتشاف است .چه کسانی که در رشته معدن تحصیل کرده و چه کسانی که زمین شناسی خواندهاند و چه
افرادی که با مســائل معدنی آشنا هســتند ،اذعان دارند که اصل اکتشاف ،زمین شناسی است .به عبارتی،
بهترین فردی که میتواند مدیر کل اکتشــاف یا مدیر پروژه اکتشــافی باشد ،کسی است که زمین شناسی
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خوانده باشد .همه اینها تشهابهات این دو دوره است،اما درباره تفاوت باید بگویم که در مجلس ،بیش تر
اظهــار نظر میکردیم یعنــی بایدها و نبایدها را میگفتیم .میگفتیم وزارتخانه ،باید این کار را انجام بدهی
و ایــن کار را انجــام ندهی و دولت باید این کار را انجام بدهی و این کار را انجام ندهی .فعالیت ما در حد
صحبت بود و بحثهای اجرایی نداشتیم .این که خودمان بنشینیم و موضوع را اجرا کنیم و تا آخر پیش
برویم ،چنین چیزی نبود .در وزارتخانه که هستیم ،دقیقا برعکس است یعنی اینجا ،جایی نیست که بخواهی
اظهار نظر کنی و بگویی یک فرد دیگر ،این کار را انجام بدهد .ممکن اســت که بگویی من میخواهم این
کار را انجــام بدهــم و این الزامات را الزم دارم و به من کمک کنیــد یا مصوب کنید یا اجازه بدهید ولی در
وزارتخانه ،میخواهیم اجرا کنیم .در وزارتخانه ،ما اگر میگوییم حدود  25درصد معادن غیر فعال در ســال
«جهش تولید» باید فعال شوند باید سازوکار الزم برای فعال کردن آنها ایجاد کنیم و این کار را پیگیری کنیم.
باید به طور هفتگی بررسی کنیم که این کار به کجا رسید و اگر به غیر از این باشد ،مدیر اجرایی نیستیم.
بنابراین ،تفاوت در این است که در معاونتامور معادن ،به طور مستقیم میخواهیم اجرا کنیم و روی اجرای
برنامه اصرار داشــته و پیگیری مستقیم داشته باشیم ولی در حوزه مجلس ،بیش تر مطرح کردن بایدها و
نبایدها بود و این که باید این طور باشد و چرا اینچنین نیست ،بود.
در حال حاضر که معاونامور معادن وزارت صنعت و معدن هســتید ،واقعاامکانات وجود دارد برای این
کهایدهها و نکاتی که در ســازمان نظام مهندسی معدن یا در مجلس مطرح میکردید یا دیدگاههایی که
به عنوان استاد دانشگاه داشتید ،عملی شود؟
حتما این طور است .البته من نمیگویم  100درصد آن چیزی را که میخواهم در اختیار دارم ولی حداقل 70
تا  80درصد آن چیزی که در برنامهها و صحبتهای قبلی ما بود و میگفتیم باید اینچنین باشد،امروزامکان
آن آماده است و  20تا  30درصد دیگر که میماند مسائل مرتبط با معاونتهای مختلف وزارتخانه است.
برای مثال ،در ارتباط باایدههای مختلفی که مطرح میشود سازمان زمین شناسی (وابسته به وزارت صنعت
و معدن) وایمیدرو (وابســته به وزارت صنعت و معدن) باید با معاونتامور معادن همراهی ،همفکری و
همکاری داشــته باشند .همین طور قسمتهای دیگر وزارت صنعت و معدن و وزارتخانههای دیگری مثل
جهاد کشــاورزی ،سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی باید همراهی داشته باشند تا بشود کار را
انجام داد
به طور مشــخص چهایدهای تا پیش از پذیرفتن مسئولیت معاونت وزارت صنعت و معدن داشتید که
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االن در این معاونت ،پیگیر اجرای آن هستید؟
فرض کنید که داد و فریاد ما بلند بود که سیســتم ،باید هوشــمند و الکترونیک باشد .االن انجام این کار در
دســت خودمان است و برای این کار ،یک مشاور تعیین کردهایم و به شکل جدی دنبال میکنیم وامیدوار
هستیم تا پایان سال ،نمونههای اصلی هوشمندسازی وجود داشته باشد.
برای مثال ،در وزارتخانه ،سیستم کاداستر (سامانه کاداستر معادن برای خدمات دادن به بخش معدن) وجود
کاداســتر اصال دینامیک نیســت و استاتیک (سیستم ایستا و غیر پویا) است یعنی اصال هوشمند نیست.
فقط میتوان یک کار را با این سیستم انجام داد،اما ما همان سیستم را تکمیل میکنیم .فرض کنید ما در
مجلــس میگفتیم که چرا ارباب رجوع اینقدر ،در مجموعه وزارت صنعت و معدن و حوزههای مختلف آن
معطل میشود .ما آنچه را که فکر میکردیم و شدنی بود ،االن میخواهیم اجرایی کنیم .پروندههایی که در
شورای عالی معادن مطرح میشوند گاهی اوقات بیش از یک سال و برخی پروندهها  18ماه طول میکشد
تا مطرح شوند .ما که به معاونتامور معادن وزارتخانه آمدیم تدبیر و همفکری کردیم وامروزه ،پروندههای
شورای معادن ،به روز بررسی میشود.
برای مثال ،اگر دو هفته بعد ،جلسه شورای معادن را داریم در آن جلسه ،پروندههایی بررسی میشود کهامروز
به دست ما رسیده و بنابراین ،این نوع کارها شدنی است .همچنین تعدد بخشنامهها و گاهی اوقات تناقض
بین بخشنامهها وجود داشت و ما هم میگفتیم وزارتخانه باید اصالح کند .االن این کار را انجام میدهیم.
ما حدود  300بخشنامه و دستورالعمل داریم .گاهی اوقات اگر روی یک بخشنامه ،اصالحیهای انجام شده
آن اصالحیه ،دیگر دســتورالعمل اســت .ممکن است یک بخشنامه صادر شــده باشد ولی بعدا الزم بوده
یک جمله و یک عبارت و تبصره ،کم و زیاد شــود .به همین علت ،این اصالحیه به عنوان یک دستورالعمل
محســوب میشود .ما تالش میکنیم تعداد آنها را به کمتر از  50بخشنامه دستورالعمل برسانیم .ما هنگام
بررسی این بخشنامهها ،قانون معادن را مبنا قرار میدهیم .به طور فرضی میگویم که برای مثال ،در مورد
ماده  3قانون معادن ،هشت بخشنامه یا دستورالعمل داریم و آنها را به یک بخشنامه و دستورالعمل تبدیل
میکنیم.بر این اســاس ،خیلی از مواردی که ما در ذهن داشتیم عملیاتی است و قابل عملیاتی شدن است
وامیدواریم که آنها را عملیاتی کنیم.
حدود  5ماه است که جنابعالی به عنوان معاون وزارت صنعت و معدن منصوب شدهاید .از  10تا  10هزار
و  500معدنی که طبق آمارهای مختلف در کشورمان وجود دارد  4هزار و  500معدن ،تعطیل هستند.
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به نظر شما به عنوان معاونامور معادن ،راکد و تعطیل بودن این معادن چه علت یا علتهایی دارد؟
موارد مختلف و متعددی وجود دارد .عمده مسائل و مشکالتی که وجود داشته و منجر به تعطیلی معادن
شده ،شامل چند مورد است .یک مشکل ،تامین منابع مالی بوده که حدود  24درصد معادن ایران ،به این
خاطر تعطیل شدهاند .تامین تجهیزات حدود  19درصد در تعطیل شدن معادن نقش داشته است .همچنین
سازمانها و نهادهای مثل سازمان محیط زیست ،سازمان منابع طبیعی و دیگران  13درصد نقش داشتهاند.
مشــکل نداشتن فروش و بازار فروش ،چیزی حدود  11درصد نقش دارد .همچنین مسائل مرتبط با نیروی
انسانی  10درصد بوده و مشکالت زیرساختی مثل نبود آب ،برق و جاده  8درصد است .نداشتن واحد فرآوری
 8درصد نقش داشــته است .عدم ارائه کمکهای تکنیکال  6درصد نقش داشته و یک درصد هم تعطیلی
معادن ،به خاطر معارض محلی است که در روستا و شهر اقدام کرده و اجازه فعالیت به معدن ندادهاند.
این آمار مربوط به وزارت صنعت و صنعت و در زمان حضور شــما در معاونتامور معادن تهیه شــده یا
آمار مربوط به قبل است؟
از قبل شروع شده ولی نهایی شدن آن در زمان مسئولیت ما بوده است .در سال  1399شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران (وابسته بهایمیدرو) که مسئول احیاء و فعالسازی معادن بوده ،یک کار مطالعاتی انجام
داده و این آمار ،بخشی از نتایج آن است.
پس  43درصد تعطیلی معادن مربوط به دو عامل تامین مالی و تجهیزات اســت و این دو عامل ســهم
زیادی در تعطیل شدن معادن کشورمان دارند.
درست است .ماامسال برای فعال کردن معادن تعطیل شده ،برنامه داریم .در حوزه تامین منابع مالی ،چند
اقدام انجام دادهایم و با پیگیر یهایی که انجام شد سرمایه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی افزایش پیدا
کرد و االن به  500میلیارد ناموت افزایش پیدا کرده است .وقتی  500میلیارد ناموت وجود داشته باشد ،میتوان
 3هزار میلیارد ناموت تسهیالت داد .اگر زمینه جذب این تسهیالت وجود داشته باشد ،باز هم سرمایه این
صندوق در سال  1399افزایش پیدا میکند.
این صندوق با چه درصدی به فعاالن حوزه معدن ،وام میدهد؟
یک مقدار متفاوت است ولی سود تسهیالت ،کمتر از سودهای بانکی است .سود آن حتما کمتر از  18درصد
است و بعضا  14درصد و بعضی هم زیر  10درصد است.
در سفری که اخیرا به استان فارس و شیراز داشتید ،گفته بودید در سال جهش تولید تعداد  1000معدن
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تعطیل شده ،فعال خواهد شد .در سال گذشته ،فعالسازی تعداد  150معدن مطرح بوده و آقای جعفری
(مدیر عمل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی) گفته بود تا ســوم اسفند  1399تعداد  145معدن در مسیر
فعالسازی قرار گرفته و تعداد  32معدن فعال شدهاند .ما وقتی با بعضی از مالکان معادن صحبت میکنیم
که جزو اولین ثبت نام کنندگان طرح فعالســازی معدن بودهاند ،میگویند معدن ما فعال انجام نشده و
در حد ثبت نام باقی مانده .آیا جنابعالی ،برای فعالســازی این  1000معدن برنامه جدی دارید که تحقق
پیدا کند و کار استخراج آنها شروع شود؟
حتما برنامه جدی داریم .در سال گذشته برنامهای که اجرا شد و برنامه خوبی هم بود ،شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ،به طور مستقیم و معدن به معدن ورود کرد و میخواست آنها را فعال کند .در حالی که ما به
عنوان وزارت صنعت و معدن ،قرار نیست ورود پیدا کنیم و معدن به معدن را فعال کنیم .ما سیاستها را
طوری تنظیم میکنیم که معدن ،فعال شود .یک مثال میزنم .برای مثال ،برای صادرات سنگ تزئینی ،عوارض
 20درصد وضع کردهایم .این عوارض باعث شده که بازار فروش از دست برود .چرا که فعالیت معادن سنگ
تزئینی ما ،دیگر مقرون به صرفه نیست و در نتیجه ،این نوع معادن تعطیل شدهاند.
ایده شخص من به عنوان معاون معدنی این است که از صادرات سنگهای تزئینی ،عوارض نگیریم و مثال
در نهایت  5درصد عوارض باشد یا نباشد ولی نه این که  20درصد عوارض گرفته شود.
وقتی این عوارض صادراتی حذف شود تعداد زیادی از معادن سنگ تزئینی ما فعال میشوند .الزم نیست
که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بگوید شما باید فعال شوید.
باالخره نگاه شما به سمت این است که واقعا برنامه ریزی وجود داشته باشد؟
حتما و قطعا همین طور اســت و ما حتما باید برنامه ریزی داشــته باشیم .برای مثال در حوزه اخذ حقوق
دولتی معادن ،همین وضعیت را داریم .ما در پایان ســال  1398که هنوز میزان حقوق دولتی تعیین نشده
بود ،همه را بر پایه سال  1397اعالم کردیم و میزان حقوق دولتی را در سال  1398افزایش ندادیم .در سال
 1399هم ،هنوز این موضوع را در شورای عالی معادن مطرح نکردهایم ولیامیدواریم که تغییر نکند.
در حکم صادر شده برای تصدی معاونتامور معادن ،در بهمن سال  1398وزیر سابق صنعت و معدن آورده
است که جلوگیری از خام فروشی شود و افزایش بهرهبرداری از معادن اتفاق بیفتد .در وضعیت فعلی ،آیا
باز میخواهید با خام فروشی مخالفت کنید و به طور خاص صادرات سنگهای ساختمانی که مازاد بر نیاز
داخلی وجود دارد ،چطور میشود؟
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من  100درصد با خام فروشــی مخالف هســتم یعنی یک درصد جای اغماض در این قسمت نداریم ولی ما
باید مفهوم خام فروشی را باز کرده و تعریف کنیم .من در زمانی که در مجلس بودم ،سنگ آهنیها به خوبی
من را میشناسند.
به طور مشخص ،در آن زمان من بزرگترین مخالف خام فروشی سنگ آهن بودم .ضمن این که ارتباط رفاقتی
با فعاالن این حوزه داشتم .با این حال ،در همان سالهایی که مخالف خام فروشی بودیم ،نگفتیم خام فروشی
را به صفر برسانید.
آن موقع ،گفتیم زمینه جلوگیری از خام فروشی را فراهم کنید .یعنی واحد فرآوری کنسانتره آهن تاسیس کنید
گندله و آهن اسفنجی تاسیس کنید یا واحد تولید شمش فوالدی و همچنین میلگرد تاسیس شود.
و واحد ُ
ما اگر کمک کردیم و زمینه را فراهم کردیم که این واحدها ایجاد شدند ،دیگر سنگ آهن صادر نمیشود .حدود
 10سال پیش ،سالیانه  20میلیون تُ ن سنگ آهن صادر میشده ولیامسال ،میزان صادرات آن خیلی کم شده.
در ســه ماهه اول ســال  ،1399کُ ل صادرات سنگ آهن که عمدتا هماتیتی است و صادر شده ،همان موادی
اســت که قابل مصرف در داخل کشــور نبوده و به حدود  500هزار تُ ن هم نمیرســد .حتی اگر در سه فصل
دیگر ،حدود یک میلیون و  500هزار تُ ن صادر شــود ،کل صادرات سنگ آهن در سال  1399به  2میلیون تُ ن
میرسد .این  2میلیون تُ ن کجا و  10میلیون تُ ن و  20میلیون تُ ن کجا.
شاید حتی کل صادرات سنگ آهن در سال  1399به همین  2میلیون تُ ن فرضی هم نرسد .سنگهایی که صادر
میشد ،سنگهایی بود که در داخل کشور مشتری نداشتند و اگر فردی که در ایران ،معدن سنگ آهن دارد
و مشتری هم داشته باشد و سنگ را از او بخرند ،چرا باید صادر کند .او فقط میخواهد کسب درآمد کند.
به طور مشخص درباره سنگ تزئینی و ساختمانی چه نظری دارید؟
من در مورد ســنگهای تزئینی هم اعتقاد دارم که نباید خام فروشــی شود .به طور خیلی جدی هم به این
موضوع اعتقاد دارم ولی دو نکته را هم باید در نظر بگیریم .ما حدود  4میلیارد تُ ن ذخیره ســنگ تزئینی در
کشــورمان داریم و شاید هم بیش تر باشــد .این  4میلیارد تُ ن ،همان مقداری است که شناسایی شده .ما
میخواهیم این  4میلیارد تُ ن را در داخل کشور چه کار کنیم.
دوم این که ما باید کمک کنیم کارخانجات فرآوری با تکنولوژی و علم روز ،در داخل کشور احداث شوند و این
کارخانهها ،سنگهای داخل کشور را فرآوری کرده و سنگ فرآوری شده را صادر کنند.
ما نمیتوانیم تا زمانی که زمینه ایجاد فرآوری سنگها را در داخل کشور فراهم نکردهایم ،بگوییم هیچ سنگی
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صادر نشود .بنابراین ،ما برنامه داریم و به طور جدی هم با برنامه جلو میرویم ولی برای انتهای کار هم برنامه
داریم .من به صراحت اعالم کردم و االن هم اعالم میکنم که برای ما شمش فوالد ،خام است .به این دلیل،
خام است که میتوانیم آن را به میلگرد تبدیل کنیم و به نبشی و تیرآهن .ما به جای شمش فوالد ،میتوانیم
اسلَب فوالدی تولید کنیم و اسلب به ورق تبدیل شود .حتی ورق فوالدی نیز ،خام است.
به این دلیل ،ورق خام است که میتوانیم از آن ،لوازم خانگی تولید کنیم و میتوانیم انواع مختلف لوله تولید
کنیم یا میتوانیم در تولید اتومبیل اســتفاده کنیم ..به اعتقاد من ،آن چیزی که میگوییم خام اســت همان
است که مردم میخرند و مصرف میکنند یعنی یک واحد فرآوری بعدی ،در مسیر آن نیست.
بنابراین ،ما اعتقاد داریم که خام فروشی نباید انجام شود و بر این موضوع اصرار داریم ولی این طور نیست
که چشم بسته مثال بگوییمامسال ،سنگ تزئینی صادر نکنیم .ما باید زمینه فرآوری را ایجاد کنیم و باید کمک
کرده و تشویق کنیم.
من اعالم هم کرده و گفتهام هر فرد و هر شرکت و مجموعهای یعنی هر فرد حقیقی و حقوقی ،واحد فرآوری
ســنگ تزئینی را با آخرین تکنولوژ یها و آخرین روشها ،در داخل کشور ایجاد کند ،همه نوع حمایت از آن
به عمل میآوریم از تسهیالت گرفته تا در اختیار قرار دادن سنگهای داخل کشور که فقط بتواند سنگ را به
صورت فرآوری شده صادر کند و این کار برای ما کفایت میکند.
قرار شــده که  200واحد معدنی و صنعتی بزرگ در سال  1399و تا شهریور سال  1400به بهرهبرداری برسد
و در این میان ،تعداد  100پروژه مربوط به ســال  1399است .در هفتههای اخیر ،چند طرح بزرگ ،با دستور
آقای روحانی ،رئیس جمهور در حوزه مس در استان کرمان و همچنین سنگ آهن سنگاه شهرستان خواف
خراست رضوی افتتاح شد .در حوزه معدنی ،به غیر از این طر حهایی که به بهرهبرداری رسید ،چه پروژههای
دیگری وجود دارد؟
ما نمونهها و پروژههای بزرگی را داریم و برای مثال ،در شهرســتان کوار استان فارس ،واحد آهن اسفنجی و
گندله فوالد پاسارگاد را داریم که فوق العاده برای ما ارزشمند است .ما در همان استان فارس ،کارخانه کربنات
ُ
ســدیم را در شهرســتان فیروزآباد داریم که بسیار ارزشمند اســت و به عنوان تولید کننده مواد اولیه شیشه
خواهد بود و هم میتواند از خام فروشی جلوگیری کند و هم این که میزان مواد اولیه شیشه را که از خارج
از کشــور وارد میشود کاهش بدهد .مجموعه سنگ آهن سنگان نیز که چند هفته قبل افتتاح شد .طر حها
و واحدهای زیادی در استان کرمان و استانهای دیگر داریم.
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ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:

نگرانی در مورد کمبود سنگ آهن
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و گویی با اشــاره به ضرورت
اتخاذ تدابیری برای دوران پسا کرونا و راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی مترتب ،به تشریح طر حها
و برنامههای این شرکت و ضرورت حذف موانع بازدارنده توسعه در حوزه معدن و صنایع فوالدی پرداخت.
وی گفت اگر بدنبال توســعه و تحقق جهش تولید هســتیم هیچ راهی جز دســتیابی به مواد اولیه جدید
نداریم.تقی زاده با گالیه از برخی تصمیم گیرندگان و
دیوانساالری موجود که موجب جلوگیری از بهرهبرداری
ذخایر شناسایی شده گردیدهاند هشدار دارد چنانچه
هر چه سریعتر نسبت به استخراج از ذخایر شناسایی
شده و اکتشافات جدید معادن سنگ آهن اقدام نشود
بسیاری از واحدهای فعلی فوالدسازی کشور در خطر
تعطیلی و یا کاهش تولید قرار میگیرند .مهندس تقی
زاده تاکید کرد برای ما تولید کنندگان و مســئوالن و
متولیان کشور تکلیف است تا با اتخاذ تدابیر اثر بخش
در تحقق توســعه همه جانبه کشور تالش کنیم .وی تصریح کرد جایگزین کردن معادن بجای نفت با شعار
محقق نمیشود .این نیاز به عزم و ارادهای قوی و مدیران جسور و کارآمد است .مدیر عامل چادرملو افزودامروز
فوالد کاالیی ارزشــمند در جهان است و مشخص نیست همین روند تا چند سال آینده وجود داشته باشد.
بنابر این تا فرصت باقی است باید بهترین بهرهبرداری را از این صنعت نمود .تقی زاده یاد آوری کرد چادرملو
این آمادگی را دارد با سرمایهگذاری در معادن جدید همچنان نقش ارزشمند خود را در صنعت سنگ آهن
و فوالد کشور حفظ کند و گامهای عملی برای توسعه بردارد .وی گفت :براساس اطالعات و آمارهای موجود،
در طــرح جامع فوالد در افق  1404برای تولید  55میلیون تن فوالد نیاز به حدود  80میلیون تن کنســانتره
ســنگ آهن داریم .ظرفیت تولید تا پایان سال  1398بمقدار  59میلیون تن بوده .از طرفی برآوردهای انجام
شده نشان میدهد که در افق  1404میبایست  162میلیون تن سنگ آهن خام استخراج شود در صورتیکه
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درسال  1397مقدار استخراج سنگ آهن  87میلیون تن و درسال  1398حدود  93میلیون تن بوده.
تقی زاده افزود :ذخائر زمین شناسی سنگ آهن در ایران حدود  5میلیارد تن محاسبه و ذخیره قطعی آمارهای
اعالم شده متفاوت و بین  2/5تا  3/3میلیارد تن میباشد .لذا چنانچه ذخائر جدیدی کشف نگردد تأمین
سنگ آهن صنایع فوالد تا پس از  1404کمتر از  2دهه خواهد بود.البته با فرض آنکه  80درصد از ظرفیت 55
میلیون تنی فوالد تولید نماییم (این ضریب در جهان در ســال  2018حدود  76/5درصد بوده است) ،سنگ
آهن خام مورد نیاز بمقدار  130میلیون تن و با فرض رشد سالیانه  1/5درصد ذخائر قطعی کشور ،طی سالهای
آتی مشکل تأمین سنگ آهن نداریم.
لیکن درهر صورت توجه بهامر اکتشافات و استمرار آن با حمایتهای دولت و بخش خصوصی میبایست
در سرلوحه برنامههای کشور قرار گیرد .با توجه به اینکه مزیت اصلی زنجیره تولید فوالد در کشور ،وجود ماده
اولیه اصلی مصرفی آنها یعنی سنگ آهن میباشد و با توجه به پراکندگی کارخانههای فوالد در کشور و مسائل
حمل و نقل ریلی نمیبایست روی واردات سنگ آهن تمرکز کنیم .از طرفی همگام به اجرای طر حهای اکتشافی
و دسترسی به منابع جدید سنگ آهن ،توسعه واحدهای پائین دستی نیز باید بصورت متوازن انجام گیرد.
البته احداث واحدهای فوالدســازی جدید در سواحل جنوبی کشــور که هدف اصلی از اجرای آنها صادرات
محصوالت تولیدی است در دستور کار شرکتها بزرگ از جمله چادرملو است .که یکی از این طر حها در بندر
چابهار است و تأمین سنگ آهن آن هم از کشور استرالیا در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل چادرملو با بیان اینکه ،هیچ یک از واحدهای معدنی و صنعتی چادرملو در ایام محدودیتهای
کاری ناشی از شیوع بیماری کرونا تعطیل نبوده بلکه با تدابیری پیشگیرانه و اقدامات بهداشتی وایمنی
شدید در تمامی واحدها ضمن توجه به سالمت کارکنان و کارگران ،خطوط تولید با تمام ظرفیت مشغول
بکار بودهاند.
مدیر عامل چادرملو با بیان اینکه شرکت چادرملو در سالجاری (  )1399که سال جهش تولید نامگذاری شده
تمام توان خود را برای پیادهسازی اهداف تولیدی و برنامههای توسعه بخش خود معطوف خواهد داشت
افزود :هیچ یک از واحدهای معدنی و صنعتی چادرملو در ایام محدودیتهای کاری ناشی از شیوع بیماری
کرونا تعطیل نبوده و با تدابیری پیشگیرانه و اقدامات بهداشتی وایمنی شدید در تمامی واحدها ضمن توجه
به سالمت کارکنان و کارگران ،خطوط تولید با تمام ظرفیت مشغول بکار بودهاند.
مهندس تقی زاده سپس به طر حهای در دست اجراء و برنامههای آتی این شرکت اشاره کرد و گفت :مهمترین
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طرح در دســت اجرای شرکت ،اکتشاف ،تجهیز و بهرهبرداری از آنومالی  D19با پیشبینی سرمایهگذاری 19
هزار میلیارد ریال میباشد - .طرح دیگر در دست اجراء ،احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی  10مگاواتی در
جوار نیروگاه سیکل ترکیبی در مجتمع صنعتی چادرملو با سرمایهگذاری  1000میلیارد ریال است.
 طرح احداث کارخانه گندلهسازی  2به ظرفیت تولید سالیانه  5میلیون تن با پیشبینی سرمایهگذاری 21هزار میلیارد ریال نیز از مهمترین طر حهای در دست اقدام است.
وی همچنین ساخت واحد ذوب و ریخته گری فوالد شاهرود با ظرفیت (  100هزارتن )  -ادامه ساخت واحد
ذوب و ریخته گری فوالد ســرمد ابرکوه با ظرفیت (  650هزارتن)  -راهاندازی خط تولیدکالف فوالدی سرمد
ابرکوه با ظرفیت (  450هزارتن )  -افزایش ظرفیت تولید واحد (ذوب و ریخته گری شــمش فوالدی) آهن
و فوالد ارفع به میزان (  200هزارتن )  -افزایش ظرفیت تولید واحد (احیای مســتقیم) آهن و فوالد ارفع به
میــزان (  250هزارتن ) و احداث کارخانه فروســیلیکو منگنز با ظرفیت (  50هزار تن ) را از جمله طر حهای
توسعهای چادرملو در سال چاری عنوان کرد.
تقی زاده در ادامه با تاکید بر اهمیت اکتشــاف درامر توســعه گفت :در نظر داریم با ایجاد واحد اکتشاف و
تمرکز جدی بر کشــف ذخایر جدید ســنگ آهن ،روند تولید و تامین نیاز واحدهای فوالدی کشور را به مواد
اولیــه افزایش دهیم .از طرفی اهتمام داریم با اتمام فاز اول پروژه شیرینســازی و انتقال آب خلیج فارس
که با مشــارکت شــرکتهای گل گهر ،مس سرچشمه و چادرملو در حال اجراست ،صنایع و ساکنین مستقر
در اســتانهای کرمان و یزد از آب شیرین منتفع شــوند .وی محل تأمین مالی طر حهای توسعه شرکت را از
منابع داخلی شــامل آورده سهامداران (افزایش سرمایه ) واخذ تسهیالت از سیستم بانکی کشور عنوان کرد
و افزود :شــرکت به نرخ تاریخی تاکنون مبلغ  48500میلیارد ریال بطور مســتقیم در اجرای طر حها و مبلغ
 26513میلیارد ریال بصورت مشارکت و خرید سهام سایر شرکتهای تولیدی و کال مبلغ  75000میلیارد ریال
سرمایهگذاری نموده است.
مدیر عامل چادرملو یکی دیگر از اقداماتی اساسی برای رونق اقتصادی را ایجاد تسهیالت و فراهم نمودن زمینه
صادرات محصوالت فوالدی دانست و گفت :از نظر تولید کنندگان سنگ آهن ،خام فروشی یعنی صادرات
سنگ آهن خام استخراجی از معدن که در کل کشور تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است .سنگ آهن
جهت مصرف در صنایع فوالد عمدتا به روش کوره بلند و احیاء مستقیم به ترتیب به صورت دانه بندی شده
دراندازههای  0-10میلیمتر ( )Fine Oreو  10-25میلیمتر ( ،) Lump Oreپرعیارسازی بصورت پودر کنسانتره
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سنگ آهن قابل تبدیل به گندله ( )Pellet Feedتولید و به بازار عرضه میگردد.
در ایران بیش از  85درصد صنایع فوالد به روش احیاء مستقیم بوده که مصرف کننده کنسانتره سنگ آهن
با عیار ( )Feبیش از  67درصد میباشد .وتنها مصرف کننده سنگ آهن دانه بندی ،ذوب آهن اصفهان است
و چنانچه قیمتگذاری سنگ آهن واقعی شود مطمئنا تولید کنندگان داخلی ترجیح میدهند محصول خود
را در داخل کشور عرضه کنند .وی تاکید کرد واقعی شدن قیمت سنگ آهن و سایر محصوالت فوالدی هم به
نفع تولید کننده است و هم مصرف کنند چون در آن صورت پس از اشباع بازار داخلی میتوان مازاد تولیدات
را هم صادر کرد و درآمد ارزی کسب کرد.
این فعال حوزه ســنگ آهن و فوالد افزود :تولیدات معادن کوچک و کم عیار مازاد بر مصرف داخلی اســت،
این تولیدکنندگان دو راه پیش رو دارند یا میبایســت محصول خود را صادر نمایند تا قادر به ادامه تولید
و اشــتغال زائی باشــد و یا معادن را تعطیل نمایند .راه ســومی هم وجود دارد که سرمایهگذاران (دولت یا
بخش خصوصی) کارخانه فرآوری احداث و ســنگ آهن را از معادن خریداری و محصوالت با عیار مناســب
تولید و عرضه نمایند .که آن هم بعلت پراکندگی این معادن در کل کشور و توجیه پذیر نبودن طرح از طرف
سرمایهگذاران مورد استقبال قرار نمیگیرد .البته قرار است این اقدام با تشکیل کنسرسیومهایی عملی شود.
تقی زاده تصریح کرد :بطور کلی موافق صادرات مواد اولیه نیستم لیکن اگر موجودی مازاد بر مصرف داخلی
داشت باشیم بهتراست بدون وضع عوارض آن را صادر کنیم تا ضمن ارز آوری و اجرای طر حهای توسعه ،از
تعطیلی و توقف تولید معادن و بیکاری ( باتوجه به اینکه عمده معادن درمناطق دورافتاده میباشد) جلوگیری
نمائیم .پیشنهاد تولیدکنندگان سنگ آهن آنست که دولت در مسائل مربوط به شرکتهای خصوصی سنگ
آهن و تولید کنندگان معادن کوچک از قبیل قیمت گذاری ،ســهمیه بندی ،عوارض صادارتی دخالت نکند.
ما قادر هســتیم با فوالد ســازان توافق کنیم نه اینکه دولت برای بخش خصوصی مبنای قیمت تعیین کند،
قیمتها را آزاد نماید ،ما خودمان بازار داخل و صادارت را درکنار هم حفظ مینمائیم و نیازی به وضع عوارض
صادراتی نمیباشد .هم اکنون  2شرکت معدنی و صنعتی چادرملو وگل گهر حدود  54درصد کنسانتره سنگ
آهن کشور را تولید مینمایند و اولویت اول آنها تأمین کنسانتره مصرفی گندله سازیهای کشور میباشد.
این  2شــرکت کــه در دهه  1370خصوصی گردیدند بدون اتکاء به دولــت و بودجههای عمرانی طر حهای
افزایش تولید و توسعه خود را اجراء نمودند ،لیکن در سالهای اخیر با مسائل مربوط به قیمتگذاری و بهره
مالکانه ،مواجه هستند.
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گفت و گوی «معدن  »24با سیف اهللامیری؛ مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

عوارض سنگ آهن افزایش و عوارض
سنگ ساختمانی کاهش پیدا میکند
به تولید سالیانه  55میلیون تُن فوالد میرسیم

معدن -24معاونتامور معادن و صنایع معدنی ،یکی از معاونتهای پُ ر چالش وزارت صنعت و معدن ،در
سالهای اخیر بوده است و با انتصاب معاون جدید این بخش ،تفاهمهایی بین معاونامور معادن وزارتخانه
و تشــکلهای بخش خصوصی در حال شکل گیری است .اداره
کل صنایع معدنی زیر مجموعه این معاونت وزارتخانه اســت و
بیش از سه سال است که مهندس سیف اهللامیری ،مدیر کل این
دفتر اســت .مهندسامیری از اسفند سال  1379به این وزارتخانه
پیوسته و دو سال به عنوان کارشناس صنایع ،شش سال به عنوان
مشاوری معاونامور اداری و مالی ،چندین سال معاون مدیر کل
دفتر بهرهبرداری معادن بوده اســت .سیف اهللامیری ،لیسانس
مهندســی معدن و فوق لیســانس مهندسی صنایع از دانشــگاهامیر کبیر دارد و در سالهای اخیر ،به طور
همزمان مشاور معاونامور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن است.
در سال  1376روز دهم تیر ماه به «روز صنعت و معدن» نامگذاری شده و جنابعالی در سال  1379به وزارت
صنایع و معادن وقت پیوســتهاید .به نظر شما ،مراسم روز صنعت و معدن که هر ساله برگزار میشده ،چه
تاثیرات عملی داشته و آثار و تبعات برگزاری این مراسم را چگونه ارزیابی میکنید؟
روز صنعت و معدن از ســال  1376شــروع شده بود ولی من در آن زمان استخدام نشده بودم .از سال 1382
که برگزاری این مراسم به ما واگذار شد و این کار را انجام میدادیم توسط وزارتخانه ،جلساتی برگزار میشد
برای روز  10تیر یعنی روز صنعت و معدن.
بعد از تشکیل جلسات ،برخی دستورالعملها به استانها ابالغ میشد برای معرفی واحدهای نمونه صنعتی
و معدنی .استانها نیز یک کارگروه تشکیل میدادند و در آن کارگروه ،طر حهایی که پیشرفت فیزیکی خوبی
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داشتند و طر حهای خوبی بودند بررسی میشدند و طر حهای صنعتی و معدنی را برای روز صنعت و معدن
معرفی میکردند.
این لیســتها به وزارتخانه میآمد و وزارتخانه هم با حضور مسئوالن خانه معدن ،سازمان نظام مهندسی
معدن ،سازمان زمین شناسی جلساتی برگزار میکرد .طر حهایی را کهامتیاز باالتری داشتند و پیشرفت فیزیکی
بهتری داشتند انتخاب میکردیم و در روز صنعت و معدن ،لوحهای تقدیر به همراه تندیس به صاحبان آنها
تقدیم میشد.
پیشنهاد ما این است که این نامگذاری فقط محدود به دادن لوح تقدیر نباشد .چون بخشهای خصوصی
و دولتی ،رغبتی برای گرفتن لوح تقدیر خشــک و خالی ندارند .اگر چه که گرفتن لوح از دســت مقامات و
ریاست محترم جمهوری ،وزیر و رئیس مجلس ،حسنهای خودش را دارد.
ما انتظار داشــتیم در زمانی که این لوح تقدیر داده شــده و واحد نمونه انتخاب میشود ،به عنوان یک برگه
سبز در خدمت فرد منتخب باشد و حداقل یک سال ،خدماتی به او داده شود و برای مثال ،اگر میخواستند
او را به یک سفر خارجی ببرند به او کمک کنند یا موقع تسهیالت بانکی دادن ،او را با دیگران یکسان ندانند
و بدانند این فرد به عنوان نمونه اعالم شده و با بقیه فرق دارد.
سالهای سال ما اینگونه موارد پیشنهاد دادیم و البته هر ساله اینگونه پیشنهادات در دستورالعمل ذکر میشود
ولی به محض این که روز صنعت و معدن تمام میشود ،خبری از روز صنعت و معدن نیست تا سال بعد.
ما انتظار داریم جلســات آن ادامه داشته باشــد و در روز صنعت و معدن جلساتی برگزار شود .نقاط ضعف
و قوت بررســی شــود و نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت کنند.ای کاش این طور میشد که
حداقل ،واحدهایی که به عنوان نمونه معرفی میشدند رغبت بیش تری نشان میدادند و ارزشمندتر بود.
اگر قرار باشد لوح تقدیری بگیرند و عکسی گرفته شود و یک سخنرانی هم داشته باشند ،کافی نیست و حیف
است .این روز بزرگ ،نباید به این صورت سپری شود .چرا که روز صنعت و معدن است و کل صنعت و معدن
کشور ،این یک روز را دارد و جشن گرفته میشود .بنابراین ،از این روز باید به بهترین نحو استفاده کنیم.
صنعت و معدن ،موتور محرکه اقتصاد هر کشــور اســت و سهم زیادی هم در تولید ناخالص داخلی دارد.
آیا با مراسمی که هر سال برگزار میشود و یک روز مشخص در سال هم به نام صنعت و معدن وجود دارد،
یبَرد؟
جامعه به اهمیت این روز پی م 
واقعا صنعت و معدن ،موتور محرکه اقتصاد کشور است ولی واقعیت این است که به طور شایسته جامعه به
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اهمیت این روز پی نمیبرد .در حد یک جشن یک روزه است ولی انتظار داریم این جشن ،تداوم داشته باشد
و بعد از جشن و هزینههایی که شده و وقتهایی که صرف شده ،به نحو احسن استفاده شود ولی نمیشود.
ما این انتظار را داریم که بهتر عمل شــود ولیای کاش روز صنعت و معدن طوری بود که اگر ما یک واحد را
به عنوان نمونه معرفی میکردیم بقیه انتقاد میکردند که چرا خودشــان معرفی نشدهاند یعنی این انتخاب
شدن باید ارزشمند میشد ولی این طور نیست.
بخش صنعت و معدن با شرایط تحریم و شرایط خاصی که وجود دارد فعالیت دارد ولی به نحو شایسته به
این موضوع اهمیت داده نمیشود.
جنابعالــی در دفتر بهرهبرداری معادن بودهاید و قاعدتا تجربیاتی در این حوزه دارید و پیش از آن هم به
عنوان کارشــناس در وزارت صنعت و معدن حضور داشــتهاید .االن هم مدیر کل صنایع معدنی وزارتخانه
هســتید .در حال حاضر حدود  10هزار معدن در سراســر کشور داریم و  4500واحد غیر فعال هستند .این
واحدهای غیر فعال ،عمدتا در چه حوزهای فعالیت داشتند و چه مشکل اساسی و عمدهای دارند؟
این معادن غیر فعال ،اکثرا جزو معادن کوچک هستند و اشتغال زایی خوبی هم دارند ولی در شرایط تحریم
هستیم و گرانی ماشین آالت و تجهیزات هم وجود دارد .تعطیلی خیلی از معادن کوچک ما به خاطر معارضین
محلی ،سازمان منابع طبیعی و محیط زیست است .همه این عوامل دست به دست هم میدهند و معادن
ما را تعطیل کردهاند.
در خصوص بعضی از معادن ،خیلی تالش کردیم تا فعال شــوند ولی ســازمانهای محیط زیست و منابع
طبیعی به جای این که به معادن کمک کنند ،ســد راه رشــد معادن هستند .ما نمیگوییم این سازمانها به
وظایف خودشان عمل نکنند.
این سازمانها ،تکالیفی دارند و به وظایف خودشان عمل کنند ولی بهره برداران معادن و کسانی را که پروانه
بهرهبرداری میگیرند اذیت نکنند .معارضین محلی هم ،واقعا مانع رشد معادن میشوند.
در صورتی که بیشترین اشــتغالی که وجود دارد مربوط به واحدهای معدنی است و اشتغال آنها مربوط به
کار گیری افراد ساکن روستاهای اطراف معادن است ولی صاحبان معادن را اذیت میکنند .این کارها ،باعث
تعطیلی اینهمه معادن کشور شده.
در حال حاضر وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در حال فعالسازی تعداد زیادی از واحدهای غیر فعال است
که قابلیت فعال شدن را دارند .این کار ،در دستور کار است و در سال  ،1398فعالسازی  150معدن غیر فعال
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در دستور کار قرار داده شد و برخی از آنها فعال شدند.
در سال  1399هم فعالسازی تعداد زیادی از این نوع معادن در دستور کار است و با توجه به این کهامسال،
به نام سال جهش تولید نامگذاری شده ،این معادن را فعال میکنیم .یک تعداد معدن هم داریم که در حال
تجهیز ماشین آالت هستند و ماامیدواریم که هر چه زودتر تجهیزات و ماشین آالت آنها برسد و فعال شوند.
جنابعالی مشاور معاونامور معادن و صنایع معدنی هستید .در سال  ،1397شورای اقتصاد تصویب کرد
که عوارض صادراتی در سال  1398در حد  8درصد باشد .در چه وضعیتی ،عوارض  25درصدی سنگ آهن
و  20درصدی بر سنگ تزئینی و ساختمانی وضع شد؟
ما در افق  1404شمســی ،باید  55میلیون تُ ن فوالد تولید کنیم .برای تولید  55میلیون تُ ن فوالد ،به حدودا
 150میلیون تُ ن ســنگ آهن نیاز داریم .ما اگر بخواهیم صادرات ســنگ آهن را آزاد کنیم و عوارض نگذاریم،
با توجه به شرایطی که وجود دارد و با توجه به گرانی ارز ،کل مواد معدنی خام کشور ،بدون استثنا از کشور
خارج میشود.
برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام ،این عوارض را تصویب کردیم تا مواد معدنی خام به خارج از کشور،
صادر نشود .البته این عوارض برای سنگ آهن ،قطعا قابل افزایش است ولی برای سایر کاالها در حال بررسی
است وامیدواریم عوارض برخی اقالم را کم کنیم و برخی را اگر نیاز کشور باشد ،افزایش بدهیم.
هدف ما تامین نیاز داخل اســت و به غیر از این هــدف ،هدف خاصی نداریم .هر آنچه مازاد بر نیاز داخلی
باشد ،قطعا میتواند صادر شود.
در خصوص سنگ ساختمانی هم ،عوارض وضع کردیم.اما در دستور کار است که این عوارض کاهش بدهیم
یا این که کال آن را حذف کنیم .ماامیدواریم هر چه زودتر در چارچوب جلسه سران قوا ،جلسه مربوطه که با
حضور چند وزیر و رئیس بانک مرکزی برگزار میشود ،برگزار شود.
این مقامات باید این عوارض را مجددا بررســی کنند و حتما عوارض ســنگ آهن افزایش پیدا میکند ولی
ممکن است عوارض سایر کاالها مثل کنسانتره ،گندله و اسفنجی ،کاهش پیدا کند .چون توجه ما به سمت
آخر زنجیره تولید اســت .هر چه به ســمت آخر زنجیره برویم ارزش افزوده بیش تری دارد و عوارض قطعا
کمتر خواهد شد.
عوارض جدید از اول مهر  1398برقرار شد .جنابعالی میگویید که کاهش یا حذف عوارض سنگ ساختمانی
در دستور کار است .اگر این عوارض ،درست نبوده آیا نمیشد زودتر اصالح تعرفه عملی شود؟
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در سال  1398صادرات سنگ ساختمانی ،حدود  400میلیون دالر بوده است .با شرایط تحریم و مشکالتی که
وجود دارد ،عوارض ســنگ ساختمانی کمتر میشود .آن عوارضی که تصویب کردیم قرار بوده تا پایان سال
 1398باشد ولی تا این جلسات برگزار شود ،عمال گرفته میشود.
به علت شیوع ویروس کرونا و شرایط خاصی که برای مملکت به وجود آمد ،ما نتوانستیم این جلسات را به
موقع تشکیل بدهیم و این عوارض را کم و زیاد کنیم.
البته آقای دکتر اســماعیلی معاونت محترمامور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن ،دائما پیگیر
این موضوع هستند .در اواخر خرداد هم ،جلسهای با ایشان داشتیم و در مورد همین عوارض بود و جلسات
بعدی هم برگزار خواهد شد.
ماامیدواریم عوارض جدید مصوب شود و اقالمی که باید کم شود ،عوارض آنها کاهش پیدا کند و اقالمی که
قرار است افزایش پیدا کند ،تغییر کند و مشکل اینگونه مواد معدنی برطرف شود.
در  11ماهه اول سال  1398حدود  90میلیون تُن سنگ آهن در ایران تولید شده .فکر میکنید در چند سال
باقی مانده تا سال  1404شمسی ،ما بتوانیم برسیم به استخراج  150میلیون تُن سنگ آهن؟
در سال  1398حدود  27میلیون تُ ن شمش فوالد تولید کردیم .در سال  1399هم باید بین  29تا  30میلیون
تُ ن شمش تولید کنیم .با بررسیهایی که انجام شده واحدهای کنسانتره و گندله جدید که پیشرفت فیزیکی
باالی  80درصد دارند ،قطعا به بهر برداری میرسند.
در هفتههای اخیر ،طرح فوالد سنگان توسط آقای رئیس جمهور افتتاح شد .طر حهای مختلف داریم که باالی
 80درصد پیشرفت فیزیکی دارند .واحدهایی که داریم به بهرهبرداری برسند قطعا میزان استخراج سنگ آهن
ما بیش تر خواهد شد.
من اعتقاد دارم که به تولید  150میلیون تُ ن تولید سنگ آهن خواهیم رسید .چون االن سال  1399است و تا
سال  1404شمسی ،چند سال باقی مانده است .قطعا به این هدف میرسیم و شما شک نکنید.
واحدهای ما که طرح هســتند و پیشرفت فیزیکی دارند به بهرهبرداری میرسند و ماامیدواریم به تولید 55
میلیون تُ ن فوالد برسیم و  155میلیون تُ ن سنگ آهن را استخراج خواهیم کرد.
در حوزه عوارض صادراتی ،گفته میشود عوارض بستن باعث میشود که فوالدیها دست برتر را در تعیین
قیمت سنگ آهن داشته باشند و سود هم در زنجیره فوالد به صورت عادالنه توزیع نمیشود .راجع به این
حوزه ،جنابعالی چه نظری دارید؟
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بعد از سنگ آهن که کنسانتره ،گندله ،اسفنجی و شمش تولید میشود ،قیمت آنها را با یک درصدی از قیمت
فوالد خوزســتان تعیین میکنیم .ما میخواهیم طوری این قیمتها را تعیین کنیم که به همه بخشها ،به
یک نسبت سود برسد.
در خصوص ســنگ آهن ،ماده  35قانون رفع موانع تولید ،این اجازه را به ما نمیدهد .چون گفته معادن
فقط از طریق مزایده میتوانند واگذار شوند.
ما تالش میکنیم که در ماده  35هم تغییراتی داده شــود تا برای ســنگ هم قیمتگذاری کنیم و ســود به
نسبت بین کل واحدها تقسیم شود.
در مــورد قیمتگــذاری فوالد و ابطال معامالت خرید و فروش فــوالد در بورس کاالی ایران و همچنین
ســهمیه بندی که  60درصد تولید فوالد کارخانهها در بورس کاال عرضه شود و  40درصد صادر شود ،فعاالن
حوزه تولید فوالد انتقاداتی دارند .این نوع مشکالت آیا قابل حل هست که هم مردم جنس گران نخرند و
هم فوالدیها رضایت داشته باشند؟
از سال گذشته تا اردیبهشت  ،1399قیمتگذاری و فرمول قیمتگذاری توسط وزارت صنعت و معدن،
کنترل میشــد .در آن دوره ،قیمتها کنترل شــده بود و به هیچ عنوان قیمتها افزایش آنچنانی
نداشت.
فرض این است که قیمت فوالد داخلی ،نباید باالتر از قیمت جهانی باشد ولی در مملکت ما آب ،برق ،گاز عمال
به طور مجانی به فوالدیها داده میشود و فقط درصدی از آنها بابت این نوع خدمات ،پول گرفته میشود.
با این حال که وضعیت آب ،برق و گاز ما این طور است ولی باز میگوییم فوالد داخلی در حد قیمت جهانی
فروخته شود و بیش تر از این قیمت ،در بورس کاال نفروشند.اما فوالدیها اعتقاد دارند که باید باالتر از قیمت
جهانی بفروشند که ما جلوی آنها را گرفتیم.
تا حدود  15اردیبهشــت  1399که اختیار کار در دســت ما یعنی وزارت صنعت و معدن بود به هیچ عنوان
نگذاشــتیم قیمت فوالد افزایش پیدا کند و از آن موقع به بعد ،بورس کاال به طور خودســرانه اقدام کرد و ما
نمیدانیم این دستور را از کجا گرفته است.
بورس کاال به طور خودسرانه قیمتها را تنظیم کرد ولی قیمتها افسار گسیخته شد .االن این که قیمتها
باال میرود توســط بورس اســت و از آن زمان ،ما هیچ دخالتی در قیمتگذاری فوالد نداریم .قبال از ما
اســتعالم میکردند ولی االن از ما استعالم نمیکنند و قیمت فوالد دارد به دو برابر میرسد .قیمت فوالد
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که افزایش پیدا کند قیمت تمام کاالهای کشور افزایش پیدا میکند .یک ساختمان که ساخته میشود در
هر متر مربع حدود  50کیلو فوالد مصرف میشود و وقتی قیمت فوالد و ورق فوالدی افزایش پیدا کند،
قیمــت یخچال و لوازم خانگی افزایش پیدا میکند و االن هم رو به افزایش اســت.امیدواریم که بورس
کاال این روش قیمتگذاری را کنار بگذارد و مثل دوره قبل عمل کند .ما دیگر متولی قیمتگذاری نیستیم
وبازرگانی داخلی ،متولی قیمتگذاری اســت.اما االن به طور مســتقیم ،بورس کاال قیمتگذاری را انجام
میدهد و اشتباه است.
بورس کاال این دســتور را از ما نگرفته و خودسرانه عمل میکند .این خودسرانه عمل کردن بورس کاال ،باعٍ ث
افزایش قیمت کاالها در بازار میشود.
بعد از گذشــت  4ماه از برقراری تعرفههای جدید در اول مهر  ،1398در بهمن ماه عوارض صادرات برخی
اقالم کاهش پیدا کرد و مثال عوارض صادراتی سنگ کروم و کنسانتره آن از  25به  10درصد کاهش پیدا کرد
یا عوارض صادراتی ســنگ ســرب و روی از  20درصد به  12درصد کاهش داده شد .چه اتفاقی در آن زمان
رخ داد که عوارض این اقالم کاهش پیدا کرد؟
مسئوالن انجمنهای آنها آمدند و جلساتی با آنها برگزار کردیم .این بحث را مطرح کرده و گفتند ما حاضریم
نیازهای داخلی را به هر صورت که شما بگویید تامین میکنیم و مشکلی بابت تامین نیازهای داخلی نداریم
ولی عوارض صادراتی را پایین بیاورید .ما بررسی جدیدی روی عوارض صادراتی انجام دادیم و عوارض برخی
اقالم کاهش پیدا کرد.
آیا در مورد عوارض صادراتی سنگ تزئینی و ساختمانی نمیشد همین کار را انجام داد؟
در آن جلسهای که برگزار شد ما یک رای داشتیم .همه آنها به این نتیجه رسیده بودند که عوارض آن کاهش
پیدا نکند .آنها  4رای دارند و ما یک رای و آنها هم میتوانســتند رای بدهند که عوارض ســنگ ساختمانی
حذف شود.
جلسه زیر مجموعه سران قوا را میگویید؟
بله .جلسه آن در دفتر وزیر و در زمان وزارت آقای رحمانی برگزار شد .االن هم در حال بررسی مجدد هستیم
که بتوانیم این عوارض را بازنگری کنیم و تا جایی کهامکان دارد و تولید کاالهایی که در کشور بهاندازه کافی
وجود دارد و کشور به آن اقالم نیاز ندارد ،اجازه صادرات بدون عوارض را به آنها بدهیم.
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گفت و گوی «معدن  »24با حسن حسینقلی ،رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی

معدنیها در زندان عوارض

هر ســاله در روز دهم تیر ماه که روز صنعت و معدن است،
مراسم رسمی با حضور مقامات ارشد دولت و فعاالن بخش
خصوصی برگزار میشــود و مقامات دو طرف ،چالشها و
فرصتهای این حوزهها را بیان میکنند.
بــه نظــر جنابعالی که رئیــس اتحادیه صــادر کنندگان
فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی هستید ،در چنین
مراسمهایی چقدر از مشکالت و چالشهای صنعت و معدن
مطرح و چقدر از این مشکالت به منظور توسعه فعالیتهای
اقتصادی برطرف شد؟
در سالهای اخیر که این مراسم برگزار میشده ،تقریبا میشود گفت که تاثیری نداشته است .چون در این
روز صنعت و معدن ،هیچکس به ما نمیگوید در کارتان چه مشکلی دارید .یک مراسم کلی در سالن اجالس
سران یا سالنهای دیگر برگزار شده و صحبتهای کلی مطرح میشود.
از این طرف و آن طرف صحبت میشــود ولی هیچ تصمیم و راهکاری برای حل مشکالت صنعت و معدن
نشان داده نمیشود .بعضی اوقات که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میآمد ،هیچ تاثیر عملی
و اجرایی نداشت.
برای مثال ،آقای جهانگیری نامه کتبی به وزارتخانه مینویســد که بر اســاس مادههای  4و  5قانون بهبود
فضای کسب و کار ،شما هر تصمیمی میگیرید تشکلهای مربوطه را دعوت کرده و از آنها نظر خواهی کنید
ولی وقتی از تشکلها دعوت نمیکنند ،وای به حال سخنرانیهایی که در روز صنعت و معدن انجام میشود.
بــه نظر من ،نامگذاری یک روز به عنوان روز صنعت و معدن ،هیچ تاثیر اجرایی ندارد .یک مقدار تبلیغاتی
اســت و یک مقدار هم ممکن اســت آگاهی ایجاد کند ولی این که به عنوان یک روز ،یک نمایشگاه ایجاد
شــود و یک عده از تولید کنندگان محصوالت خودشــان را در آن نمایشگاه نشان بدهند و مردم با هم آشنا
شوند ،تحت این عنوان تاثیرگذار است.
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در این دو ،ســه ســال اخیر ،برخی مشکالت را خود دولت برای ما ایجاد کرد از جمله گمرک و دارایی و مثل
وزارتخانه.
با وجود این که ما مشــکالت خارجی داریم یعنی تحریم را داریم ،مشــکالت صادرات و کشتیرانی را داریم،
افزایش قیمتهای کشــتیرانی خارجی را داریم و مشکالت ناشی از آوردن پول به داخل و نداشتن ال سی
و نبود ارتباطات بانکی و هزار مشکل دیگر را داریم ،در داخل کشور انتظار ایجاد مشکالت دیگر را نداریم.
برخی از مشکالتی که سازمانهای دولتی برای بخش صنعت و معدن ایجاد میکنند اصال ربطی به تحریمهای
و دشمنیهای کشورهای دیگر و ترامپ ندارد.
به غیر اســتفاده نکردن نهادها و سازمانهای دولتی از دیدگاه بخش خصوصی ،چه مشکالتی وجود به
طور مستقیم و غیر مستقیم توسط این نهادها ایجاد میشود؟
برای مثال ،گمرک بدون اینکه تشــکل مربوطه را صدا کنــد قیمت صادراتی محصوالت یک صنف را باال یا
پایین برده و اکثرا باال برده اســت .ســنگ آهن هماتیت با عیار زیر  40درصد را از  2دالر به  66دالر رساند.
بعد که اعتراض کردیم آن را به  38دالر یا  32دالر کاهش داد.
وقتی ما اعتراض کردیم و نامه نوشــتیم گفتند وزارتخانه اظهار نظر کند .در حالی که اول باید نظر انجمن
ســنگ آهــن را میگرفتند و بعد افزایش تعرفه میدادند .وقتی بــه وزارتخانه رفتیم و اعتراض کردیم یک
کمیته تشکیل دادند.
در آن کمیته ،انجمن ســنگ آهن حضور داشــت و ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وزارت
صنعت و معدن هم حضور داشــت وایمیدرو و ذوب آهن و فوالد مبارکه هم بودند .ما هم به عنوان صادر
کننده حضور داشتیم .تشکیل این جلسات ،خیلی طول کشید و چندین جلسه رفتیم وامدیم ،باالخره گفتند
 10دالر قیمت پایه صادراتی باشــد .در صورتی که ما درب معدن با قیمت  4دالر میفروختیم و  5دالر هم
هزینه حمل دارد که  9دالر میشود .گفتند  10دالر باشد که ما قبول کردیم.
این  10دالر را تصویب کردند و ما همهامضا کردیم و این مصوبه را به آقای سرقینی معاونامور معادن وزارت
صنعت و معدن تحویل دادیم .آقای ســرقینی هم به نظر من ،یک آدم خودســر و ظالم است .ایشان گفت
من این عدد را قبول ندارم و گفت  29دالر باشد.
ســوال این اســت که اگر آقای سرقینی ،این کمیته را قبول ندارد چرا آن را تشکیل داد؟ وقتی این کمیته را
تشکیل داده است باید نظر آن را بپذیرد .بعد میگفت چرا سنگ ایران باید  29دالر صادر شود.
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در حالی که ما این سنگ را از کوه استخراج کرده و ُخرد میکنیم و بعد صادر میکنیم .االن کلینکر که سنگ
را ُخــرد کــرده و پودر میکنند و در کوره با  1400درجه حرارت میدهند و هــزار بدبختی و بیچارگی دارد و
سرمایهگذاری زیادی میخواهد ،هر تُ ن آن  16دالر صادر میشود .چطور سنگ آهن دانه بندی که در داخل
ما با قیمت  4دالر میفروشیم به قول آقای سرقینی  29دالر فروخته شود.
در حوزه سرب و روی چه وضعیتی وجود دارد؟
ما اخیرا به وزارت صنعت و معدن رفتیم و با مسئوالن صحبت کردیم و قرار شد با آقای اسماعیلی صحبت
کنیم .در مورد ســرب و روی هم گفتند بر اســاس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا میخواهیم
برای بعضی از مواد معدنی که در داخل احتیاج داریم یا خام است ،عوارض ببندیم.
یک لیســت غیر کارشناســی تهیه کردند و سه روزه به گمرک اعالم کردند .هر چه در آن سه روز فریاد زدیم و
جلسه گذاشتیم و در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کردیم ،آقای سرقینی معاونامور
معادن وزارت صنعت و معدن و کسانی که پشت این موضوع بودند گوش نکردند.
عوارض صادراتی را به کنسانتره سرب ور وی بستند یا بر صادرات کنسانتره آهن عوارض وضع کردند و گفتند
این اقالم خام اســت .در حالی که ماده خام تعریف دارد .بر اســاس ماده  37قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر که مصوبه مجلس اســت و برای اجرا به دولت ابالغ شــده است ،ماده خام ،مادهای است که از کوه
استخراج میشود و هیچگونه تغییر فیزیکی ،شیمیایی و کیفیتی در آن ایجاد نمیشود و همان طور کلوخه،
به واحد بعدی رفته یا صادر میشــود ،خام است.در مورد کنسانتره سرب ،روی ،مس و آهن باید بگویم که
ما ســنگ را از کوه اســتخراج میکنیم و به کارخانه میبریم و ُخرد کرده و پودر میکنیم .پس تغییر فیزیکی
میکند .بعد آن را با مواد شــیمیایی مخلوط میکنیم و عیارش را از نیم درصد یا هفت دهم درصد به 30
درصد یا  50درصد میرسانیم.ارزش افزوده آن از  10هزار ناموت به  10میلیون ناموت میرسانیم .در مجموع،
تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی کرده و تغییر کیفیتی هم داشته است .این ماده جدید ،دیگر خام نیست.
این مســئوالن ،تحت عنوان خام فروشی و تحت عنوان این که در داخل کشور مورد نیاز است ،بر صادرات
عوارض بستند.
باالخره تشکلهای حوزه سرب و روی توانستهاند با مسئوالن دولتی درباره میزان عوارض صحبت کنند و
در بهمن  1398با نامه وزیر صنعت و معدن به گمرک ایران ،عوارض صادراتی سنگ سرب و روی و کنسانتره
از  20درصد به  12درصد کاهش پیدا کرد .این مقدار کاهش عوارض ،یک گام رو به جلو میتواند باشــد و
m a d a n 2 4 . co m

39

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

توانستهاید  8درصد میزان عوارض را کاهش بدهید.
من در تمام این جلسات رفتهام و این مقدار عوارض هم غلط است .مثل این است که شما قتل انجام نداده
باشی و قاضی حک اعدام بدهد ولی بعدا بگوید  15سال زندان داری.
با آن کاهش عوارض و اخذ عوارض  12درصدی ،آیا باز صادرات به صرفه است یا نه؟
با این عوارض هم ،صادرات به صرفه اســت ولی اگر قبال مثال  20ناموت ســود میکردیم االن باید  12ناموت
آن را به دولت بدهیم و  8ناموت برای ما میماند .دیگر برای ما پولی نمیماند که اکتشــاف کنیم و معدن
را تجهیز کنیم .وقتی پولی نمیماند دیگر نمیشــود این ماده خام مازاد را تبدیل کنیم و یک مرحله ارزش
افزوده ایجاد کنیم.
در ســال  1396تشکلهای معدنی از جمله انجمن ســرب و روی و اتحادیه صادر کنندگان سرب و روی،
نامــهای به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشــتنه و گفته بودند معاونت معدنی ویژگیهای
خاصی باید داشــته باشد و تسلط به قانون داشته باشد و از بخش خصوصی استفاده کند.آن نامه در چه
فضایی نوشته شد و چگونه تصمیم گرفتید که آن نامه را برای معاون اول رئیس جمهور بنویسید؟
آن موقع قرار بود آقای سرقینی را از معاونتامور معادن وزارت صنعت و معدن ،بردارند .پیشنهاد ما تشکلها
برای معاونتامور معادن ،آقای دکتر شــکوری بود .ما با توجه به نیازی که داشــتیم اعتقاد داشتیم یک فرد
دلسوز و آگاه باید معاونامور معادن شود .من اعتقاد دارم که آقای دکتر سرقینی به همه حوزههای بخش
معدن ظلم میکرد و اصال به دنبال حمایت از معادن و خصوصا معادن کوچک نبود .ما در آن موقع گفتیم
که اگر شما میخواهید معاونامور معادن را انتخاب کنید ،این معاون این خصوصیات را داشته باشد.
تمام مشخصاتی که آقای سرقینی نداشت ،در این نامه نوشتیم تا با این معیارها معاونامور معادن وزارت
صنعت و معدن انتخاب شود.
در آن نامه اشاره کردهاید که معاونتامور معادن باید به کل زنجیره تولید توجه داشته باشد و با تشکلهای
غیر دولتی مشــورت کند .مدتی اســت که تغییر و تحوالتی که در وزارت صنعت و معدن به وجود آمده و
وزیر عوض شــده و آقای مدرس خیابانی به عنوان سرپرست منصوب شده .همچنین چند ماه است آقای
دکتر اســماعیلی به عنوان معاونامور معادن منصوب شــدهاند که دکترای معدن و سنگ شناسی دارند.به
نظر شما ،چه تغییراتی در کالن قضیه به وجود آمده است؟
اوال درســت کردن خرابکار یهایی که وزرای قبلی و معاونینی همچون آقای ســرقینی انجام دادهاند ،چند
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سال طول میکشداما مهم این است که این آقایان میخواهند اوضاع درست شود .آقای مدرس خیابانی،
آدمی است که میخواهد کار انجام شود .همه حواس و هم و غم او به دنبال این است که تولید ،اشتغال،
صادرات راه بیفتد و چنین سیاستی ،واقعا قابل تقدیر و تشکر است .آقای اسماعیلی هم در جلسه مشترکی
که داشــتیم اعالم کرد و گفت نگاه من تشــکلی است و به تشــکلها احترام میگذارم .عمال ما تاثیر این
نوع دیگاه در معاونتامور معادن وزارت صنعت و معدن را میبینیم .آقای اقبالی که مشــاور تشکلی آقای
اسماعیلی است ،به دفتر من آمد و گفت ما میخواهیم ستاد سرب و روی را تشکیل بدهیم تا تشکلهای
ســرب و روی عضو آن ستاد باشند و مسائل و مشکالت خودشــان را با معاون وزیر حل و فصل کنید.این
یعنی یک نگاه خوب .در حالی که آقای ســرقینی زمانی که معاون شــد ستاد سرب و روی را که برای همین
کار تشکیل شدهبود ،منحل کرد .االن آقای اسماعیلی به نقشه راه معدن که تهیه کرده وایمیدرو کمک کرده
و ما هم کمک کردیم تا این نقشه نوشته شده ،متعهد است یعنی میگوید من متعهد هستم که این نقشه
راه معدن را اجرای کنم.
پس در تهیه نقشــه راه معدن ،شــما فعال بوده و از آن نقشه رضایت دارید که االن اجرای آن را مطالبه
میکنید؟
بله .در زمانی که نقشه راه معدن کهایمیدرو تهیه کرد اول ما تشکلها را دعوت کرده و گفتند ما میخواهیم
چنین کاری انجام بدهیم .این کار ،کار درستی است و ما باید باالخره بدانیم که چشمانداز ما کدام است.
در آن موقع که این موضوع مطرح شد آقای کرباسیان رئیسایمیدرو بود .مدیریت و تفکر آقای کرباسیان،
زمین تا آســمان با آقای سرقینی تفاوت داشت .آقای غریب پور رئیس فعلیایمیدرو هم ،این کار درست را
ادامه دادند .ما هم اســتقبال کردیم و این کار کار خوبی است.امیدواریم آقای اسماعیلی معاونامور معادن
وزارتخانه هم ،به طور جدی به دنبال این باشد که نقشه راه اجرایی شود و ما هم تکلیف خودمان را با این
موضوع بدانیم.
توانایی و ظرفیت نصب شده تولید شمش روی  475هزار تُن در سال است .ولی وضعیت زنجیره صنعت
ســرب و روی این طور اســت که معادن این حوزه در اختیار دولت اســت ولی بخش خصوصی در حوزه
فناوری و تاســیس کارخانه کنســانتره فعالیت دارد .در حد  42درصد این صنعت فعال است و  58درصد
صنایع این حوزه بدون اســتفاده باقی مانده است .آیا راهکار مشخصی دارید که چگونه میشود ظرفیت
کامل این واحدهای تولیدی به کار گرفته شود؟
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در مورد معدن سرب و روی مهدی آباد استان یزد که  20سال تعطیل بود و در اختیار دولت بود،
به آقای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و آقای کرباســیان رئیسایمیدرو گفتیم ما نمیخواهیم
معــدن را به نام ما کنید و ما پول نداریم که این معــدن بزرگ را خریداری کنیم ولی این معدن
را  25ســاله اجاره بدهید و بعد از  25ســال هم تجهیزاتی که نصب کرده بودیم را بر جا گذاشته
و کاری با معدن نخواهیم داشــت .به این ترتیب بود که این معدن را به مزایده گذاشــتند و در
این مزایده یک گروه متشکل از چند شرکت و انجمن سرب و روی و اتحادیه سرب و روی برنده
مزایده شــدند .در این معدن کار میشــود و باطله برداری در حال انجام است .فقط بهرهبرداری
معدن ،در اختیار بخش خصوصی است .فقط  65میلیون تُ ن در این معدن باطله برداری انجام
شــده و این عدد ،خیلی عدد بزرگی اســت .از طرفی کارخانه آن را تاسیس میکنند و آب و برق
را تامین میکنند .ما اگر بپذیریم که دولت ،تولید کننده خوبی نیســت و تاجر خوبی نیست ،آن
وقت مشکل ما حل میشود.
آیاامکان آن هســت که همه نیاز سرب و روی صنایع کشوراز معادن داخل کشور تامین شود و  20تا 25
درصدی واردات مواد اولیه که از خارج از کشور تامین میشود ،نیز از منابع داخلی تامین شود؟
معــدن مهــدی آباد ،چهار فاز دارد .اگر این معدن و این فازهــا راه بیفتد در هر فاز هم بتواند  200هزار تُ ن
کنســانتره تولید کند ،میتواند نیازهای داخلی را تامین کند .البته فقط آن معدن نیست و معدن شرکت با
ما هم هست.
معدن انگوران هم وجود دارد که دولتی است.
دو معدن انگوران و مهدی آباد دولتی هســتند .در معدن انگوران ،بخش اکســیده رو به اتمام است و آن
مقداری هم که اســتخراج میشــود با عیارهای پایین است .ماده معدنیای که به کسانی که شمش تولید
میکنند با قیمتهای گزاف فروخته میشــود ولی بعد از  6ماه باز صورتحساب میدهند و میگویند بیاید
فالن مقدار پول بدهید .برای مثال میگویند ما میخواهیم جاده را آسفالت کنیم.
این اجحافهایی که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران میکند بسیار ناعادالنه است .ما چند
بار نامه نوشتیم که سهمیه هر واحد دقیقا چقدر است و با چه عیاری میدهید ولی اگر به اکتشاف
توجه شــود و وام داده میشد و ســرکوب قیمت اتفاق نمیافتاد ،این صنعت میتوانست توسعه
پیدا کند.
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گفت و گوی «معدن  »24با عبدالوهاب سهل آبادی؛ رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران

تسلیم نمیشویم

معدن  -24خانههای صنعت ،معدن و تجارت استانهای مختلف کشور ،در چارچوب برنامه پنج ساله دوم
توســعه در سراســر کشور تاسیس شدند و مقرر شده بود که وظایف دولت بر اساس تبصره  41این قانون
برنامه واگذار شود .در قانون برنامه دوم توسعه ،دولت
موظف شــده بود به منظور جلب مشارکت بخشهای
خصوصی و تعاونی و پیشبرد برنامهها در حوزه اشتغال
و تولید ،فعالیتهای بخش دولتی را به تشکلها واگذار
کند .در گفت و گوی «معدن  »24با عبدالوهاب ســهل
آبادی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران ،سعی
شــده آثار و نتایج نامگذاری یک روز خاص از سال به
نام «روز صنعت و معدن» مورد کند و کاو قرار بگیرد که
آن را میخوانید.
در مراسم روز صنعت و صنعت که هر ساله برگزار میشود جنابعالی در همه سالهای اخیر ،یکی از سخنرانان
مراســم ملی روز صنعت و معدن بودهاید .در مجموع و بعد از اینهمه ســال که شــما حضور داشتهاید و
سخنرانی کردهاید این مراسمهایی که هر ساله در ارتباط با صنعت و معدن برگزار شد چطور بود و ارزیابی
شما از برگزاری این مراسم و این نامگذاری چگونه است؟
در این زمینه چند نکته قابل طرح اســت .اول این که سعی میشود مسئوالن ارشد کشور در این همایش
حضــور پیدا کنند و وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،خودش حضور پیدا میکند .رئیس جمهور و معاون اول
مهمان ما بودهاند ..ما دو برنامه برای این جلسه داریم .یکی این که پتانسیلهای صنایع و معادن کشور را
به تعریف میآوریم و توانمندیها را بیان میکنیم .در عین حال ،از بعضی از فعاالن صنعت و معدن که در
سطح کشور معرفی میشوند قدرانی میکنیم.یک مطلب دیگر ،نقدهایی است که بر قوانین و اجرا وجود
دارد عرضه میکنیم .حاال ممکن است بگویید این کارها را که انجام دادهاید ،چه نتایجی داشته است.
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خوشبختانه کارهایی که انجام شده ،نتایج خوبی داشته است .یکی از نتایج آن ،تشکیل ستاد تسهیالت و
رفع موانع تولید و فعالیت آن است .یکی دیگر از نتایج ،پیگیری مشکالت صنایع از طریق قوه قضاییه بوده
است .برای مثال ،ما توانستیم جلوی زندان رفتن خیلی از همکاران خودمان را بگیریم و توانستیم مسائل و
مشکالت مالیاتی را پیگیری کنیم .ما سعی کردهایم قبل از تعطیل شدن هر واحدی ،به عنوان نماینده جامعه
کار ،تولید و صنعت و معدن ،مشکالتش را در سطوح مختلف استانی و ملی پیگیری کنیم .این کارها ،نتایج
این نشستها و جلساتی بوده که ما داشتهایم و روز صنعت و معدن را برای خودمان افتخار میدانیم .در
این روز ،دور هم جمع میشــویم ولو این که هیچ مســئولی نیاید و هیچ اقدامی نکند ولی اصحاب رسانه
حضور پیدا کنند و توانمندیهای صنایع کشور را به رخ کشیده و به استحضار ملت مان میرسانیم.
در مراسم روز صنعت و معدن سال  1397که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و اقای شریعتمداری
وزیر وقت صنعت و معدن حضور داشتهاندف جنابعالی سخنرانی کرده و ضمن تبیین شرایط اقتصاد کشور،
گفته بودید که حاصل همه گفتنها و نشنیدنها ،همین وضعیت فعلی و حضور کمرنگ تولید کنندگان و
صنعتگران در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدنامسال است .بعد از آن سال ،به نظر میرسد وضعیت
بهتر شده و اوضاع فعاالن صنعت و معدن با نکاتی که بر آنها تاکید کردید بهبود پیدا کرده است و به نظر
میرسد رضایت شما نسبتا جلب شده.
در یک مقطعی ،همکاران ما از وضعیت اجرا در دولت ،خیلی گالیه مند بودند .ما معتقد بودیم که قوانین
زیــادی به نفع صنعت و تولید وجود دارد ولی هیچکدام از این قوانین اجرایی و پیگیری نمیشــود.ما به
معاون دولت گفتیم که وقتی مشکالت صنعت و معدن برطرف نمیشود ،فعاالن این حوزه از مراسم این روز
استقبال نمیکنند .در حالی که خوشبختانه،امروز میبینیم هم ما در حوزه صادرات به خوبی فعال هستیم و
هم ارز آوری بهتری داشــتهایم .در وضعیت فعلی که در مملکت ما پیش آمده و پول ملی ما ضعیف شده،
واحدهایی که تواســنتهاند صادرات داشته باشند موفق تر هستند.این که ما فقط به این دید نگاه کنیم که
مراســم روز صنعت و معدن چه فایدهای دارد ،باختهایم .تنها حســنهایی که دارد این است .اول این که
واحدهای خوب و موفق ما در سطح کشور معرفی میشوند و از این عزیزان قدردانی میشود.دوم ،مطرح
کردن نیازمندیها و پتانسیلهای واحدهای صنعتی کشور است .سوم این که مشکالت و نقد و انتقادات
خود را بیان میکنیم.
یــک تفاهــم نامه در چارچوب خانه صنعت و معدن ایران بــا وزارت صنعت و معدن ،در مورد تفویض
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اختیارات به خانههای صنعت و معدنامضا کردهاید .در عین حال ،با سازمانایمیدرو هم ،تفاهم نامهامضا
کرده بودید .به نظر خودتان ،باالخره این تفاهم نامهها ،نتیجه خاصی در بر داشت؟
یکی از مطالبی که من باید به شما میگفتم ،همین موضوع است .ما در قالب بحثهایی که در روز صنعت
و معدن داشــتیم میخواســتیم تفویض اختیار در حد صدور پروانه تاسیس به خانههای صنعت و معدن
واگذار شود .االن خانههای صنعت و معدن سراسر کشور ،این کار را انجام میدهند .البته آن تفاهم نامه ما
باایمیدرو به جایی نرســید .من در خرداد ماه  1399با رئیس محترمایمیدرو و معاون وزیر صنعت و معدن
داشــتم و حدود  45دقیقه با هم صحبت کردیم .در این جلســه گفتم متاسفانه بعد از گذشت چند سال،
هیچ اقدامی در مورد این تفاهم نامه انجام نشــده اســت .رئیسایمیدرو یعنی جناب آقای غریب پور هم،
بعد از بررســی با معاونان و مســئوالن ،متوجه شدند این سازمان یاایمیدرو ،خیلی کوتاهی کرده است .به
هر حال،امروزه خانههای صنعت و معدن ،با تفویض اختیاراتی انجام شده بدون یک روز تعطیل کردن ،در
خدمت فعاالن صنعت و معدن بودهاند.
یک نکته هم مطرح کردهاید مبنی بر این که دولت ،در تصمیماتی که میگیرد سعی میکند سود خودش
را هم در نظر بگیرد .یک نکته دیگر که مطرح کرده بودید این است که بخش خصوصی نمیتواند با دولت
همسفره شود .بعد از گذشت زمان و در آستانه روز صنعت و معدن سال  ،1399این دو موضوع را چگونه
تحلیل میکنید؟
من نمیتوانستم ثابت کنم که اگر بخش خصوصی در کنار شما باشد میتواند موفق باشد و شما را از خیلی
چالشها نجات بدهد .ما در کل کشور  100هزار واحد صنعتی داریم ولی بیش از سه و نیم میلیون و نزدیک
 4میلیون واحد صنفی داریم .این واحدهای صنفی ،مشــکالت کمتری برای دولت دارند .برای این که تمام
واحدهای صنفی ،با نظارت خودشان و حضور اتحادیهها انجام میشود و قوانین نظام صنفی حاکم است.
اگر اجازه داده شود که تشکلها به کارهای مربوط به خودشان اقدام کنند خیلی از مشکالت برطرف خواهد
شــد .خوشــبختانه آقای زرندی معاون محترم وزیر صنعت و معدن ،جرات نشان داد و در سال  1398این
تفویض اختیار را انجام داد .این نکته را مطرح میکنم و حتما شما ثبت کنید که آقای زرندی در خرداد 1399
گفت من با اســتعالمی که از همه اســتانها گرفتم ،همه سازمانهای ما از تفویض اختیار و این که تشکل
خانه صنعت و معدن ،این کار را انجام میدهند بسیار رضایت دارند .یعنی همه روسای سازمانهای صنعت
و معدن ،رضایت خود را در زمینه مثبت بودن این تفویض اختیار اعالم کردهاند.
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گفت و گوی «معدن  »24با نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران

تغییر رفتار در معاونت معدنی

معدن  -24اتاق بازرگانی ،صنایــع و معدن ایران ،به عنوان پارلمان بخش
خصوصی ایران محسوب میشــود و بر اساس قانون ،ارگانهای دولتی و
مجلس ،مکلف هستند با آن نهاد بخش خصوصی مشورت کنند و از دیدگاه
آن در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری استفاده کنند .گفت و گوی پیش رو
با سجاد غُ رقی نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
ایران است که آن را میخوانید.
در ســالهای اخیر ،جنابعالی در مســئولیتهای متعددی در تشکلها از قبیل کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران و
اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت معدنی ایران فعالیت دارید و بهعنوان رئیس کمیســیون تولید ملی
انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران فعالیت داشته و دارید .نامگذاری روز صنعت و معدن در سال
 1376بوده و از همان سال مراسم این روز برگزاری میشود .به نظر شما ،این نامگذاری و مراسمی که برگزار میشود ،چه
تاثیر عملی بر حوزه صنعت و معدن و به طور خاص معدن داشته است؟
ما شــاخص کمی و تجربی برای این که بدانیم چه اثری بر حوزه صنعت و معدن دارد ،در اختیار نداریم .آن چیزی که اثر
دارد محیط کسب و کار و فضای واقعی اقتصاد کالن است تا نامگذاری یک روز و یا برگزاری یک مراسم .این نوع مراسمها،
کارکردش عمدتا گرد هم آمدن فعاالن حوزه صنعت و معدن است و تبادل نظر و یک یادبود است .درباره این که این نوع
همایشها مثال اثری بر تولید بگذارند ،من فکر نمیکنم در هیچ جای دنیا چنین انتظاری از همایشها وجود داشته باشد.
به هر حال این روز نامگذاری شده و بیش از دو دهه است که هر ساله مراسم روز صنعت و معدن برگزاری میشود .با
توجه به این که جنابعالی ،هم در حوزه تشــکلها مسئولیت دارید و با فعاالن حوزه صنعت و معدن ارتباط دارید و هم
شرکت معدنی متما (مجریان توسعه معادن آسیا) مدیر عامل دارید ،قاعدتا میتوانید شناخت دقیقی از وضعیت معدن
و نهایتا صنعت و معدن ارائه کنید .اطالعاتی منتشر شده از جمله این که  364معدن سنگ آهن وجود دارد و  123واحد
از آنها فعال هستند .آیا آسیب شناسی خاصی در قالب کمیسیون معدن اتاق ایران یا در قالب اتحادیه انجام شده که
چرا این نوع معادن فعال نیستند؟
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دالیل تعطیلی معادن را میشود اولویت بندی کرد و مهمترین دلیل ،سوددِ ه نبودن فعالیت معدنی است .عمدتا معادن
کوچک مقیاس به خاطر عدم بهرهمندی از صرفه مقیاس ،در چرخههای رکود آسیب پذیرترند یعنی وقتی قیمتها افت
پیدا میکند این معادن از چرخه خارج میشوند .در این حالت هزینه بازگشت آنها به چرخه تولید افزایش پیدا میکند .به
دلیل این که زیر بار بدهیها و تعهدات مانده سنوات گذشته خودشان میکند و این تعهدات و بدهیها سنگینی میکند
و حتی در وضعیت رونق هم نمیتوانند خیلی ســریع به چرخه تولید برگردند .به خاطر فشــاری که به بخش معدن وارد
شــده و سیاستهای انقباضی که در سالهای گذشته تحت عنوان مبارزه با خام فروشی مطرح شد ،نتایج خودش را در
تعطیلی معادن کوچک مقیاس نشان میدهد .بر صادرات مواد معدنی عوارض سنگین  25درصدی وضع شد .بخشی از
این معادن کوچک مقیاس با توجه به این که ذخایر هماتیتی داشتند و مشتریهای آنها مثال کارخانههای سیمان کشوری
عراق بوده اســت ،صادرات شان متوقف شده و این معادن رو به تعطیلی رفتهاند .عیارهای بعضی از معادن پایین بوده
وامکان مصرف داخلی نداشتند یا برخی هم اصال بازار صادراتی خوبی داشتند .این عوارض باعث شده که این معادن از
سوددهی بیفتند .در تعیین قیمت سنگ آهن داخلی هم ،ما میبینیم که وزنه به سمت صنایع پایین دست میرود یعنی
اگر ما نسبتهای جهانی (نه قیمتها) را نگاه کنیم میبینیم ارتباط منطقی بین نسبتهای داخلی و نسبتهای جهانی
وجود ندارد .به این معنا که سنگ آهن ما ،ارزان تر در اختیار حلقه بعدی که تولید شمش فوالد باشد قرار میگیرد یعنی
سودی که باید در اختیار بهره بردار معدنی قرار بگیرد تا سرمایهگذاری کند و فعالیت خودش را ادامه بدهد ،این سود به
انواع مختلف به سمت حلقه شمش و فوالد هدایت میشود چه از لحاظ محدودیت در صادرات و چه از لحاظ مکانیسم
قیمت گذاری .پیشنهادهایی که کمیسیون معادن و صنایع معدنی ارائه کرده بابت اصالح و ترمیم این فاصله بوده است
و االن هم در دستور کار معاونتامور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار دارد وامیدواریم اصالح
شــده شود .اساسا هر چقدر از سوددهی یک فعالیت بکاهیم و نگذاریم که سودده باشد ،سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد.
در حالی که معدن ،نیازمند سرمایهگذاری مداوم است .به طور مشخص معدن ،نیازمند سرمایهگذاری در باطله برداری
و نیازمند ترمیم ناوگان ماشین آالت است.
با توجه به این که تمام ماشــین آالتی که در در حوزه معدن اســتفاده میشود ،باالی  80درصدشان تولید خارج از ایران
است ،قیمت همه آنها با افزایش نرخ ارز ،چندین برابر شده وامکان تجهیز معادن به سختیامکانپذیر است .در نتیجهامکان
سرمایهگذاری روی باطله برداری معادن ،باز کاهش پیدا میکند و به همین خاطر ،معادن به دلیل این که سرمایهگذاری
مناسبی نمیتونند روی باطله برداری داشته باشند به جای این که مثال به نسبت  9به  1یا  10به  1یا  8به  1برداشت کنند،
فقط ذخایر سطحی را برداشت میکنند و با نسبت  2به  1و بعد از یک مدت ،معدن به اطالح عامیانه کور میشود .به خاطر
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این که باطله برداری انجام نشده است .اساسا باطله برداری ،کار بسیار سرمایه بری است یعنی وقتی سرمایهگذاریهایی
این شکلی در معادن انجام نمیشود معادن عمال از انتفاع افتاده و تعطیل میشوند .بر این اساس پیشنهاد ما این است
که این فاصله ترمیم و منطقی شود.
در دی ســال  1397جنابعالی گفتهاید سیاستهای حاکمیتی چند ســال گذشته ضد توسعه معدن بوده و راهبرد
اکتشافات معدنی مبهم است ولی در اردیبهشت  1399گفتهاید که کمیسیون معادن اتاق بازرگانی جلسات متعددی
با آقای اســماعیلی معاون جدیدامور معادن وزارت صنعت و معدن داشته است .همچنین گفتهاید آقای اسماعیلی
شخص مشورت پذیری هستند .به نظرتان با روی کار آمدن آقای اسماعیلی ،اتفاق مثبت قابل توجهی در حوزه مرتبط
با معدن رخ داده است؟
بله .ما تغییر رویکرد معاونت معدنی از دوره آقای ســرقینی با آقای اســماعیلی را شاهد هستیم .بر اساس اطالعات مرکز
آمار ایران ،بین ســال  1396و سال  1397افت سرمایهگذاری در بخش سنگ آهن ،منفی  84درصد بوده است .این آمار،
تایید همان صحبتی اســت که من داشــتم .من پیش از این در مقالهای با عنوان «دســتاندازهای جهش آهن و فوالد
ایران» نوشــتهام که منتشــر شده .در این مقاله ،چند جدول آماری هم آوردهام .در دوره قبل از آقای اسماعیلی ،اصال نظر
تشکلهای تخصصی در حوزه سیاستگذاری ،شنیده نمیشد ولی آقای اسماعیلی ،رویکرد خوبی دارند وامیدواریم ادامه
دار باشد و به نتیجه برسد.
به طور مشخص شرکت مجریان توسعه معدن آسیا (متما) که جنابعالی مدیر عامل آن هستید در چندین سال بهره بردار
نمونه ستان زنجان و کشور شده .درسال  1397جنابعالی گفته بودید عالوه بر استخراج سنگ آهن و مس ،میخواهید وارد
حوزه احداث کنسانتره برای صادرات یا فروش داخلی شوید.آیا ارزش افزودهای که با ایجاد کارخانه کنسانتره میخواستید
ایجاد کنید ،انجام شد و وضعیت فعالیت خودتان در این شرکت چگونه است؟
ما با توجه به شــرایط پُ ر فشــاری که در بازار ســنگ آهن بود ،ما زیر فعالیت خودمان فعالیت داشتیم تاامسال یعنی ما
برایامسال پیشبینی میکنیم بتوانیم به  100درصد ظرفیت اسمی شرکت برگردیم .به خاطر این که در سالهای گذشته
تحت تاثیر مواردی که پیش از این ذکر کردم ،زیر ظرفیت واقعی فعالیت داشتیم.
نکته دوم این است که کارخانههای متعدد کنسانتره در استان زنجان ،تاسیس شده .شاید  7کارخانه کنسانتره در استان
زنجــان شــروع به فعالیت کردهاند و ما فعال کار تامین خوراک آنها را انجــام میدهیم و در این مورد ،زمینههای احداث
کارخانه را فراهم کردهایم .فعال و در حال حاضر تقاضای زیادی از طرف کارخانههای کنسانتره وجود دارد و اگر ما هم کارخانه
کنسانتره احداث کنیم سنگی برای خیلی از این کارخانهها به عنوان مواد اولیه نمیماند.
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گفت و گوی «معدن  »24با مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن سنگ آهن ایران

قیمتگذاری عادالنه در زنجیره تولید به نفع همگان است
معدن  -24فوالد ،پر ســودترین محصول تولیدی بین فلزات اساســی است و بعد از آن مس در جایگاه
دوم قرار دارد .در حال حاضر ،اختالف نظر یا تعارض شــدیدی بین اســتخراج کنندگان و تولید کنندگان
سنگ آهن و تولید کنندگان فوالد کشور وجود دارد و سنگ
معدنیها اعتقاد دارند که قیمت فروش سنگ آهن در داخل
عادالنه نیســت و سهم ناچیزی از سود زنجیره تولید فوالد
میبرند .معدن  ،24در گفت و گو با مهندس مهرداد اکبریان
(رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن
ایــران) میزان اثرگذاری نامگــذاری روز صنعت و معدن و
چالشهای این صنعت و چشمانداز احتمالی بخش معدن
مورد بررسی قرار گرفت.
روز  10تیر ماه به عنوان «روز صنعت و معدن» توســط شــورای عالی انقالب فرهنگ نامگذاری شده و
هر ســاله مراســمی با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی برگزار میشود .این دیدگاه مطرح است
که در این نوع مراســم ،فعاالن بخش خصوصی به طور مســتقیم با مسئوالن دولتی صحبت میکنند و
مســائل و نواقص را مطرح میکنند .به طور خاص آقای کرباســیان مدیر سابقایمیدرو در زمان مدیریت
بر این هلدینگ دولتی ،چنین اعتقادی داشــته اســت .در عمل ،جنابعالی به عنوان رئیس انجمن سنگ
آهن ،وضعیت برگزاری هر ساله این مراسم را چگونه ارزیابی میکنید و آیا واقعا مسائل و نواقص به نحو
مناسبی به مسئوالن منتقل شد و مسئوالن هم دقیقا متوجه این مسائل شدند؟
ما باید ببینیم خروجیهای این مراسم به نتیجه رسیده و کمک کار معدن داران بوده است یا نبوده است.
همیشه بزرگداشت کارهایی شبیه معدن داری ،صنعت و مباحث که شدیدا نیازمند آن هستیم و از جمله
اشتغال و کار ایجاد کنیم ،قطعا همیشه پسندیده است.
در عین حال ،به جز برگزاری مراسم ،این کار باید خروجیهای مثبتی هم داشته باشد .شاید چنین مراسمی،
جزو موارد معدودی باشــد که ما فرصت میکنیم با دولتمردان و مســئوالن دولتی و نمایندگان حاکمیت،
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رو در رو بنشــینیم و صحبت کنیم و مباحث کالن را مطرح کنیم .من شــخصا در تمام مدتی که در صنف
معدن فعالیت میکنم و االن مسئولیت تشکل را به عهده دارم و در چارچوب تشکل ،موضوعات را پیگیری
میکنم ،معتقدم یکی از موضوعات مهم که شــاید شاه بیت تمام مسائل بخش معدن و مخصوصا سنگ
آهن اســت ،این است که ما قبال در کشــورمان وزارت معادن داشتیم .معدن برای خودش به عنوان یک
کسب و کار مجزا و جدا ،یک استقالل داشت و برای خودش یک پرچم داشت .به تدریج ،دیدگاه حاکمیتی
به مسئوالن وقت دولت منتقل شده و بعد به نگاه آنها تبدیل شده است و تغییر بخشنامهها و قوانین در
این چارچوب اتفاق میافتد .این دیدگاه بر افکار نمایندگان مجلس تاثیر گذاشته است و این وضع ،باعث
شده که استقالل از بخش معدن گرفته شود .اگر بر همین حوزه کاری خودم یعنی سنگ آهن تمرکز کرده
و صحبت کنم ،میتوانم بگویم شما اگر معدن را یک نوع بخش اقتصادی کامال مجزا برای خودش در نظر
بگیرید ،نتیجه متفاوت خواهد شد.
درست است که همه بخشها در راستای همدیگر هستند و برای مثال ،من ماده خام صنعت فوالد را تهیه
میکنم ولی در همه رشتهها و کسب و کارها ،این نسبت ارتباطی وجود دارد ولی شما نمیتوانید مسائل
این حوزه را با مســائل حوزه صنایع غذایی به طور یک جا ترکیب کنید و نمیشــود متولی صنایع غذایی
و صنعت خودرو یا نســاجی و صنایع غذایی یکســان باشد .حتی در حوزه نساجی ،پارچه بافی یک بحث
است و پوشاک ،یک بحث دیگر است.
به هر حال چند سالی هست که وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت شکل گرفت
ولی دولت روحانی در همه چند سال اخیر تالش کرد که بخش بازرگانی ،جدا شود ولی تا االن مجزا نشده
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باقی مانده.
من ادغام وزارت بازرگانی را آفت میدانم .این که شما صنعت و معدن و بازرگانی را در قالب یک وزارتخانه
پیگیری میکنید نتیجه درســتی هم نداشته است .برای مثال ،در موضوع خاص سنگ آهن ،اگر معدن را
یک بخش مســتقل فرض کنید که معدن دار به عنوان بنگاه اقتصادی کامال مســتقل که به طور قانونی از
دولت مجوز گرفته و حقوق دولتی میدهد ،بیمه و مالیات پرداخت میکند و مثل بقیه جاها سرمایهگذاری
میکند .معدن دار با وجود هزار و یک مشــکل و نوســانات بازار و ارز و قیمت ،در حال تولید است .وقتی
به تولید میرسد حق مسلم هر کارگاه تولیدی این است که برای محصولش بازاریابی کند و محصولش را
با قیمت خوب بفروشد.
m a d a n 2 4 . co m

50

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

اگر یک کشاورز ،برای فروش محصولش این کار را انجام بدهد ،او را تحسین میکنید ولی در بخش معدن،
این نوع نگاه وجود ندارد .چون استقبال برای بخش معدن وجود ندارد .شما به کل بخش معدن و حتی
صنایع معدنی یعنی ابتدای زنجیره فوالد میگویید شــما مقدمه کار بخش صنعت را انجام میدهید .در
این زمینه بخش معدن استقاللی از خودش ندارد.
به هر حال ،اقتصاد ما یک اقتصاد کامال آزاد نیســت و دولت در قیمتگذاری بخش فوالد هم مداخله
میکند و چند بار معامالت فوالد خام در بورس کاال توسط دولت لغو شد.
من این نکته را موضوع ندارم و معتقدم که بر عکس است .برای اولین بار ،این کار انجام شد و به شدت
هم برخورد شد یعنی رفتند و اعتراض کردند .حتی از مسئولی که این کار را میکند انتقاد کردند.
من آشــکارا میگویم که در بخش زنجیره فوالد و مخصوصــا در بخش صنعت آن ،هر چقدر در تولیدات
جلوتر میرویم در فروش آزادتر هستند .به قیمت آزاد هم میفروشند 9 .درصد بیش تر از شمش تولیدی
کشــور در بورس عرضه نشد و  91درصد محصول را در خارج از بورس بردند و به قیمتهای دستوری هم
نبود و با قیمتهای توافقی نزدیک بازار هم بود.
ولی دســتورالعملی از طرف معاونتامور معادن وزارت صنعت و معدن صادر شــد که الزاما  60درصد
تولیدات شرکتهای فوالدی در بورس عرضه شود.
آن عرضه  91درصدی ،مربوط به قبل است و وقتی معاونت محترم معدنی این صحنه را دید ،این دستورالعمل
را صادر کرده و گفته است حداقل  60درصد در بورس کاال عرضه شود .من برای دوره یک هفتهای صحبت
نمیکنم و دوره یک ساله گذشته را در نظر دارم.
باالخره در همین هفتههای اخیر که معاونت جدید معادن وزارت صنعت و معدن به موضوع قیمتگذاری
بازار فوالد ورود کرده ،گفته  60درصد در بورس کاال عرضه و فروخته شود و  40درصد هم صادر شده و به
طور مستقیم چیزی توسط شرکتهای فوالدی وارد بازار نشود .یعنی دولت در کار صنعت فوالد مداخله
میکند و فقط معدن نیست که این وضعیت را دارد.
در حد  9درصد در بورس کاال عرضه کردهاند و وزارتخانه پیشنهاد  60درصد را داده است .در صورتی که با
محدود شدن صادرات بخش معدن و انحصاری کردن فروش سنگ آهن و کنسانتره و گندِ له آهن ،بیش
از  90درصد بازار با قیمتهای دستوری است و بر اساس قیمت شمش خوزستان خرید و فروش میشود.
در نهایت عوارض صادراتی باالیی برای ســنگ آهن و ســنگهای تزئینی وضع شده و به ترتیب در حد
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 25درصد و  20درصد اســت .این دو بخش معدنی ،چه وضعیتی وجود دارد که این عوارض باال را برای
این نوع معادن در نظر گرفتهاند؟
ما باید ببینیم با وضع عوارض صادراتی ،به دنبال چه هدفی هســتیم .اگر واقعا موضوع فقط این اســت
که ما عوارض داشتهباشــیم که صادرات انجام نشود و بازار داخل تامین شود که بازار داخل بدون عوارض
هم در حال تامین شــدن بود .در سال  1397صادرات ســنگ آهن زیادی انجام نشده بود .در سال 1397
در حد  89درصد تولیدات ســنگ آهن کشــورمان ،در داخل کشور مصرف شد و فقط  11درصد صادر شده
بود .قســمتی از این  11درصد هم اصال سنگ آهنی بود که به درد کارخانجات سیمان میخورد و به کشور
همســایه عراق صادر شده بود .یک بخش از سنگ آهن صادر شده ،سنگ آهنی بود که اگر صادر نمیشد
میتوانســت وارد چرخه فوالد شود .این موضوع درســال  1398عددی کمتری بود و در سال  1399بیش
از پیش کمتر شــد .تمام استنباط بر سر این بود که برای سال  ،1400صادرات سنگ آهن نخواهیم داشت.
اصال نیاز به عوارض نبود.
ما با عوارض مشکل نداریم ولی باید ببینیم عوارض چه کارکردی دارد .عوارض باعث شد که قدرت چانه زنی
بخش معدن در مقابل مشتریان خودش یعنی بخش فوالد  25درصد کاهش پیدا کند .چرا که عوارض فقط
مربوط به صادرات نمیشود .شرکت داخلی که میخواهد از ما خرید کند ،میگوید اگر صادر کنی  25درصد
از شــما عوارض میگیرند پس من هم همان  25درصد را کم میکنم .پس آن عوارض  25درصد ،فقط به
صادرات اختصاص ندارد و این عوارض ،کارکرد داخلی دارد .شاید کسانی که اینقدر به دنبال وضع عواض
بر مواد معدنی بودند کســانی بودند که به دنبال خرید مواد خام ارزان قیمت بودند .دعوار بر ســر همین
موضــوع بــود .ما در آن زمان هر چقدر صحبت کردیم ،چون یک عده ذی نفع بودند خیلی با ما همراهی
نمیکردند ولی من این روز را پیشبینی میکردم که روزی خواهد رسید که همین بال بر سر صنعت فوالد
و تولید شمش خواهد آمد .ما اگر بخش معدن را یک کسب و کار در نظر بگیریم و صنعت را یک کسب و
کار در نظر بگیریم ،سنگ آهن دانه بندی ما به عنوان خط اول تولید ما تقریبا با شمش صنایع فوالد برابری
میکند .یعنی برای من ،سنگ آهن کاالی اولیه محسوب میشود و دیگران به آن ماده خام میگویند ولی
برای دیگران هم باید شمش فوالد ،خام محسوب شود .اگر صادرات و قیمتگذاری سنگ آهن دانه بندی
ما ،انگار جرم محسوب میشود همین رویه را باید در قبال شمش فوالد داشته باشند.
برای مثال گفته میشــود صادرات فوالد خام ایران در حد  6.9میلیون تُن بوده اســت .کلمه خام برای
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آمار صادرات شمش فوالد به کار برده میشود.
بله .موضوع این است که کسانی که به دنبال وضع عوارض بر سنگ آهن بودند ،در مرحله بعدی به دنبال
این خواهند بود که برای صادرات شمش هم عوارض بگذارند.
وزرای مختلفی در حوزه صنعت و معدن آمدند و رفتند و آقای ســرقینی بعد از ســالها که معاونامور
معادن این وزارتخانه بودند در بهمن سال  1398برای سمت دیگری در آلمان منصوب شدند و آقای دکتر
اسماعیلی که استاد دانشگاه در رشته معدن بوده ،نماینده مجلس بودهاند و رئیس سازمان نظام مهندسی
معدن بودهاند ،معاون شــدهاند .این تغییر و تحوالت مقامات دولتی چگونه بود و شما چقدر توانستید
مشکالت را به نحوی با مقامات دولتی مطرح کنید و تفاهم ایجاد شود؟
تغییر رویه معدنی وزارت صنعت و معدن و خصوصا با تغییر فرد که آقای دکتر سرقینی تشریف بردند و به
جای ایشان ،آقای دکتر اسماعیلی آمدهاند مثبت ارزیابی میکنم .به خاطر این که ما با آقای دکتر سرقینی
بعد از ســالها چانه زنی و بیان عقاید و توجیهات فنی و کارشناســی ،آخر ســر به نتیجه نرسیدیم .یعنی
نتوانســتیم به یک نقطه تفاهم با آقای دکتر سرقینی برسیم،اما آقای دکتر اسماعیلی در زمانی که نماینده
مجلــس بودنــد ،از بُعد نمایندگی مجلس در جریان تمام وقایعی بودند که فی مابین ما و بخش دولت و
وزارتخانه در انجام بود .چون ما باالخره در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس و هر جلسه دیگری،
راجع به این مسائل صحبت میشد و آقای اسماعیلی اِشراف داشتند .همین که آقای اسماعیلی مسئولیت
معاونتامور معادن وزارت صنعت و تجارت را پذیرفتند میدانستند که اولین مشکل در این زمینه ،از کجا
نشأت میگیرد .اولین کاری که آقای اسماعیلی انجام دادند این بود که تمامی تشکلهای معدنی و فوالدی
را دعوت کرده و به طور کامل با آنها صحبت کرده و مواضع و مشــکالت آنها را شــنیدند .بعد هم موضوع
حل و فصل مشکالت را به تشکلها سپردند و بحث قیمتگذاری و تنظیم بازار را به  4تشکل سپردند .این
تشکلها عبدارتند از انجمن تولید کنندگان فوالد ،انجمن سنگ آهن ،خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق
بازرگانی ایران .آقای اسماعیلی گفتند شما خودتان با هم بنشینید و این موضوع را جمع و جور کنید و در
نهایت حرف واحدی بزنید .بر این اساس و برای اولین بار ،ما  4تشکل در محیطی کامال دوستانه نشستیم
و بدون تعارف با هم صحبت کردیم .آن موقع بود که متوجه شدیم  80یا  90درصد صحبتهای ما شبیه
همدیگر است و مثل همدیگر صحبت میکنیم .یک مقدار از این موضوع بر میگردد به دخالتهای دولت
که دخالت بی رویه دولت محســوب میشود و از سالهای گذشته وجود داشته است .با همه هوشیاری
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که من در آقای دکتر اســماعیلی ســراغ دارم ایشان نباید در تله این داستانهای قدیمی بیفتد یعنی مثل
برخی تصور نکنند هر چقدر دخالت دولت پُ ر رنگ تر باشــد وضعیت بهتر اســت .این طرز تفکر ،طرز تفکر
غلطی اســت کهامتحان خودش را پس داده .یک قســمت از این موضوع باید به تشکلها سپرده شود.
برای همین موضوع بود که ما و انجمن فوالد توافق کردیم روی تشکیل شورای آهن و فوالد.
در شورای آهن و فوالد ،خیلی از مباحث بازار را با زبان بازار و فنی میتوان بررسی کرد .نه زبان فنی کفایت
الزم را برای موضوعاتی مثل تامین بازار دارد و نه این که ما فقط بازار بخواهیم برای عرضه و تقاضا صحبت
کنیم .هر دو تا زبان فنی و بازار نیاز است یعنی هم زبان فنی ،کارشناسی و فنی میخواهد و هم این که به
کسانی نیاز داریم که از افت و خیز بازار و شرایط بازار اطالعات داشته باشند.
خروجی این تبادل نظرها در شــورای ســنگ آهن و فوالد ،میتواند به عنوان ماده خام تصمیم گیر یهای
دولت ،تقدیم دولت شود .آقای دکتر اسماعیلی با این حرکت خوب ،همراهی میکنند و ما این موضوع را
در مقایسه با وضع گذشته ،به عنوان یک کار مثبت ارزیابی میکنم.
آقای ســرقینی معاون سابقامور معادن وزارت صنعت و معدن ،تاکیدش این بود که خام فروشی اتفاق
نیفتد و عوارض  25درصدی بر صادرات سنگ آهن با این هدف بود .در حکم معاونت آقای دکتر اسماعیلی
که در سال  1398و توسط وزیر صنعت و معدن صادر شده تاکید بر این است که از خام فروشی جلوگیری
شــود.آیا شــما با وجود چنین تاکیدی ،فکر میکنید تغییر و تحولی اتفاق بیفتد و دست معادن و تولید
کنندگان سنگ آهن میتواند باز شود؟
من به یک نکته اعتقاد دارم و هر چند نمیدانم آقای دکتر اسماعیلی ،بعد از این چگونه عمل کند .حداقل
در جلساتی که ایشان حضور داشته و من در آن جلسات حضور داشتهام ،جمالتی را از ایشان شنیدهام و
انتظار دارم به صحبتهای خودشان اعتقاد داشته باشند و به آن عمل کنند.
ما با خام فروشــی مخالف هستیم و عالقهای به خام فروشــی نداریم ولی طریقه این که چگونه میشود
جلوی خام فروشــی را گرفت یک داســتان دیگر و یک بحث دیگر است .آیا خام فروشی این است که 25
درصد یا  40درصد عوارض بگذاریم یا جلوگیری از خام فروشی این است که شرایط فروش داخلی را اینقدر
بهینه کنیم که کســی اصال خودش صادر نکند .وقتی ما به قیمت واقعی در داخل کشــور بتوانیم خرید و
فروش کنیم چرا باید به فکر صادرات با اینهمه مشــکالت و معضالت باشیم .اگر شما با شعار مبارزه با خام
فروشــی و با ابزار عوارض ،انحصار گرایی را در بخش خرید مواد معدنی و صنایع معدنی به نفع یک عده
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خاص در کشور ایجاد کنید و یکامتیاز ویژه برای یک قشر درست کنید ،آن موقع اصال موضوع غلط است.
البته این طور نیست که نیت مبارزه با خام فروشی غلط باشد .آن رویه که با صادرات درست کردهاید منجر
به نتیجه مطلوب نمیشــود .شما در این داســتان ،اصال به دنبال چیز دیگری هستید .اگر آقای سرقینی،
بیشترین عوارض را در اول مهر ماه  1398نمیگذاشت و برعکس روی قیمتگذاری مواد معدنی در دخل
کشــور اهتمام داشــت ،همان مقدار که با عوارض  25درصدی صادرات سنگ آهن داشتیم ،همین مقدار
هم صادر نمیشد.
در شــهریور موضوع عوارض  25درصدی بر صادرات ســنگ آهن به صورت مصوبه درآمد و عوارض بر
معادن دیگر از جمله مس و روی هم گذاشــته شــد ولی در بهمن  1398وزیر صنعت و معدن ،به گمرک
کشور نامهای نوشت و گفت عوارض سنگ مس و کنسانتره آن از  10به  5درصد برسد و کروم از  25به 10
درصد برســد و فرضا سنگ روی از  20به  12درصد برسد .چرا تشکل سنگ آهن نتوانست مقامات وزارت
صنعت و معدن را برای کاهش میزان عوارض صادراتی بر سنگ آهن قانع کند؟
من فکر میکنم به علت این که البی فوالدیها ،یک البی قوی است .فوالدیهای ما به دنبال این هستند
که با وضع عوارض  25درصد و حتی بیش از  25درصد ،دسترســی به سنگ آهن و کنسانتره ارزان قیمت
داشته باشند.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه ،اخیرا نامهای به معاون معدنی وزارت صنعت و معدن نامه نوشــته و
گفته که قیمتهایی اقالمی همچون کنسانتره افزایش پیدا نکند .از یک طرف هم ،ر ئیس هیات مدیره
شرکت گل گهر گفته که فوالد سازان  7درصد زیر قیمت جهانی محصوالت خودشان را در ایران میفروشند
و ســنگ معدنیها  45درصد ارزان تر از قیمت جهانی به فوالدیها میفروشــند .آیا با جلساتی که آقای
اسماعیلی معاون جدیدامور معادن وزارت صنعت و معدن برگزار کردند ،شما فکر میکنید اینامکان وجود
دارد که تشکلها خودشان در مورد خرید قیمت سنگ آهن توافق کنند؟
آن نامه را دیدهام ولی این موضوع بر اساس توافق است یعنی از یک طرف ،دولت به عنوان حاکمیت است
و متولی موضوع و این که حرف آخر را در این موضوع میزند ولی اینامتیاز را به ما دادهاند که تشکلها
اعالم نظر کنند و حداقل از حق و حقوق خودشان دفاع کنند .ما گفتهایم که یک کلمه خارج از عرف جهانی
نمیخواهیم صحبت کنیم .ما دو راهکار پیشــنهاد میکنیم .یک راهکار این اســت که قیمتهای تمامی
محصوالت را از سنگ آهن تا کنسانتره ،گندله ،شمش و آهن اسفنجی ،بر اساس قیمتهای جهانی و مثال
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فوب خلیج فارس ،محاســبه کنید ولی مثل پتروشیمیها که  5درصد تخفیف میدهند ،ما اصال  10درصد
تخفیف میدهیم و به  90درصد ارزش فوب خلیج فارس ،اکتفا کرده و  10درصد کمتر میگیریم .خوبی این
روش ،این است که با نوسانات قیمتهای جهانی قیمتها باال و پایین میروند و ما راضی هستیم یعنی
هم به قیمت پایین آن و هم به قیمت باالی آن رضایت داریم.
با تغییری که پیش از این در معاونتامور معادن وزارتخانه به وجود آمده و با تغییر رویکردی که آقای
دکتر مدرس خیابانی سرپرســت وزارت صنعت و معدن در پیش گرفته و جلسات متعددی با تشکلهای
مختلف و مسئوالن صنایع و معادن مختلف برگزار کردهاند ،روز صنعت و معدن سال  1399چگونه خواهد
شد؟
مــن این روز را مثبت تر از ســالهای پیش ارزیابی میکنم .خصوصا آقای دکتر مدرس خیابانی ،شــروع
بســیار خوبی را به عنوان سرپرست وزارتخانه داشــته و در این موضوع خیلی هم طوفانی عمل کردهاند.
نشــان دادهاند که میتوانند نیت و توان حل کردن خیلی از مشــکالت را در کوتاه مدت داشتهاند .آقای
دکتر اســماعیلی هم قطعا در مقایسه با معاون سابق این وزارتخانه ،گوش شنوای بهتری را دارند و بخش
عمدهای از رویههایی هم که استفاده میکنند ،همان چیزی است که بخش خصوصی به آن اعتقاد دارد.
مــا آمادهایم که همراهی و همکاری کنیم .من هم به عنوان یک عضو از بخش خصوصی کشــور ،مخالف
این قضیه هستیم که دولت بیش ازاندازه و بی رویه ،در قیمتگذاری ورود کند .مخصوصا برای واحدهای
کوچک و متوســط که خصوصی هســتند .اگر این قیمتگذاری در مورد شرکتهای دولتی انجام شود تا
حدودی بین خودشــان قابل توجیه است ولی شــما زمانی این موضوع را به معادن کوچک و متوسط و
کارخانههای کوچک تعمیم میدهید که با ســرمایههای شــخصی و خصوصی تشــکیل شدهاند ،موجب
کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن میشود .در حالی که طبق قانون ،اگر دولت یک واحد تولید بخش
خصوصی را مجبور کند که با قیمتهای پایین تر از قیمتهای واقعی محصولش را بفروشــد ،باید جبران
کند و حتی باید خسارت آن را پرداخت کند و حداقل به سازمانامور مالیاتی باید بگوید که فالن مقدار از
میزان مالیاتش کم کند.
قانون برای این نیست که بخش خصوصی با ریسک ،کاری را انجام بدهد ولی بعدا با قیمتهای دستوری
محصولش را بفروشــد .برای این که مصرف کننده ،متضرر نشــود باید یک روال درست بین تشکلها بر
اساس تقسیم عادالنه سود ایجاد شود و حتی اگر ضرری اتفاق افتاد ،تقسیم عادالنه ضرر اتفاق بیفتد.
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گفت و گوی «معدن  »24با احمد مشکانی؛ عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران

 50تا  60درصد معادن کوچک مس ایران غیر فعال هستند
معدن  -24صنعت مس ایران ،سابقه چند دههای فعالیت
دارد و مقرر شــده میزان تولید کاتد مس ایران در سال
 1404به  400هزار تُن در سال برسد .در حال حاضر میزان
تولید ســالیانه ایران در این بخش در حد  250هزار تُن
اســت .در گفت و گویی که با دکتر سیداحمد مِ شکانی
داشــتیم ،وضعیت صنعت مس در بخش خصوصی و
فعالیتهای انجمن جدید التاسیس مس ایران بررسی
شده است .مشکانی دکترای زمین شناسی اقتصادی از
دانشگاه خوارزمی دارد.
دهم تیر ماه به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شــده و هر ســاله مراسمهای بزرگداشتی به همین
مناســبت در سطح کشور برگزار میشود .در حوزه معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی ،برخی از فعاالن
چندان رضایت ندارند و نســبت به وضعیتی که در حوزه کاری آنها وجود دارد ،نگرانیهایی دارند.وضعیت
صنعت مس چگونه اســت و آیا فکر میکنید برگزاری این مراسم و نامگذاری روز صنعت و معدن ،چه آثار
و تبعات مثبتی میتواند داشته باشد؟
در ابتدا درباره صنعت مس نکاتی را مطرح میکنم .کال ایران در یک زون مسی قرار دارد و یکی از کشورهایی
اســت که پتانسیل خوبی برای مس دارد .از طرفی،شرکت ملی صنایع مس ایران بیشترین سهم در تولید
محصوالت مس را دارد و بزرگترین شرکت است که شکل تقریبا دولتی دارد.
بر این مبنا سیاستگذار یهای کالن در این بخش ،بیش تر در شرکت مس انجام میشود .از دو سال پیش،
انجمن مس شــکل گرفته و این انجمن میخواهد کم کم به حوزه سیاســتگذاری که در ارتباط با مس است
یعنی بتواند برخی اصالحها در قوانین و بهبود بخش خصوصی معدنی و حتی دولتی ،ایجاد کند.
این بهبود نیاز به مطالعات دقیق دارد و این مطالعات دقیق باید به صورت بلند مدت انجام شود و اصال کوتاه
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مدت ،نمیتواند باشــد .بنابراین ،یک زمانی نیاز است که این اطالعات به دست بیاید تا سیاستگذار یهایی
در حوزه مس انجام شود .در ضمن ،هر همایش هم میتواند مفید باشد و هم غیر مفید .یعنی یک همایش
میتواند شبیه یک میهمانی باشد یا این که واقعا کار به تصمیم گیری منجر شود .اساسا در همایشها ،یک
عده خودشان را نشان داده و میروند و تصمیم گیری موفقی انجام نمیشود .این که یک روز را به روز صنعت
و معدن اختصاص دادهاند ،خیلی خوب است و نشان میدهد این بخش ،اهمیت زیادی در این  365روز
ایران دارد و یک روز را به آن اختصاص دادهاند .در این روز ،بیش تر مطالب عمومی گفته میشود ولی عمدتا
تشویقی است تا تنبیهی است یا بیشتر ،آماری است تا واقعی یعنی میآیند از خودشان تعریف میکنند و
میگویند ما اینقدر تولید کردیم و اینقدر افزایش داشتیم ،و اینقدر اشتغال زایی کردیم ولی واقعیت ،این طور
نیست .بخش معدن ما چالشهای زیادی دارد و خیلی هم زیاد .از قوانین گرفته تا منابع طبیعی و محیط
زیســت و معارضین محلی و انرژی اتمی و نهادهای نظامی .همه روی خط معدن ،یک سد ایجاد کردهاند.
حتی قوانین بخش معدن ،مانع ایجاد میکنند .ماامیدواریم دستورالعملها ،بخششنامهها و اصالحیههایی
که در چند ســال اخیر ،در بخش معدن آمده و به ضرر بخش معدن شــده ،کم رنگ شود و از بین برود .بعد
هم این معضالت برچیده شود تا ما بتوانیم شاهد رشد اقتصادی در بخش معدن باشیم .وضعیت صنعت
مس خوب است ولی وضعیت بخش خصوصی اصال خوب نیست.
جنابعالی در سالهای  1375تا  1390در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صنعت و معدن،
حضور داشــته و مســئولیتهایی داشتهاید .از سال  1390از این ســازمان خارج شده و وارد حوزه بخش
خصوصی شــدهاید .در سال  1394هم ،یک دوره آموزشی درباره اکتشاف هم برای نیروهای بخش معدن
وزارت صنعت و معدن برگزار کردهاید .با این پیشینه و یا این دورهای که برای بخش معدن برگزار کردهاید،
آیا مناسبات و تعامالت شما به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن و انجمن مس ایران ،با مقامات
دولتی در همین حوزه مس چگونه است؟
ما از خرداد  1399توانســتیم جلســات این انجمن را به صورت رسمی برگزار کنیم .تا حاال برخی مشکالت در
ارتباط با اعضا وجود داشت و برخی اعضای هیات رئیسه باید خارج میشدند و برخی دیگر باید ورود پیدا
میکردند .این کار ،خوشــبختانه انجام شــد و تعامالت خوبی با مسئوالن دولتی داریم .آقای دکتر شکوری،
رئیس انجمن مس ایران ،عضو شورای عالی معادن هم شده .ایشان در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران
هم حضور دارند و رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اســت و اعضای انجمنهای دیگر،
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ایشان را میشناسند .آقای دکتر شکوری ،یک جلسه هم با شرکت ملی صنایع مس داشتهاند و خوشبختانه
اتفاقات خوبی در بخش مس ،در حال رخ دادن است ولی باز تاکید میکنم که این کارها زمان بر است .االن
یکی از استراتژ یهای اصلی انجمن مس ،همین بخش آموزش و جمعآوری اطالعات است.
آماری که به طور مشــخص وجود دارد این اســت که در ســال  1395اعالم شده در سال  1393تعداد 71
معدن مس کشــف شــده و از این معادن 51 ،معدن فعال است و  20معدن غیر فعال است و  9معدن هم
در حال تجهیز شدن هستند .ما میدانیم که چند معدن بزرگ مس از جمله معادن مس سرچشمه (استان
کرمان) و ســونگون (اســتان آذربایجان شرقی) در کشور وجود دارد .در مجموع وضعیت فعال و غیر فعال
بودن معادن مس کشور چگونه است؟
ما سه بخش داریم شامل دولتی ،خصولتی (خصوصی -دولتی یا شبه دولتی) و خصوصی .این نوع معادن
با همدیگر فرق میکنند و یک صحبت عمومی نمیتوانیم درباره آنها داشــته باشــیم ولی ذخایر ارزشمند و
بزرگ ،بیش تر دولتی بوده و یا در اختیار شــرکت ملی صنایع مس ایران است و از جمله معادن این بخش
میتواند به سرچشمه ،میدوک ،قلعه زری ،سونگون و نوچون .این معادن ،معادن بزرگ مس ایران هستند
و ذخایر بســیار بزرگی دارند .شــرکت ملی صنایع مس ،همچنین در حال انجام برخی اکتشافات است مثل
معدن کهنگ (اردســتان اصفهان) .خصولتیها به تازگی وارد شدهاند و به نظر من ،زیاد موفق نبودهاند .اگر
هم یک مقدار موفقیت دارند به خاطر این است که همین شرکت ملی صنایع مس ،به آنها کمک کرده است
ولی خصوصیها در حوزه معادن کوچک فعال هستند و توان شان به معادن بررگ نمیرسد مگر این که در
آینده اتفاقی رخ بدهد.
یعنی این که سرمایه زیادی برای استخراج نیاز دارند و بانکها باید وام بدهند؟
بله .ســرمایه بسیار زیادی میخواهد برای این که یک معدن متوسط راهاندازی شود .بر این اساس ،بخش
خصوصی به طرف معادن کوچک مس رفتهاند و البته بعضی از آنها خوشبختانه ،زنجیره تولید را کامل کردهاند
یعنی از استخراج تا فرآوری را انجام میدهند و کنسانتره مس یا کاتد مس تولید میکنند.
خیلی از شــرکتهای کوچک ،این کار را انجام دادهاند و ســوددهی خوبی برای این شرکتها دارد ولی نوپا
هستند و کارشان توسعه پیدا نکرده است .برای مثال ،تعداد  300یا  400معدن «کوچک» مس ،معادل یک
معدن «بزرگ» باشد .در حالی که معدن مس سرچشمه ،یک معدن «خیلی بزرگ» است یعنی بزرگ نیست
و خیلی بزرگ اســت و اصال نمیشــود این معادن را با همدیگر قیاس کرد .چون شاید  1000یا  2000معدن
m a d a n 2 4 . co m

59

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

کوچک ،معادل معدن مس سرچشــمه شــود .البته این معادن کوچک ،به صورت محلی برای بخشهای
اقتصادی و کارآفرینی مفیدند و االن هم یک طرح در حوزه معادن کوچک مطرح اســت و سومین سال آن
اســت و در نهایت الاقل اتفاقاتی در این بخش رخ بدهد .به هر حال ،آینده مس بســیار خوب است و این
نکته را میتوانم بگویم.
بر اساس گفته آقای جعفری ،مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی وزارت صنعت و معدن تا اوایل
اسفند  1398تعداد  145معدن در سال گذشته در مسیری فعالسازی قرار گرفتند و  32معدن فعال شدند.
جنابعالی هم به عنوان یکی از مســئوالن گروه تخصصی معدنــی «زَر مِ ش» گفته بودید معادن غیر فعال
مجموعه خودمان را برای فعالســازی به وزارت صنعت و معدن معرفی کردهایم .آیا در چارچوب شرکتها
و معادن گروه زر مِ ش ،توانســتید حداقل معادن غیر فعال را فعال کنید و معادن غیر فعال مس دیگر چه
وضعیتی پیدا کردند؟
ما نتوانستیم معادن غیر فعال خودمان را در قالب طرح احیای معادن غیر فعال ،فعال کنیم .آقای دکتر عظیمی
که مسئول این بخش است آماری را تهیه کرده و به آقای مهندس جعفری ارائه کرده و ایشان هم اعالم کرده
است .ما هم در آن لیست بودیم ولی بحث این است که برخی فرآیندها را تسهیل میکنند ولی کارها انجام
نمیشــود .انجام شــدن کار ،مهم است .برای گروه ما ،کاری انجام نشده فعال ولی ثبت نام کردیم و آنها هم
معرفی کردهاند و گفتهاند به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی مراجعه کنید ولی عمال اتفاقی نیفتاده است.
آقای مهندس جعفری که گفتهاند  32معدن فعال شدهاند ،من نمیدانم کدام معادن هستند ولی با اطمینان
میگویم که معادن ما فعال نشدهاند.
معادن غیر فعال شما ،جزو آن  146معدنی هستند که در مسیر فعالسازی قرار گرفتهاند؟
بله .اتفاقا ما جزو اولینها بودیم که ثبت نام کردیم .فکر میکنم دومین یا ســومین نفر بودم ولی فعال هیچ
اتفاقی نیفتاده است.
وضعیت معادن غیر فعال دیگر مس چگونه است؟
غیر فعالها زیاد بوده و من فکر میکنم  50درصد معادن کوچک یا  60درصدشان غیر فعال هستند .در حد
 20درصدشان هم نیمه فعال هستند و در حد  10تا  15درصد به خوبی فعالند.
درصدها را اشاره کردید ولی چه تعداد معادن مس فعال هستند؟
این همان کاری است که میخواهیم در انجمن مس ،همین کار را انجام بدهیم و تعداد معادن را مشخص
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کنیم .بعضی از آمارهایی که درباره مس اعالم میشود با درصدهای باالیی خطا دارند.
شما که درصدهایی را اعالم کردید حتما ارقام معادن مس را در نظر دارید که درصدها را هم اعالم میکنید.
یک نوع درصد ،مربوط به آگاهی نسبی است و یک درصد هم مربوط به آمار است.
اگر همین آگاهی نسبی مبنا باشد به نظر شما ،چه تعداد معدن مس در کشور وجود دارد؟
من فکر میکنم حدود  400معادن مس وجود دارد و بر اساس اطالعاتی که خودم درباره استانهای مختلف
دارم ،این عدد را میگویم ولی ما حدود  2هزاراندیس (نشانه معدنی) ،معدن و معدن متروکه شناخته شده
در ایران داریم.
اوضاع و چشمانداز صنعت مس در بخش خصوصی را چگونه میبینید؟
رو به رشد است ولی به شرطی که قوانین و چالشهای بخش معدن ،کمتر شود .من به شما قول میدهم
یکی از کشورهای مهم در بخش مس شویم و فکر میکنم در خاورمیانه اول شویم.
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گفت و گوی «معدن  »24با رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

100هزار آنالیز مواد معدنی درمدت دو سال اخیر انجام شد
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در سال  1374و در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه تاسیس
شد و در این راه از شرکتهای خارجی معدنی برای بنیانگذاری این مرکز تحقیقاتی حوزه معدن بهره گرفته شد.
این مرکز خدمات آزمایشــگاهی در مورد مواد معدنی از
قبیل ســنگ آهن ،زغال سنگ ،مس ،سرب و روی ،منگنز
و طال و نقره ارائه میکند .در گفت و گوی «معدن  »24با
مهندس مجید وفایی فرد که فوق لیسانس رشته معدن با
گرایش فرآوری مواد معدنی دارند ،فعالیتهای این مرکز
تحقیقاتی و خدمات آن به بخش معدن کشور مورد کند
و کاو قرار گرفت.
یک محور بحث ما درباره روز صنعت و معدن اســت و ما میدانیم که جنابعالی از نیروهای با تجربه و با
ســابقهایمیدرو هستید .به نظر شما این مراســم که برگزار شده و میشود چه تاثیری بین دولت و بخش
خصوصی ایجاد کرده است یا ایجاد میکند؟
من چند ســالی توفیق داشتهام که در این مراسم حضور داشته باشم .این مراسم خوب است و باید بیش از
این مراسم هم باشد و بخش خصوصی و بخش دولتی حضور داشته باشند .با این حال ،نماد این حوزه هم،
روز صنعت و معدن است که همان  10تیر ماه است .به نظر من ،در سالهایی که عالیترین مقام اجرایی در
حد رئیس جمهوری در مراســم این روز شرکت میکرد ،خیلی پر رنگ تر بود و جایگاه شایسته و بایسته روز
صنعت و معدن با حضور باالترین مقام اجرایی ،بیش تر نمود داشت.
درست است که شیوع ویروس کرونا باعث شده که یک مقدار از برگزاری جلسات عمومی پرهیز میشود ولی
به طور کلی نقش این جلسات قابل توجه است.
مرکز تحقیقات که شما از اواخر اردیبهشت سال  1397سرپرستی و در ادامه ریاست آن را به عهده گرفتید
کار مطالعاتی اولیه آن در سال  1367انجام شده .در سال  1374کار اجرایی این مرکز شروع شده و با هدف
اجــرای تحقیقات کاربردی در حوزه مواد معدنی و تبدیل مــواد معدنی به مواد قابل مصرف برای صنعت
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تاسیس شده .جنابعالی که  2سال است ریاست این مرکز را به عهده دارید فکر میکنید چقدر از هدف عمده
و استراتژیک تاسیس تحقق پیدا کرده است؟
من به مناسبت روز صنعت و معدن قصد دارم در مکاتبهای به رئیسایمیدرو ،خالصهای از دو سال فعالیتهای
انجام شــده را ارائه کنم وامکان آن هم وجود دارد که نســخهای از آن را در اختیار رســانهها قرار بدهم برای
انتشار عمومی فعالیتهای زیادی که در این مرکز انجام شده.
جناب آقای غریب پور رئیسایمیدرو اذعان داشــتند که در این چند ساله ،فعالیتهای مرکز دو چندان شده
و حتی بیش تر.
این فعالیتها مرهون تالشهای همه دستاندرکارانایمیدرو و این مرکز تحقیقات است .بنده هم به نمایندگی
ازایمیدرو مدیریت این مرکز را به عهده داشتهام .در این مدت سعی کردیم برنامهها و اهدافی که در مصاحبه
اولیه مطرح کردم ،تحقق پیدا کنند.
جزئیات کارهای انجام شده در مرکز چگونه است؟
در این مدت  30اقدام عمده در این مرکز انجام شــده و هر کدام از آنها جزئیات زیادی دارد .یکی از اقدامات
ما ،انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه فرآوری است که شامل  300پروژه آزمایشگاهی فرآوری است.
ما االن همان پژوهشهای کاربردی که به خاطر آن مرکز تاســیس شــد انجام میدهیم .با این حال ،برخی
مشکالت ســاختاری وجود دارد.ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعهای در بخش معدن و صنایع معدنی،
اقدامات خوبی در حوزه پژوهش و توسعه فرآوری انجام داده است.
ما یکی از ارگانهای هستیم که در حوزه پژوهش و توسعه فناوری فعالیم .انجام خدمات تخصصی آزمایشگاهی
انجام میدهیم که عمال ذیل همان بحث پژوهش و توسعه فناوری است.
یک مشکل ساختاری ما در حوزه پژوهش و فناوری این است که نسبت به جهان عقب هستیم و شاخص
مهم آن هم ،ســهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص است .این شاخص ،شاخصی جهانی است که در دنیا
از آن استفاده میشود.
ما نمیگوییم ما بهاندازه آمریکا بودجه تحقیقاتی بگذاریم ولی در کشوری مثل کره جنوبی باالی  4تا  5درصد
صرف تحقیق و توسعه میشود ولی سهم ما در این زمینه کمتر از یک درصد است .در برخی نشریات تخصصی
رقم  1.2درصد اشاره شده ولی من به جرات به شما میگویم که زیر نیم درصد است.
شــاید یک بخش از بودجه تحقیقات در صنایع دفاعی باشــد و هزینههایی انجام شده ولی اگر آن را از کل
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بودجه پژوهش جدا کنیم ،زیر نیم درصد است و این شاخص ،نشان میدهد که ما در کالن قضیه در حوزه
پژوهش و توسعه ،کم هزینه میکنیم.
در سال جهش تولید و سالی که مقام رهبری تاکید خوب و درستی بر جهش تولید و شرکتهای دانش بنیان
و دانش فنی دارند ،واقعیت این است که این اهداف با سرمایهگذاری محقق میشود.
در حوزه زیرســاخت و ســاخت کارخانهها به خوبی تالش شده ولی تا زمانی که سهم ما از تولید ناخالص در
حوزه پژوهش و توســعه فناوری باال نبریم ،خیلی نمیشــود انتظار داشت جا پای شرکتهای پیشرفته یا
کشورهای پیشرفته حوزه معدن و صنایع معدنی بگذاریم.
در عین حال ،ما حوزه خودمان را در نظر داریم وگرنه صنعت خودرو ،صنایع غذایی و صنایع شــیمیایی هم
هســتند ولی در حوزه معدنی و صنایع معدنی کار آماری انجام نشــده که از همین نیم درصد ،چقدرش در
حوزه معدن و صنایع معدنی مصرف میشود.
یک هدف در برگزاری مراســم روز صنعت و معدن این بوده که تعامل بین بخشهای دولتی و خصوصی
تقویت شود .از طرفی در تیر ماه و شهریور ماه سال  ،1398شما به نمایندگی ازایمیدرو و به عنوان رئیس مرکز
تحقیقات ،چند تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی معدن ،پژوهشگاه جهاد دانشگاهی و خانه معدنامضا
کردهاید .چقدر از این تفاهم نامههایی کهامضا کردید اجرایی شد و تا االن چقدر پیشرفت در اجرا داشتند؟
در دو ســالی که بنده در مرکز بودهام تعداد  10تفاهم نامه با بخشهای مختلف از جمله ســازمانهای مردم
نهاد و دستگاههای و نهادهای دولتی و خصوصی و شبه دولتامضا کردیم.
این کارها در راستای توسعه ارتباطات بود که یکی از شعارهای محوری بنده در سال  1397بود .در مصاحبه
اولیهای که بنده داشــتم چند موضوع مطرح کردم که یکــی از آنها ارتباطات بود .در بخش تحقیقات،امروز
میگویند از تحقیق و توسعه گذر کردهایم و باید به ارتباطات فکر کنیم.
دنیایامروز هم همین را نشــان میدهد که ما باید به ســمت توســعه ارتباطات برویم و در راستای توسعه
ارتباطات ،حداقل در زمینه این تعداد تفاهم نامهامضا نشــده و تاکید زیاد آقای غریب پور برامضای تفاهم
نامهها را داشتهایم و ایشان پیگیری میکنند.
ایشان جلسات پایش تفاهم نامهها را برگزار میکنند که این تفاهم نامهها باالخره باید به قرارداد منجر شود
تا شکل اجرایی به خودشان بگیرند.
از این  10تفاهم نامه چند مورد اجرایی شد که کار عملی شروع شود؟
m a d a n 2 4 . co m

64

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

خیلی از آنها به قرارداد تبدیل شده و نزدیک  5یا  6قرارداد منعقد کردیم از انجمن فوالد گرفته تا نهادهای دیگر.
با فوالد مبارکه ،سه قرارداد داشتیم .همچنین با سازمان فنی و حرفهای در بخش آموزش تفاهم داشتیم که
قرارداد همامضا شد .همچنین با شرکتهای دیگر تفاهم نامه داشتیم ولی در ارتباط با سازمان نظام مهندسی
معدن و خانه معدن ،ما به دنبال این بودیم که پژوهشهای کاربردی را انجام بدهیم .دو مشکل پیش آمد
که یکی منابع این کار است و درایمیدرو نتوانستند کمک کنند که ما در قالب آن منابع خدمت رسانی کنیم.
در حقیقت جلساتی با خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن برگزار کردیم و تفاهم نامهها با حضور آقای
غریب پور رئیسایمیدروامضا شــد .یک بخش از اجرای این تفاهم نامه به این نهادها ارتباط پیدا میکند و
این نهادها باید پیشــنهادهای خودشان را ارائه کنند .در نهایت چند پروژه پیشنهاد شد و ما این پروژهها را
بهایمیدرو ارائه کردهایم و البته بحث هزینههای این پروژهها نیز مطرح است.
چشمانداز فعالیتهای مرکز تحقیقات چگونه است و در حوزه فرآوری که تمرکز دارید چه اقدامات اساسی
در سال  1399به عنوان سال جهش تولید و در ادامه آن و در سالهای بعد میخواهید انجام بدهید؟
انجام پژوهشهای کاربردی شعار مرکز است .پژوهش و توسعه فناوری در حوزه فرآوری معدنی ،جزو اقداماتمرکز است .در حوزه اقتصاد و بهره وری سبز ،با نگاه توسعه پایدار در بخش معدن و در اصل مطالعات زیست
محیطی پروژهها فعالیت داریم .همچنین خدمات تخصصی آنالیز انجام میدهیم و آزمایشهای فرآوری و
پایلوت به معادن و صنایع معدنی ولی جزئیات زیادی در این زمینه وجود دارد.
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ضرورت احیای ستاد زنجیره فوالد
امیرحسین نادری  /مدیرعامل شركت ملی فوالد ایران
چنــدی پیش رئیس هیات عاملایمیــدرو؛ درهمایش تخصصی "کمیته طر حهــای جامع معدن و صنایع
معدنی" گفت :شــرکت ملی فوالدایران؛ این شركت بایدپیشنهادهای مشــخص خود را در زمینه اکتشاف،
استخراج ،باطلهها و فروآلیاژها ارایه کند .دكترغریب
پورهمچنین اعالم كرد :پیشنهادایمیدرو تشکیل ستاد
بررسی طرحهای جامع هست ودرحال حاضر بازنگری
در طرح جامع فوالد توسط شرکت ملی فوالد در حال
انجام است.
آنچه كه دراین فرصتاندك ازنظرتان میگذرد ؛مبحث
ضرورت احیای "ســتادزنجیره فوالد" با تصدی گری
شركت ملی فوالد ایران میباشد كه بطور مختصروگذرا
دالیل این مهم ازنظرتان خواهدگذشت.امروزه بیش از بیش خالء ستاد زنجیره ارزش صنعت فوالد با اختیارات
ویژه به منظور متواز نسازی سرمایهگذاری درزنجیره فوالد وجود دارد و ضرورت تشكیل این ستاد برای همه
برنامه ریزان قابل لمس؛ بوده تا به ثبات تصمیم در سیاســتهای كاری خوددر سند چشمانداز افق  1404كه
رسیدن به ظرفیت تولید  55میلیون تن فوالد یكی از اهداف بلند كشور میباشد و میبایستی تمام تالشها
در تكمیل وبرآورد نیازهای این زنجیره در رشته فعالیتهای اكتشاف ،استخراج ،كانه آرایی ،تولید كنسانتره،
گندله،آهن اسفنجی و شمش فوالدی متمركز گردد وكوچكترین گلوگاه در تكمیل این طر حها خسارات جبران
ناپذیری در بر خواهد داشت.
سندملی توسعهای
برای رسیدن به جهش تولید وصادرات در كشور در شرایط فعلی زنجیره فوالد؛ نیاز به تصمیم گیری یكپارچه
و متمركز بین متولیان این صنعت و انجمنها و تشكلهای صنعتی دارد وبر این اساس زنجیره ارزش را باید
تعریف مجدد نمودو برای آن استراتژی مدونی تدوین نمود.
محتوای تصمیم گیر یهادر ستاد فوق؛ باید در سال جهش تولید متواز نسازی زنجیره فوالد با توجه به سند
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چشــمانداز كه حمایت از سرمایهگذاری برای تولید،مصرف و صادرات و برآورد نمودن نیاز داخلی و مسائل
مرتبط بااشتغالزایی و رونق تولید مورد توجه و عنایت خاصی قرار گیرند.
لذابایدطرح جامع فوالد؛به یك"ســندملی توسعه ای"تبدیل شده؛ تا دستیابی به تولید 55میلیون تن فوالد
محقق شــود.راهاندازی کارگروهای مرتبط با فوالد در ســتاد زنجیره فوالد و برنامه ریزی و نظارت راهبردی
دراین حوزه از راه هكارهای استانداردسازی عملكرد در رسیدن به اهداف ارزش آفرین در صنعت فوالدباشد.
لذا با توجه به جایگاه ویژه صنعت فوالد در توسعه کشور ،تشکیل ستادزنجیره فوالد با ساختار و ویژگیهای
خاص و با اختیارات ویژه در این صنعت میتواند نقش آفرینی كند وباتشــکیل این ســتاد ،زمینه تحرک در
صنایع وابسته به فوالد و به تبع آن دستیابی به اهداف کالن اقتصادی همچون اشتغالزائی را سرعت بخشید
و اهداف پیشبینی شده در حوزه معدن و صنایع معدنی محقق شوند.
امیداست با تشكیل ستاد زنجیره ارزش صنعت فوالد با حضور فعال همه تشکلهای تخصصی بخش فوالدی
کشور به نیاز دستاندركاران پاسخ دهد.
مدیریت اثربخش برای طرح جامع فوالدكشور
پیشبرد سیاستهای کالن اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و ساماندهی و رفع موانع موجود در مسیر
توسعه و توانمندسازی زنجیره ارزش فوالد و همچنین بررسی تشریح علل عدم وجود تواز نها در طرح جامع
فوال د کشــور ،ضرورت ایجادستاد سیاســتگذاری زنجیره فوالد بیش از بیش احساس میشود و الزم است
ستاد سیاستگذاری زنجیره فوالد با اهداف زیر تشکیل شود:
-1سیاستگذاری به منظور تکمیل زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور؛ منطبق با طرح جامع فوالد در افق 1404
-2تعیین اولویتهای سرمایهگذاری بر حسب نیاز کشور ؛باتوجه به اهداف صادراتی وهدایت سرمایهگذاران
به سمت تكمیل زنجیره ارزش فوالد.
-3اتخاذ تصمیمات استراتژیک متمرکز و یکپارچه در طول زنجیره فوالد.
-4اجرائی نمودن سهمی از برنامه جایگزین معدن و صنایع معدنی به جای نفت درطول زنجیره ارزش فوالد؛
منطبق باسندچشماندازافق1404
-5جلوگیری از صدور مجوزهای بی رویه وموازنهسازی زنجیره ارزش؛ از معدن تا محصول نهائی
-6تعیین تکلیف طرحهای دردست اقدام وهمچنین مشخص نمودن وضعیت مجوزهای راکد و غیر اقتصادی
ورفع موانع موجود.
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-7سیاستگذاری برای بومیسازی محصوالت مورد نیاز.
 -8سیاســتگذاری برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فوالد؛برای تولید محصوالت باارزش افزوده باال؛
باتوجه به برنامههای راهبردی اهداف صادراتی كشور؛منطبق باطرح جامع فوالدكشور.
 -9سیاستگذاری برای کنترل و تنظیم (بازار ،وضع عوارض صادراتی و افزا یش یا کاهش میزان حقوق ورودی
کاالها و مواد اولیه ،جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه)
 -10سیاستگذاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طر حهای در دست اجرا و طر حهای در حال بهرهبرداری.
 -11سیاستگذاری برای استفاده بهینه از منابع موجود و نوسازی صنایع انرژی بر زنجیره فوالد.
امید است که با تشکیل این ستاد ،طرح جامع فوالد کشور؛به چرخه موازنه حیاتی خود برگشته و تولید 55
میلیون تن فوالد با اهداف ذیل محقق شود:
-1مدیریت اثربخش وکارآمد برای تحقق اهداف طرح جامع فوالد کشور
-2پشتیبانی از ازتقای بهره وری ورقابت پذیری صنعت فوالد کشور
-3توسعه بومیسازی صنعت فوالد کشور
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مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران در گفت و گو با معدن  24خبر داد:

رشد  53درصدی درآمدی فوالد آلیاژی ایران در سال 98
مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایران (یزد) گفت :از لحاظ ارزش فروش محصوالت این شــرکت موفق شد که در
ســال  ،98رقمی افزون بر  28هزار میلیارد ریال فروش را به ثبت برســاند که بیش از  53درصد رشد درآمدی را در
قیاس با ســال  97به همراه داشــت .شرکت فوالد آلیاژی ایران (یزد) در اسفندماه سال ( ۷۷حدود  ۲۱سال پیش)
به بهرهبرداری رسید ،ظرفیت ابتدای این کارخانه  ۱۴۰هزار تن
تولید انواع مقاطع گرد ،تسمه و چهارگوش بنا نهاده شد.
دانش فنی این شرکت از شــرکت «بوهلر» اتریش به عنوان
معتبرتریــن تولیدکننــده فوالد آلیــاژی و مخصوص جهان،
همچنین شــرکت «دانیلی» ایتالیا به عنوان مهمترین سازنده
خطوط فوالدسازی است .کارخانه مشتمل بر چهار واحد اصلی
یعنی واحد فوالدسازی شامل سه کوره قوس  ۴۵تن ،سه ،LF
خطــوط  VDو  ،VODدو خــط ریخته گری و دو خط ریخته
گری تک باری است.
واحد دوم شامل کارخانه نورد سنگین است که در آن ابعاد گرد  ۶۰تا  ۲۰۰میلیمتر ،تسمهها و چهارگوشهای سنگین
تولید میشود ،در کارخانه نورد سبک ابعاد  ۱۲میلیمتر گرد تا  ۶۵میلیمتر ،همچنین تسمه و چهارگوشهای بااندازه
پایین تر تولید میشود و باالخره در واحد چهارم واحد تکمیل کاری و عملیات حرارتی است که در آن انواع عملیات
حرارتی مورد نیاز مشتریان اعم از آنیل ،نرماالینرینگ و غیره انجام میشود.
این شــرکت در سالی که گذشــت ،همچنین در دو ماههامســال موفق به ثبت رکوردهای خوبی در تولید مذاب
فوالدسازی ،رشد نورد سنگین ،نورد سبک ،فازایش بسته بندی محصوالت در واحد عملیات حرارتی و تکمیل کاری
و همچنین ثبت رکوردهای روزانه و ماهانه جدید شــد .در این پیوند با «علیرضا چایچی» مدیرعامل موفق فوالد
آلیاژی ایران (یزد( به گفت وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه میآید.
لطفا اشارهای به عملکرد شرکت در سال  ،98میزان تولید و صادرات داشته باشید.
چایچی -در ســال  98همکاران ما موفق شدند افزون بر  487هزار تن مذاب فوالدسازی تولید کنند که در قیاس با
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عملکرد سال  97با افزایش حدود  40هزار تنی همراه شد .این در حالی است که تولید فوالدهای تجاری ساختمانی
عمال به حد صفر رسید.
در کارخانه نورد ســنگین رقمی بیش از  187هزار تن تولید به ثبت رســید و عالوه بر رشد باالی پنج هزار تن کمی
در قیاس با ســال قبل ،تولید مقاطع ســنگین فوالدی متوســط آلیاژ نیز افزایش یافت و تعدادی از ابعاد سنگین
فوالدهای پر آلیاژ نیز تولید شد.
در کارخانه نورد سبک میزان تولید به باالی  214هزار تن رسید که عالوه بر بهبود قابل توجه در نوع و تنوع ابعادی
و اشکالی ،بیش از  13هزار تن رشد تناژی را نسبت به سال  97تجربه کرد.
در واحد عملیات حرارتی و تکمیل کاری ،میزان بسته بندی محصوالت به باالی  162هزار تن رسید که در مقایسه
با حالت مشابه ،افزون بر 20هزار تن رشد حاصل شد.
از لحاظ ارزش فروش محصوالت این شرکت موفق شد که در سال  ،98رقمی افزون بر  28هزار میلیارد ریال فروش
را به ثبت برساند که بیش از  53درصد رشد درآمدی را در قیاس با سال  97به همراه داشت.
در طی ســال  98رکوردها و افتخارات قابل توجهی توســط همکاران شرکت فوالد آلیاژی ایران رقم خورد که از آن
جمله میتوان به برخی از این موارد اشاره کرد:
 ثبت رکورد ماهیانه در تولید فوالدسازی با دستیابی به عدد  48هزار و  791تن مذاب در اردیبهشت .98 کسب رکورد روزانه در نورد سنگین با دستیابی به عدد یکهزار و  734تن محصول در تاریخ  27فروردین .98 کسب چند رکورد روزانه در نورد سبک و دستیابی نهایی به عدد یکهزار و  130تن محصول در تاریخ  10بهمن .98 کسب رکورد روزانه در تکمیل کاری و بسته بندی و دستیابی به عدد یکهزار و  55تن محصول در تاریخ  16آبان .98 کسب رکورد ماهیانه در فروش و حمل محصوالت با دستیابی به عدد  48هزار و  482تن محصول در اردیبهشت .98 کسب رکورد روزانه در فروش و حمل محصوالت با دستیابی به عدد سه هزار و  651تن در تاریخ سوم اردیبهشت .98 طراحی و تولید  16گرید جدید و همچنین هشت سایز جدید در طول سال .98 اخذ گواهینامه صالحیت به عنوان شرکت دانش بنیان. اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ( )IATFبه عنوان نخستین شرکت فوالدی کشور. برگزیده صنعت سبز کشور برای دومین سال متوالی. قرار گرفتن در لیست  100شرکت برتر کشور برای نخستین بار. افزایش ظرفیت کوره پیش گرم نورد ســبک از  45تن بر ساعت به  52تن بر ساعت به دست متخصصان حوزهm a d a n 2 4 . co m
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نورد شرکت.
 توسعه سیستم  SRMدر واحد خرید و لینک با تامین کنندگان به منظور سیستمی کردن ارتباط. راهاندازی و بهرهبرداری از سیستم مدیریت غلطکهای نورد توسط همکاران فنآوری اطالعات. ریومپ سیستم  )OWS (operator work stationنوردها توسط همکاران فن آوری اطالعات. بومیسازی دستگاه تست ادی کارنت دوار از طریق شرکتهای دانش بنیان داخلی برای کنترل و بازرسی عیوبسطحی محصوالت.
 کاهش و بهینهسازی مصارف الکترود کورههای  LFاز طریق همکاران فوالدسازیدرخصوص عملکرد دو ماهه شــرکت ،میزان تولید و صادرات ،همچنین تامین مواد اولیه با توجه به وضعیت
شیوع ویروس کرونا و تاثیر احتمالی آن بر فعالیتهای شرکت توضیح بفرمایید .همچنین درخصوص برنامههای
پیشبینی شدهامسال شرکت در زمینه تولید ،صادرات و همچنین برنامههای توسعهای توضیح بفرمایید.
چایچی -در سال  99که توسط مقام معظم رهبری ،مزین به سال «جهش تولید» شده است ،شرکت فوالد آلیاژی
ایران نیز برنامههای ویژهای را برای رشد تولید و فروش ،چیدمان کرده به گونهای که در طی دو ماه نخست سال
 99علیرغم برخی محدودیتهای ناشــی از شیوع کرونا در کشــور ،میزان تولید مذاب فوالدسازی این شرکت به
عدد  36هزار و  949تن در فروردین ماه و عدد  43هزار و  321تن در اردیبهشت ماه رسید و گواه این خواهد بود
که با توکل به الطاف الهی و همت باالی همکاران بتوانیم به رشد قابل توجه کمی و کیفی در سال  99دست یابیم.
همچنین در طی این دو ماه ،سه رکورد در زمینههای ذیل در شرکت فوالد آلیاژی ایران حاصل شد:
 کسب رکورد جدید روزانه در تکمیل کاری و بسته بندی محصوالت با دستیابی به عدد یکهزار و  113تن در تاریخ 22فروردین 99
 کســب رکورد جدید روزانه در فروش و حمل محصوالت با دســتیابی به عدد ســه هزار و  841تن در تاریخ 30فروردین 99
 کسب سه رکورد جدید ماهانه در فروش و حمل محصوالت با دستیابی به عدد  41هزار و  14تن در اردیبهشت 99با توجه به اهداف تعیین شده و مطالعات و برنامهریز یهای انجام شده ،در صورتی که اتفاق خاص و غیرمترقبهای
را شاهد نباشیم ،قطعا میتوان به رشد در فروش و تولید در سال  99با قدرت نگریست.
خوشبختانه عملکرد مثبت همکاران شرکت در فروردین و اردیبهشت سالجاری و جهش در میزان فروش و تولید
در طی این دو ماه (در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته) گواه این موضوع است.
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در پایان اگر نکته یا موردی جدید الزم به توضیح است ،در خدمت شما هستیم.
چایچی -همان گونه که مستحضر هستید محصوالت تولیدی این شرکت دارای کاربردهای خاص در صنایع مختلف
هستند و از آنجایی که عموم بازارهای صادراتی این شرکت را کشورهای اروپایی تشکیل میدهند و از طرفی این
مشتریان ،اغلب دارای تشکلهای فراملیتی هستند ،بر این اساس محدودیتهای ارتباطی با این مشتریان گاهی
اوقات تحتالشعاع این موضوعات بوده است.
با این وجود بهرغم همه فشارهای موجود در سال گذشته در مجموع افزون بر  40هزار تن از محصوالت خود را به
بازارهای بینالمللی صادر کرده و بر اساس مطالعات بازار و اقدامات خوبی که انجام دادیم برنامه صادرات را برای
سال جاری بالغ بر  60هزار تن ترسیم کردیم.
در ارتباط با مبحث تجارت خارجی باید گفت که در شرایط کنونی ،صادرات و واردات هر دو الزام است.
برای کشوری که میزان تولید فوالد درآن افزون بر  1/5برابر تقاضای آن است ،صادرات جزو الینفک کسب و کار ما
است ،لذا باید به گونهای راه را هموار کرد که تولیدکنندگان فوالدی بتوانند در کنار توجه به بحث تامین نیازمندی
داخل ،صادرات را هم ارتقاء دهند .این موضوع عالوه برامکان افزایش تولید و حفظ اشــتغال ،به تولید کننده در
جهت دستیابی به ارز مورد انتظار برای واردات اقالم خارجی خط تولید ،کمک خواهد کرد.
در این خصوص نیاز اســت تا با وضع قوانین تســهیل گر و حذف مقررات میرا و دست و پاگیر،امکان دقت نظر
درامر صادرات را پویا کرد.
البته کامال شفاف است که در جهت شناسایی مصرفکنندگان نهایی و همچنین دریافت بازخوردهای کیفی مشتریان،
باید خود تولیدکنندگان اقدام به صادرات کرده و شرکتهای واسطهای را در این موارد کم رنگ کرد.
در ارتباط با واردات ،نیاز است تا با برنامه ریزیهای مستمر که توسط تشکلهای تخصصی نظیر انجمن تولیدکنندگان
فوالد و با حمایتهای ســازمانهای مرتبط با وزارت صمت ،عالوه بر تسهیل گری درامر واردات قطعات و موادی
که در حال حاضر شــرایط تامین داخلی را ندارند در میان مدت نیز شرایط را برای کاهش مواد و قطعات خارجی
در خط تولید فوالد سازان حاصل کند.
در پایان آرزوی سالمتی و سربلندی برای همه مردم ایران و دنیا و به ویژه خانواده بزرگ فوالدی کشور
دارم وامیدواریم همه دســت در دست هم و با رعایت موازین بهداشتی در محیطهای کاری در سطح
بنگاهها ،شهرها و کل کشور و با حفظ سالمتی همکاران ،عوامل ارتقاء و رشد تولید و اشتغال را فراهم
کنیم.
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ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش میدهد؛

همگراییایمیدرو و بخش خصوصی در توسعه معدن و
صنایع معدنی ؛ جهش در ظرفیت سازی ،تولید و اکتشاف
ذیل سیاستهای
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در راستای وظایف تعیین شده ِ
کالن کشور،امســال نیز همچون سالهای گذشته با راهبری بخش معدن و صنایع معدنی 2.2 ،میلیارد دالر طرح
را با مشــارکت بخش خصوصی در مدار تولید قرار میدهد که زمینه ســاز ایجاد  4هزار شــغل مستقیم در نقاط
مختلف کشــور به ویژه مناطق محروم خواهد شد .این اقدامات در حالی صورت میگیرد که کاهش وابستگی به
نفت ،انتظارات از نقش آفرینی این حوزه در اقتصاد ملی را باال برده است در این میانایمیدرو سیاستهای جدید
خود را بر مبنای کاهش ارزبری و توســعه بومیســازی قرار داده است.عالوه بر هدفگذاری افزایش سهم معدن و
صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی و صادرات « ،رونق اشــتغال» از جمله عواملی محسوب میشود که بیش
از پیش نیازامروز کشــور اســت .بیش از  90درصد معادن کشور ،در شعاع  20کیلومتری روستاها قرار دارد .در این
راستاایمیدرو برنامه توسعه متوازن و محرومیت زدایی در مناطق غیر برخوردار (با تعریف طر حهای توسعه ای) که
یکی از مقولههای مهم کشور محسوب میشود را به همراه شرکتهای معدن و صنایع معدنی اجرایی کرده است.
ارزآوری و افزایش سهم اقتصاد معدن در صادرات غیرنفتی
از سوی دیگر قابلیت ارز آوری و توسعه صادرات غیر نفتی یکی دیگر از رویکردهای کالن دولت ،وزارت صنعت
معدن و تجارت وایمیدرو به شمار میرود و در این زمینه سهم ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات
غیرنفتی از  20درصد به  33درصد افزایش یافته است.این جهش صادراتی موجب شده تا این حوزه اثرگذار
در اقتصاد ،قابلیت تأمین نیازهای بخش گســتردهای از صنایع داخلی و کمک به استقالل صنعتی کشور را
داشته باشد .این مهم در سایه افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی که ذیل برنامههای توسعهای
کشور آمده است ،به عنوان یک اصل درایمیدرو مورد توجه است که مشارکت این سازمان و بخش خصوصی
در بسیاری از پروژهها گواه این مدعا است.
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بهرهبرداری از  3.2میلیارد دالر طرح در سال 98
عملکرد کالنایمیدرو در توسعه و تکمیل طر حهای بخش معدن و صنایع معدنی موجب شد تا در سال ،98
حدود  3.2میلیارد دالر طرح به بهرهبرداری برســد .این دســتاورد در حالی محقق شد که کشور در وضعیت
تحریمهای بی سابقه قرار دارد.
اشتغالزایی  4100نفر در سال 99
افتتاح  2.2میلیارد دالر طرح در ســال 99با اشــتغال مســتقیم  4100نفر و  15هزار نفر به طور غیر مستقیم
هدفگذاری شــده اســت .همچنین عالوه بر هدفگذاری فوق،ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعهای بستر
کمک به افتتاح یک میلیارد دالر طرح بخش خصوصی در سال 99را فراهم خواهد کرد.ایمیدرو همچنین در
راستای استراتژی توانمندسازی ،از  108شهرستان کمتر توسعه یافته کشورمان ،در  82شهرستان سرمایهگذاری
کرده است که  44درصد شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور را شامل میشود.
توسعه اکتشافات؛ تضمینی برای جهش تولید
در حوزه اکتشاف،ایمیدرو فعالیتهای اکتشافی در  41ناحیه کمتر توسعه یافته را مورد توجه قرار داد که 82
درصد شهرســتانهای کمترتوسعه یافته کشور را پوشش داده است .تا پایان نیمه نخست سال ،۹۷ایمیدرو
 ۲۵۰هزار کیلومتر مربع کار اکتشــافی انجام داده بوداما از نیمه دوم  ۹۷تا پایان ســال  ،۹۸معادل  ۴۰۰هزار
کیلومتر مربع به پهنههای اکتشــافی افزوده شد .در حال حاضر کل مساحت اکتشافیایمیدرو و شرکتهای
زیرمجموعه  650هزار کیلومتر مربع ( 65درصد مســاحت قابل اکتشاف کشور) است.ایمیدرو ،عالوه بر این،
به سبب نیازهای کشور به مواد معدنی ،اکتشافات عمقی را در دستور کار قرار داده است.
احیای معادن کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی
طرح فعالسازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور ،با هدف فعالسازی معادن بخش خصوصی
که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی نیمه فعال و یا تعطیل شدهاند ،از آذر ماه سال  97تعریف و در سال
 98با راهبر یایمیدرو و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (از زیرمجموعههایایمیدرو) ،عملیاتی
شــد .معادن کوچک و متوسط به دلیل گســتردگی ( 98درصد از تعداد کل معادن کشور) ،اشتغالزایی (85
درصد از سهم اشتغال معادن کشور) و تولید ( 65درصد از سهم تولیدات معدنی کشور) دارای اهمیت هستند
و میتوانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
با اجرای این طرح تا پایان سال گذشته146 ،معدن در مناطق کمتر توسعه یافته احیا شده است.
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در ادامه اجرای برنامههای مرتبط با فعالسازی اینگونه معادن ،احیای  200معدن و احداث  25واحد فرآوری
در ســال  99هدفگذاری شده اســت .عملکرد تا اردیبهشت  99نشان نیز میدهد که بررسی  2183معدن در
قالب  375پروژه انجام و اقدام کلینیکی بر روی  1058معدن عملیاتی شده است.
رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاههای بزرگ معدنی و صنایع معدنی توسطایمیدرو
آمارها حاکی است ،میزان تولید محصوالتی همچون شمش طال ،آهن اسفنجی ،محصوالت فوالدی ،شمش
فوالد ،کنسانتره آهن و کاتد مس در شرکتهای بزرگ ،طی سال  98نسبت به سال  ،97رشد داشته است.
نام محصول

تولید سال( 98هزار تن)

تولید سال (97هزار تن)

درصدرشد

كنسانتره آهن

47306

45484

 4درصد

آهن اسفنجی

27036

25253

 7درصد

شمش فوالد

20226

19344

 5درصد

محصول فوالدی

13378

12586

 6درصد

کنسانتره مس

1170

1174

-

كاتد مس

250

247

 1درصد

شمش طال (کیلوگرم)

1128

1001

 13درصد

این گزارش میافزاید ،به رغم محدودیتهای حاکم در داخل کشور (تحریمهای بی سابقه) و جهان (بیماری
کرونا) ،طی  2ماههامسال همچنان (طبق جدول) تولید شرکتهای بزرگ ادامه دارد و خانواده معدن و صنایع
معدنی محدودیتها را به فرصت تبدیل کردهاند.
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نام محصول

تولید  2ماهه اول سال  -99تن

پودر آلومینا

41,699

شمش آلومینیوم

39,752

آهن اسفنجی

4,558,674

شمش فوالد

2,706,518

محصول فوالدی

1,543,374

كنسانتره مس

209,450

آند مس

61,649

كاتد مس

43,188

سرب و روی

121,323

افزایش سرمایه شرکتها
با توجه به نیاز مالی شــرکتهای بزرگ در تعریف طر حهای توســعه ای،ایمیدرو استراتژی افزایش سرمایه
شــرکتها از محل سود انباشته را از سال گذشــته کلید زد وامسال هم شرکتهایی همچون مبارکه ،مس،
گل گهــر ،چادرملو و ...این راهبرد را عملیاتی خواهند کرد .این رویکرد به منظور تکمیل راهاندازی طر حهای
توســعهای شرکتها و با هدف «جهش تولید» اجرا میشــود .بر این اساسامسال مبارکه و مس هر کدام
 10000میلیارد ناموت ،گل گهر  5200میلیارد ناموت ،چادرملو  1200میلیارد ناموت و خوزستان  1300میلیارد ناموت
افزایش سرمایه خواهند داشت.
برنامه رشد تولید انواع محصوالت در سال 99
اهداف مورد توجه در سال «جهش تولید» گویای این است که تولید انواع محصوالت در سال  99نسبت به
سال  ،98روندی افزایشی خواهد داشت به طوری که شمش آلومینیوم  90درصد ،دانه بندی سنگ آهن 31
درصد ،اســتخراج سنگ آهن  19درصد ،شمش طال  17درصد ،آهن اسفنجی 13درصد و کاتد مس  12درصد
رشد خواهد داشت.
اولینها درایمیدرو
برنامه تولید الکترود گرافیتی به میزان  15هزار تن برای نخستین بار در کشور ،بهینهسازی صنعت سنگهای
قمیتی و نیمه قیمتی و سنگهای تزئینی با تشکیل کاگروه توسعهای این صنعت درایمیدرو ،افزایش استخراج
مس به میزان  7میلیون تن ،افزایش اســتخراج ســرب و روی به میزان  32هزار تن در سال جاری صورت
خواهد گرفت.
راهاندازی نخستین بازارچه تخصصی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
نخســتین بازارچه ســنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با حــدود هزار و  ۵۰۰مترمربع مســاحت و  ۱۸غرفه
خردادماهامســال با حضور خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ارگ جهان نمای شــهر
اصفهان افتتاح شد .عالوه بر ارگ جهان نما  ۸۰غرفه نیز در سرای گوهر واقع در میدانامام (ع) به این موضوع
اختصاص یافته است .قرار است بازارچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث شود
که  ۲نقطه از آن در اصفهان است.
از سوی دیگر تفاهم نامه همکاری بینایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به منظور ایجاد بازارچه سنگهای
قیمتی و نیمه قیمتی در مشــهدامضا شده است .از اهداف این سند عالوه بر شکل گیری بازارچه سنگهای
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قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد ،میتوان به تشویق فعاالن بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و هم افزایی
و تسهیل ورود گوهر سنگها از افغانستان با فعال کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.
صادرات و برنامه ریزی  3.5میلیارد دالری
برنامه ســال  99در بخش صادرات این حوزه نیز نشان میدهد که صادرات  3.5میلیارد دالری شرکتهای
زیرمجموعهایمیدرو رقم خواهد خورد که حاکی از رشد  9درصدی برنامه نسبت به عملکرد سال  98دارد.
بومیسازی و توسعه ساخت داخل
ایمیدرو از ابتدای ســال ،اســتراتژی بومیسازی و توسعه ســاخت داخل را ابالغ ،اهداف عملیاتی آن را از
شــرکتهای زیرمجموعه دریافت کرده و پایش این استراتژی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
به عنوان نمونه شرکتهای بزرگ ،بومیسازی  1000قطعه در سال جاری را هدفگذاری کردهاند.
از حفظ سود شرکتها جهت توسعه تا ارایه تسهیالت از طریق صندوق سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی
بهبود مدیریت شــرکتها و نقشایمیدرو در حفظ ســود شرکتها جهت توسعه ،حمایت از سرمایهگذاری
بخش خصوصی از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی و صنایع معدنی ،ایجاد زیرساختهای مورد
نیاز توســعه بخش معدن و صنایع معدنی و پرداخت بی ســابقه مطالبات و دیون دولت از دیگر اقدامات
توسعهایایمیدرو به شمار میرود که اجرای این برنامهها به منظور دستیابی به اهداف ،همچنان ادامه دارد.
دیون و تعهداتایمیدرو از سال  89تاکنون به دولت شامل حقوق دولتی ،سود سهام دولت ،مالیات ،عوارض
و  ...به میزان بیش از  4400میلیارد ناموت به خزانه پرداخت و تسویه شده است.
پژوهش ،توســعه و بومیســازی فناوری و ســاخت داخل نیز با تمرکز بر تعریف همکار یهای دوجانبه با
دانشــگاههای مطرح کشــور و همچنین حمایت ازایدههای ارزش آفرینی که پاسخگوی عرصه تولید در این
صنعت باشد ،در اهداف توسعهایایمیدرو گنجانده شده است.
ایمیدرو جشــنوارهایدههای ارزش آفرین با نام اینوماین )INNOMINE( 2را با همکاری معاونت فناوری
ریاست جمهوری (و صندوق نوآوری و شکوفایی) و دانشگاه تهران در بهمن ماه سال  98برگزار کرد .در این
جشــنواره تعداد شرکتهای ثبت نام کننده وایدههای ارسال شده ،با جهش نسبت به سال قبل به 380
مورد رســید15 .ایده برتر این حوزه نیز در پایان این رویداد معرفی شــدند.ایمیدرو« ،هم آفرینی ارزش»،
را در همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی پیگیری میکند.امســال برگزاری اینوماین  3در دســتور کار این
سازمان قرار دارد.
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ایفای نقش مسئولیت اجتماعی
ایمیدرو و شرکتهای معدن و صنایع معدنی در جدیدترین اقدام انسان دوستانه 200 ،میلیارد ناموت کمک
بالعــوض به بحران کرونا اختصاص دادند تا این حوزه طالیه دار ایفای نقش مســئولیت اجتماعی در بین
حوزههای مختلف اقتصادی باشد.
ماموریتایمیدرو
ایمیدرو تا ســال  ،1404سازمانی توسعه دهنده ،تقویت کننده ،یکپارچه کننده ،تسهیلگر و توانمندساز شبکه
معادن و صنایع معدنی خواهد بود که با همراهی شرکتهای این بخش ،میکوشد تا در رشد تولید ،صادرات،
اشتغال و  ...نقش توسعهای خود را ایفا کند.
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تورج زارع در گفت و گو با معدن  24اعالم کرد:

رفع موانع اکتشافی در آلومینای جاجرم
شرکت آلومینای ایران مسدودسازی تونلهای غیرمجاز معدن آلبالغ را با حفر  ۴۲چال حفاری و آتشباری آغاز
کرد .به گزارش معدن  ،24پس از حوادث ناگوار ناشی از حفر تونلهای غیر مجاز برای برداشت ماده معدنی
در محدوده آلبالغ از سوی برخی افراد ،شورای
تامین استان خراسان شمالی ،جلساتی برگزار
کرد و ازایمیدرو خواســت برای انجام عملیات
اکتشافی و ایجادامنیت در منطقه همکاری کند.
ایمیدرو با سازمان حفاظت محیط زیست برای
دریافت مجوز انجام فعالیتهای اکتشــافی
در منطقه جلســات مختلفی برگزار کرد که به
موافقتنامه همکاری منجر شــد ،همچنین با
نیروی انتظامی خراســان شــمالی برای دریافت جزئیات کامل هزینههای استقرار نیرو و حفاظت از منطقه،
جلســاتی برگزار و توافقات حاصل شــد .در این پیوند« ،تورج زارع » مدیرعامل شرکت الومینای ایرانامروز
ف معدن آلبالغ طی
(چهارشنبه) در گفتوگو با خبرنگار سایت خبری -تحلیلی معدن  24افزود :پروانه اکتشا 
تفاهم نامهای بینایمیدرو ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و استانداری خراسان شمالی به نامایمیدرو صادر
شد تا این سازمان توسعهای به انجام عملیات اکتشافی ،سپس بهرهبرداری و استخراج در آن بپردازد .به گفته
این مقام مسوول ،با توجه به کیفیت باالی ماده معدنی سرب و روی این معدن ،تا پیش از این افراد محلی،
بومی و قاچاقچیان اقدام به خاکبرداری و برداشت غیرمجاز از آن میکردند که متاسفانه حوادث ناگواری را
در همین راستا در ماههای گذشته شاهد بودیم.
وی بیان داشــت :در عین حال ،این منطقه بسیار صعب العبور بوده و که در محدوده منطقه حفاظت شده
پارک ســاریگل واقع است،اما با توافق یاد شــدهایمیدرو طبق قانون و پس از طی کردن مراحل میتواند به
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عملیات اکتشــافی در آن بپردازد؛ در حالی که تا پیش از این یک محدوده آزاد بود و فعالیتهای غیرمجاز
در آن انجام میشد.
زارع خاطرنشــان کرد:شورای تامین شهرستان اســفراین ،با توجه به فاصله  100کیلومتری شرکت آلومینا تا
شهر اسفراین و فاصله حدود  120کیلومتری شرکت تا معدن آلبالغ و همچنین برخورداری شرکت ازامکانات
استخراج آتشباری ،مسدودسازی تونلهای غیرمجاز ایجاد شده را به شرکت آلومینای ایران سپرد.
وی گفت :به دلیل وجود تعداد زیاد قاچاقچیان ،از فرمانداری و نیروی انتظامی درخواست کمک و همراهی
کردیم و به همین منظور مجوز حمل آتشباری و مجوز زیست محیطی برای تردد در منطقه اخذ شد تا اینکه
در نهایت شــرکت آلومینای ایران برای انجام عملیات آتشــباری ،حفاری و مسدودسازی در این معدن مجاز
شمرده شد.
مدیر عامل شــرکت آلومینای ایران ادامه داد :اکنون عملیات به ســرعت در حال انجام است و تا روز گذشته
(سه شنبه)  42چال در تونلها حفاری و آتشباری شد.
وی اظهار داشــت :هم اکنون حفاظت از منطقه آلبالغ به منظور ممانعت از تردد قاچاقچیان توسط پرسنل
حراست شرکت آلومینای ایران در حال انجام است،اما مقرر شد بحث حفاظت منطقه توسطایمیدرو اجرایی
شود که به همین منظور مناقصه در حال انجام است.
زارع ادامه داد :تا پیش از انجام عملیات کامل اکتشافی نمیتوان هیچ گونه اظهار نظری درخصوص ذخایر این
معدن انجام داد،اما آنچه از اطالعات سطح زمین هویداست ذخیره سرب و روی با کیفیت خوب پیشبینی
میشود؛ هرچند مشخص شدن پتانسیل موجود و اقتصادی بودن یا نبودن برداشتها نیازمند بررسیهای
تکمیلی است.
رشد  6درصدی تولید پودر آلومینا در  2ماههامسال به ثبت رسید
مدیر عامل شرکت آلومینای ایران گفت:امسال و علیرغم شیوع ویروس کرونا،اما در تولید آلومینا در دو ماهه
نخست سال در همسنجی با مدت مشابه پارسال رشد  6درصدی به ثبت رسید.
وی افزود :تولید پودر آلومینا در شــرکت آلومینای ایران در دو ماههامسال به  41هزار و  699تن رسید که 20
هزار و  800تن از این آمار مربوط به عملکرد اردیبهشت ماه شرکت است.
زارع خاطرنشان کرد :در  2ماههامسال شرکت آلومینای ایران با تولید سه هزار و  275تن شمش آلومینیوم
رشد  799درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ثبت کرد.
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وی گفت :هرچند رشد تولید شمش خیره کننده به نظر میرسد،اما واقعیت این است که سال گذشته شروع
راهاندازی تولید شمش در شرکت بود.
مدیرعامل شــرکت آلومینای ایران یادآوری کرد :پارســال در مجموع  10هزار تن شمش آلومینیوم در شرکت
تولید شد و برنامهامسال دستیابی به رکورد  30هزار تنی است.
وی ادامه داد :در بخش آلومینا نیز با وجود مطرح شدن بحثهای غیرکارشناسی از سوی برخی افراد مغرض
درخصوص معدن «تاش» که منجر به از دست رفتن حدود  15هزار تن تولید و بیش از  70میلیارد ناموت درآمد
شد ،سال گذشته  233هزار تن تولید انجام شد و برنامهامسال نیز تولید  245هزار تن از این محصول است.
زارع خاطرنشــان کرد :این افراد مغرض ،با ایجاد مسائل و مشکالت اجتماعی فعالیت این معدن را متوقف
کردهاند ،در حالی که مطالعات متخصصان دانشگاههای شیراز و شاهرود وجود هر گونه آلودگی آب ،هوا و
غیره را در منطقه رد کرده است.
وی گفت :معدن تاش یکی از بهترین معادن ایران از نظر رعایت مســائل زیســت محیطی است و اکنون از
طریق دستگاه قضا در حال پیگیر یهای مربوطه هستیم تا معدن در اختیار دولت و بیت المال قرار بگیرد.
طر حهای توسعهای شرکت
مدیرعامل شــرکت آلومینای ایران در ادامه از اجرای طرح بهینهســازی و بهبود در کارخانه آلومینا خبر داد و
گفت :این طرح که حدود  150میلیارد ناموت برای آن سرمایهگذاری شده ،تا نیمه نخست سال  1400به پایان
خواهد رسید .وی همچنین از اجرای پروژه فرآوری به روش «سینترینگ» برای تولید آلومینا خبر داد و افزود:
این یک شــیوه جدیدتر برای فرآوری بوکسیتهای کم عیار موجود در ایران است که بومیسازی این روش
نیز در دستور کار خواهد بود.
زارع پیشبینــی کرد که با راهاندازی این پروژه  500هزار تنی که دو برابر ظرفیت فعلی کارخانه اســت ،نیاز
کشور به واردات پودر آلومینا تا حدود زیادی کاهش یابد.
وی بیان داشت :برآوردهای اولیه حاکی از سرمایهگذاری  600میلیون یورویی در این پروژه است،اما در مرحله
مطالعه بوده و نتیجه مطالعات فاز مفهومی آن مثبت بوده است.
این مقام مســوول خاطرنشــان کرد:در صورتی که مطالعات فنی و اقتصادی پروژه مثبت باشد ،مطالعات
پایه انجام و پس از آن اســناد مناقصه منتشــر و خرید دانش فنی از یکز از کشورهای روسیه ،چین یا برخی
کشورهای اروپایی انجام خواهد شد.
m a d a n 2 4 . co m

81

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

m a d a n 2 4 . co m

82

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

گفت و گوی «معدن  »24با رضا اشرف سمنانی؛ کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی

تردید در تولید  55میلیون تن فوالد

معدن -24رضا اشرف سمنانی ،یکی از چهرههای شناخته شده حوزه صنعت و فوالد ایران است .او در دوره
نخست که در وزارت صنایع و معادن ،مشغول به کار بوده در سمتهایی از قبیل قائم مقام وزیر در فناوری
فعالیت داشــته و از طرفی ناظر بر تهیه اســتراتژی
صنعتی ایــران در دولت اصالحات بوده اســت .در
دوره دوم ،وی بــه طور خاص در بخش خصوصی به
فعالیت پرداخته و در حوزه مشــاور مدیر عامل یکی
از هلدینگهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی بخش
خصوصی فعالیت دارد .رضا اشــرف سمنانی در سال
 1350لیسانش مهندسی صنایع از دانشگاه میشیگان
ایاالت متحده آمریکا دریافت کرده و در ادامه دوره فوق لیســانس خود را در دانشــگاه پلی تکنیک (امیر
کبیر) گذارنده اســت .با مهندس اشرف سمنانی ،به طور تطبیفی تجربه کشورهای دیگر در حوزه صنعت و
معدن و میزان تحقق هدفگذاری تولید  55میلیون تُنی تولید فوالد ایران در چشمانداز سال  1404شمسی
بررسی شده است.
به عنوان اولین ســوال ،آیا ایران بازیگر صنعت فوالد اســت یا این که چین بازیگر است که در این حوزه
تمرکز کرده است؟
در رشــته فوالد ،ســنگ آهنهایی که آنها دارند عیارشان کمتر از سنگ آهن ایران است و این موضوع مهم
است یعنی آنها یکی از وارد کنندگان اصلی سنگ آهن هستند .ما االن وابستگی به واردات نداریم و به غیر
از مقدار کمی مواد که وارد میشود ،میتوانیم بگوییم تقریبا وارداتی در این حوزه نیاز نداریم چون در داخل
کشور تولید سنگ آهن را داریم.
دوم این که از نظر داشتن انرژی ،کشورهایی که میخواهند تولید فوالد داشته باشند انرژی هم یک بُعد مهم
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است .چین ،انرژی زغالی را دارد و زغال هم مشکل دارد و آلودگی زیست محیطی ایجاد میکند.
آنها سنگ آهن و انرژی را دارند ولی ایران ،هم گاز دارد و هم نفت و هم ،زغال سنگ .بنابراین میتوانیم بگوییم
به این دلیل ،هم ماده اولیه را داریم که آهن باشد و هم مواد کمکی را میخواهد مثل فروآلیاژ ،فروسیلیس،
منیزیم و منگنز .همچنین آهک و بقیه مواد که کاربرد دارد ،داریم.
با این اوضاع ،ایران دارای پتانسیل باالیی است و از نظر تکنولوژی هم ،ایران فوالد آلیاژی را هم دارد یعنی
صنعت فوالد کشــور از نظر سطح تکنولوژی ،در سطح باالیی است .ممکن است بعضی از واحدهای قدیمی
ما ،نوسازی نشده باشند ولی آخرین تکنولوژ یهای جهان در صنعت فوالد ،در ایران هم وجود دارد.
معموال واحدهایی که قدیمی تر هستند ،واحدهای خودشان را به روز میکنند .این موضوع هم ،مهم است.
ما به هر حال سابقه  50سال تولید و بهرهبرداری داریم .بنابراین ،اگر ایران را با برخی کشورها مقایسه کنیم،
میتوانیم بگوییم ایران از مزیت باالیی در این حوره برخوردار است.
بازارمان هم خوب بوده و بازار منطقهای ما خوب است .به نظر میرسد که انتخاب درستی شده و توسعهای
که اتفاق میافتد توسعه خوبی است.
جنابعالی در حوزه فوالد صاحب نظر هستید و فعالیتهای حرفهای در همه سالهای اخیر ،مرتبط با معدن
و صنایع معدنی است .یک هدفگذاری در سالهای قبل انجام شده که تولید فوالد ایران به  55میلیون تُن
در سال  1404شمسی برسد ولی در سال  1398در حد  27میلیون تُن تولید فوالد داشتهایم .فکر میکنید در
چند ســال باقی مانده تا چشمانداز  ،1404چقدر میتوانیم به آن هدف نزدیک شویم و به نظرتان چقدر از
هدفگذاری  55میلیون تُنی تحقق ،پیدا میکند؟
از لحاظ ظرفیتسازی میتوان گفت که در سالهای اخیر ظرفیتهای بزرگی ایجاد شده ولی ظرفیت اسمی
ما باالتر از  27میلیون تَن درسال است .ممکن است که به آن عدد خاص  55میلیون ناموت نرسیم .هر چند
که آن عدد هم ،دقیق نیست که بگوییم حتما باید به  55میلیون تُ ن برسد.
ما باید به ظرفیتهای باالیی برسیم که جوابگوی مصرف داخلی باشیم و پتانسیل صادراتی هم داشته باشیم.
در این حالت ،اقدام مثبت و قابل توجهی انجام شده ولی ممکن است به علت برخی تنگناهایی که در سال
اخیر بوده ،تاخیری ایجاد کند ولی در مجموع به آن سمت و سو میرویم.
در طرح جامع فوالد ،فقط نباید بر فوالد تکیه کرد بلکه باید به زیرســاختهایی که این صنایع الزم دارند و
مواد اولیهای که باید وجود داشته باشد ،توجه شود و باید زنجیره ارزش را مورد توجه قرار بدهیم یعنی نباید
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صرفا به آن هدف آخر که  55میلیون تُ ن فوالد است بسنده کنیم.
آن هدف با این نیت بوده که بخشــی از تولید ما صادر شــود و بخشی هم صرف توسعه کشور شده و نیاز
کشور تامین شود.
باالخره کمتر از  4ســال تا ســال  1404مانده است .فکر میکنید در  4سال باقی مانده میزان تولید از رقم
فعلی  27میلیون تُن در سال ،به  40میرسد یا به  55میلیون تن؟
به نظر من میآید که میتواند حول و حوش این دو عدد قرار بگیرد .البته باید به مسائل روز هم توجه کنیم.
االن از نظر اقتصادی ،فشــارها و مشکالتی وجود دارد و باید به طور واقع بینانه این مشکالت را منظور کرد
و اگر منظور کنیم ممکن است به آن هدف  55میلیون تُ نی نرسیم.
با این حال ،پتانسیل آن وجود دارد .اگر ما منابع مالی را تنظیم کنیم و این منابع را داشته باشیم توان انجام
این کار را در کشور داریم .قطعا زیرساختها نیز باید با همدیگر رشد کنند .چون نیاز به حمل و نقل و موارد
دیگر پیش میآید ،در طرح جامع به ابعاد زیرساختی هم توجه میکنند.
به طور خاص جنابعالی در مورد صنعت فوالد گفتهاید همین که تجهیزات فوالدســاز یها در داخل کشور
ساخته میشود و قطعات مکانیکی و متالوژیکی پیشرفته ساخته شده ،موفقیت آمیز است .این واحدهای
فوالدی که االن تاسیس میشوند چقدر از تجهیزات وامکانات شان در داخل کشور تامین میشود و وضعیت
تولید تجهیزات چگونه است؟
االن مقدار زیادی از بخشهایی از تجهیزات مورد نیاز را میتوانیم در داخل ایران بسازیم یعنی توان آن ایجاد
شــده ولی گاهی اوقات باید به ابعاد اقتصادی هم توجه کرد .برای مثال ،االن بحث قطعهســازی در کشور،
خیلی مطرح میشود.
توان ساخت ما باید به تدریج باال برود و این توان بین کارخانهها توزیع میشود و این طور نیست که یک
کارخانه خاص ،این کار را انجام بدهد .به طور کلی توان ماشینســازی مطرح است که بتواند این تجهیزات
را بسازد.
این طور هم نیســت که در همه کشــورها ،همه نوع قطعات را بسازند .چون کمتر کارخانهای وجود دارد که
بخواهد خودش ،همه قطعات را بسازد .به طور طبیعی ،شرکتها وضعیت بازار را بررسی میکنند و مقیاسهای
اقتصادی بعضی قطعات الکترونیک ،خیلی باالتر است و ممکن است به صرفه نباشد.
مســاله این اســت که توان وجود دارد و اگر بخواهد تولید شودامکان دارد قیمت تمام شده تولید بیش تر
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شود ولی قطعا این حوزه ماشینسازی جای تقویت دارد و جا دارد که رشد کند.
در سال  1398گفتهاید که ساخت تجهیزات صنعت فوالد بین  60تا  70درصد با توانمندی داخلی در حال
انجام است .فکر میکنید این حد  60تا  70درصد خوب است و با وجود تحریم آیاامکان افزایش توانمندی
داخلی برای ساخت تجهیزات وجود دارد؟
اگر ما بخواهیم بعدا به عنوان صادر کننده این صنایع باشیم میتوانیم به این مرحله برسیم .یعنی بازارهای
دیگر منطقه را بگیریم و مثال کارخانه فوالد برای کشورهای دیگر هم بسازیم .این پتانسیل باعث میشود که
ماشینساز یهای ما توسعه پیدا کنند.
ماشینساز یهای ما تابع این هستند که چقدر بازار مصرف وجود دارد .بعضی از قطعات خاص را ممکن است
بســازیم ولی شــاید صرفه اقتصادی نداشته باشد .این استعداد را ایران دارد که عالوه بر صادرات محصول،
صنعت را هم صادر کند.
در ســالهای گذشــته  87میلیون تن سنگ آهن تولید شده و در اوایل اسفند  1398آقای اکبریان رئیس
انجمن سنگ آهن گفته بود که از ابتدای سال تا اوایل اسفند  90بیش از  90میلیون تُن سنگ آهن تولید
شده .از یک طرف هم تعارضی بین فوالدیها و سنگ آهنیها بود و آقای دکتر اسماعیلی که به معاونتامور
معادن وزارت صنعت و معدن منصوب شدهاند ،در حال ایجاد تفاهم بین این دو بخش هستند که فوالدیها
با قیمت باالتری سنگ آهن را بخرند که سود به طور عداالنه در زنجبره ارزش فوالد توزیع شود.
به نظرتان از نظر استخراج ،ما میتوانیم میزان سنگ آهن را از  90میلیون تُن فعلی باالتر ببریم که آن هدف
 55میلیون تُن تولید فوالد بتواند تحقق پیدا کند؟
به نظرم ،ما باید از اول خط که اکتشاف است ،باید شروع کنیم یعنی باید تاکید بر یک مرحله نباشد و به طور
همزمان ،اکتشــافات را توسعه بدهیم .به این معنا که االن که ذخایر شناسایی شده ،با اکتشافاتی که انجام
میشود ذخایر جدید شناسایی شود.
کشــف ذخایر جدید زمان میبرد .پس هر چقدر اکتشــافات را وسیع تر کنیم و شناخت بیش تری از ذخایر
پیدا کنیم ،طر حهایی که این ذخیره را به ســنگ آهن تبدیل کند ،بیش تر خواهد شــد تا توان تولید سنگ
آهن باال برود.
وقتی توان تولید ســنگ آهن باال رفت این ماده اولیه به کنســانتره آهن و گندله تبدیل میشود و در تولید
فوالد مصرف میشود .میتوانیم بگوییم با این روش میتوانیم پتانسیل را باال ببریم.
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فوالدیها به تحریمهای جدید واکنش نشان دادند

واکنش فوالدیها به تحریمهای آمریکا
راهاندازی پنج کارخانه صادراتی فوالدی در دوران تحریم
وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم هشت شرکت جدید مرتبط با ایران خبر داد که بین این شرکتها نام چهار
شرکت غیرایرانی نیز دیده میشود .اکنون این پرسش در میان فعاالن صنعتی مطرح شده است که این اقدام
تا چه میزان میتواند بر روند تولید و صادرات این محصول استراتژیک اثرگذار باشد؟ فعاالن این بخش در
توگویی بر این نکته تاکید کردند که تولیدکنندگان مسیر عبور از تحریمها را به سختی آموختهاند و فقط
گف 
روند یادشده چالشبرانگیز میشود.
از حدود دو سال پیش که آمریکا از برجام خارج شد ،تاکنون فوالدیها چند بار طعم تحریمها را چشیدهاند؛
تحریمهایی که در ابتدایامر بهنظر میرســید این صنعت استراتژیک را زمین گیر خواهد کرد،اما با گذشت
زمان مشــخص شد هر چند ســختاما این صنعت توانست از
پس تحریمهای بینالمللی برآید و به مســیر خود ادامه دهد و
تولیدکنندگان محصول میانی فوالد سال گذشته را با رشد سپری
کردند .براســاس دادههای اعالم شــده در سال  ۹۸تولید فوالد با
رشد  ۱۰درصدی نسبت به سال  ،۹۷به  ۲۷میلیون و  ۲۴۰هزار تن
رسید .تولید محصوالت فوالدی نیز با رشد  ۶درصدی به  ۲۰میلیون
و  ۱۸۲هزار تن رسید .تولید آهن اسفنجی نیز در سال  ،۹۸با رشد
 ۶درصدی به حدود  ۲۸میلیون تن رسید .صادرات فوالد ایران نیز در سال  ،۹۸رشد قابل توجه  ۲۲درصدی
را تجربه کرده است .این روند در سال جاری نیز ادامه داشت؛ بهطور یکه براساس آمار انجمن جهانی فوالد
(ورلد اســتیل) تولید فوالد خام در دوماه ابتدایی ســال جاری رشــدی نزدیک به  ۹درصد داشته و مجموع
تولید ثبت شــده فوالد در مدت زمان مورد بررســی به  ۲ /۳۵میلیون تن رسید .این روند در حالی است که
طبق آمار انجمن جهانی فوالد ،تولید جهانی فوالد خام طی ماه میالدی گذشته به دلیل مشکالت اقتصادی
ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا کاهش داشته است .تولید فوالد خام در  ۶۴کشور عضو این گروه طی
ماه مه  ۸ /۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به  ۱۴۸ /۸میلیون تن رسید .دولت
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آمریکا پیش از این در اواخر سال ( ۲۰۱۸آبانماه  )۱۳۹۷شرکت فوالد مبارکه را که بزرگترین تولیدکننده فوالد
در ایران بهشمار میرود تحریم کرده بود و پس از آن نیز در اوایل ژانویه سال جاری میالدی (اواسط دیماه)
برخی دیگر از شرکتهای مهم فعال در صنعت فوالد و فلزات ایران از جمله «فوالد صبا»« ،فوالد هرمزگان»،
«فوالد اصفهان»« ،فوالد کاوه جنوب»« ،فوالد آلیاژی ایران»« ،شــرکت صنعتی و معدنی گلگهر»« ،شــرکت
صنعتی و معدنی چادرملو»« ،آهن و فوالد ارفع»« ،شــرکت آلومینیوم ایران»« ،شرکت آلومینیوم المهدی»،
«شــرکت ملی مس ایران»« ،فوالد خوزستان» و «شــرکت آهن» و «فوالد غدیر» را به فهرست شرکتهای
تحت تحریم خود افزوده بود.
پنجشنبه گذشته وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم هشت شرکت جدید مرتبط با ایران خبر داد که بین این
شرکتها نام چهار شرکت غیرایرانی نیز دیده میشود .خبری که این سوال را در میان فعاالن صنعتی مطرح
کرد که این اقدام تا چه میزان میتواند بر روند تولید و صادرات این محصول استراتژیک اثرگذار باشد؟ سوالی
که در پاسخ به آن فعاالن این بخش بر این نکته تاکید کردند که روند پیش گرفته از سوی آمریکا به دفعات
تکرار شده و تولیدکنندگان مسیر عبور از تحریمها را هرچند به سختی آموختهاند.
براساس تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعالم کرد نام هشت شرکت که بهگفته این
وزارتخانه با شرکت فوالد مبارکه در ارتباط هستند ،به فهرست شرکتهای تحت تحریم دفتر کنترل داراییهای
خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانهداری آمریکاست ،افزوده خواهد شد .بین این شرکتها
که ازامروز نامشــان به فهرست شــرکتهای تحت تحریم اوفک اضافه شده است ،نام چهار شرکت ایران از
جمله شــرکت «سنگ آهن مرکزی ایران» و چهار شرکت غیرایرانی – که درامارات ،آلمان و هنگکنگ به ثبت
رسیدهاند – دیده میشود.
تحریمها نگرانکننده نیست
روند رو به رشد تولید فوالد در کشور موجب شد تا تولیدکنندگان فوالدی بر این نکته تاکید کنند که تحریمهای
فوالد از مرداد سال گذشته آغاز شد و تاکنون اتفاق خاصی برای تولید این محصول رخ نداده و روند تولید بدون
مشکل ادامه دارد؛ به همین دلیل اعمال تحریمهای جدید نمیتواند چندان برای تولیدکنندگان نگرانکننده
باشــد ،فقط اینامکان وجود دارد که روند تولید در کشــور با کمی سختی همراه شود .البته فعاالن فوالدی
این نکته را نیز مطرح میکنند که مهمترین مشکلی که تحریم برای صنعت فوالد کشور رقم زده و با توجه به
تحریمهای جدید احتمال تشدید آن وجود دارد به افزایش هزینههای تولید و صادرات بازمیگردد .از سوی
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دیگر تولیدکنندگان فوالدی بر این موضوع نیز اتفاق نظر دارند که قوانین داخلی ســختتر از تحریمهاست
و با توجه به شــرایط کنونی باید راهکاری برای تســهیل قوانین داخلی در نظر گرفت تا به این طریق عبور از
تحریمهای بینالمللی تسهیل شود.
به اعتقاد فعاالن این بخش تحریمهای جدید آمریکا علیه صنعت فوالد کشور بیشتر جنبه روانی دارد و تاثیر
خاصی بر عملکرد تولیدکنندگان این بخش نخواهد گذاشت ،این تحریمها تاحدودی میتواند قدرت چانهزنی
خریداران را در ســطح بینالمللی بیشتر کند .از سوی دیگر فعاالن این بخش بر این نکته نیز تاکید میکنند
که مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور اعمال سیاستهای غیرشفاف است ،دخالت در قیمتگذاری به همراه
ممنوعیتهای صادراتی شرایط فعالیت را برای تولیدکنندگان فوالد سخت کرده است .به گفته فعاالن فوالدی
در حال حاضر بیش از  ۷۰درصد از قطعات بخش فوالدســازی بومیسازی شده است .به نحوی که در حوزه
مکانیک و انرژی باالی  ۸۰درصد ،در حوزه برق و اتوماســیون نزدیک به  ۴۰درصد و در حوزه مواد مصرفی
تکنولوژی و نسوز نزدیک به  ۸۵درصد بومیسازی انجام شده است.
عبور از تحریم با تغییر سیاست
در این میان شــرکت جهان فوالد ســیرجان از جمله شرکتهایی است که نام آن در فهرست جدید به چشم
میخورد .در این خصوص علی عباســلو مدیر عامل و عضو هیات مدیره شــرکت جهان فوالد نیز با اشاره به
اینکه تحریمها در بخش معدن چندان اثرگذار نیســت و ما در این بخش خودکفا شدهایم ،میگوید :جواب
این سوال صفر و یک نیست و نمیتوان گفت که آیا این تحریمها اثرگذار هست یا خیر ،آنچه مسلم است
تحریــم زحماتی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند،اما این نکتــه را نیز باید در نظر بگیریم که ما در دوران
تحریم پنج کارخانه نیز راهاندازی کرده و به تولید رســاندهایم و محصوالت آنها را صادر نیز میکنیم،اما آنچه
مسلم است این تحریمها مشکالتی را ایجاد خواهد کرد با این حال این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که
ما به تحریمها تا حدود زیادی عادت کردهایم و چندان نگران تحریمهای جدید نیستیم.
به گفته مدیر عامل شرکت جهان فوالد با اعمال تحریمها شاید مقداری کار سختتر شود،اما به گفته یکی از
فعاالن این صنعت داســتان تحریم همانند داستان جنگ است؛ اگر بجنگی پیروزی و در صورتی که نجنگی
باختــی ،در دوران تحریــم هم اگر آنگونه که باید عمل کنیم بهطور حتم میتوانیم از آن عبور کنیم .به اعتقاد
عباســلو ،تحریمها خیلی تاثیرگذار نخواهد بود بلکه تنها روند را چالشبرانگیز میکند .یکی از مواردی که با
اعمال تحریمها مورد توجه قرار میگیرد اثر تحریمهای اعمالشــده بر روند صادرات اســت ،هر چند در این
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خصوص دیدگاههــای متفاوتی نیز وجود دارد بهطور یکه برخی از فعاالن این بخش بر این موضوع تاکید
دارند که تحریم روند صادرات را سخت میکنداما متوقف نمیکند و برخی دیگر معتقدند با اعمال تحریمها
صادرات با گره مواجه خواهد شد .در این خصوص فعاالن این بخش بر این موضوع نیز تاکید دارند که عبور
از مشــکالت تحریم بسیار راحت اســت و بهطور قطع هیچ زمان تولید و صادرات بهواسطه تحریم متوقف
نمیشــوداما محدودیت برای صادرات با هدف تنظیم بازار ،هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا که میتواند بر
تامین مواد اولیه اثر بگذارد (مواد اولیه تولید داخل است) و پایین نگه داشتن قیمتها بر تولید واحدهای
فوالدی اثر گذاشــته است.در این خصوص مدیر عامل جهان فوالد نیز بر این نکته تاکید میکند که در حال
حاضر نیز شرکتهای ما تحریم هستنداما صادرات آنها ادامه دارد ،البته این نکته را باید در نظر گرفت که راه
و روش در دوران تحریم تا حدودی متفاوت میشوداما تولیدکنندگان به فعالیت خود ادامه خواهند داد .به
گفته عباسلو ،قطعا دوره تحریم با دوره غیر تحریم متفاوت خواهد بوداما ما هم سیاستهای خود را تغییر
خواهیم داد تا بتوانیم به راحتی به فعالیت خود ادامه دهیم.
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در گفت و گوی «معدن  »24با بهادر اِحرامیان؛ مدیر عامل شرکت فوالد یزد بررسی شد

معادن بزرگ سنگ آهن تعطیل میشوند
ورادات سنگ آهن با اتمام معادن چادرملو و بافق یزد در راه است؟

معدن -24استان یزد با  76هزار کیلومتر مربع در منطقه مرکزی ایران قرار دارد و جمعیتی  1.1میلیون نفری
دارد .این اســتان ،معادن بزرگ مقیاسی همچون معادن سنگ آهن چادرملو و بافق و معدن سرب و روی
مهــدی آباد اردکان را در خود جــای داده و همچنین معادنی
در حوزه ســنگهای تزئینی و ساختمانی دارد.در گفت و گو با
سیدبهادر اِحرامیان ،مدیر عامل شرکت فوالد یزد ،میزان تحقق
هدفگذاری کشور برای تولید  55میلیون تُن فوالد در سال 1404
شمســی ،بررسی شده است .احرامیان ،پس از فارغ التحصیل
شــدن در مقطع لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد و بانکداری،
به طور جدی وارد حوزه صنعت فوالد شــده و هم اکنون نایب
رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران است.
استان یزد از نظر ذخایر معدنی ،دومین قطب معدنی کشور محسوب میشود .به هر رو ،واحد تولید فوالد
در سال  1378در شرکت نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد تاسیس شده و در سال  1380هم عضو انجمن
فوالد ایران شده .االن که بیش از دو دهه از این تاسیس گذشته ،این کار انجام شده را چطور ارزیابی میکنید؟
بســیار کار خوبی بوده و اســتان یزد موقعیت خاصی دارد .از طرفی ،موضوع تاســیس انجمن ،به بحث
مسئولیت اجتماعی شرکت برمی گردد و ما خیلی خوشحالیم که در شکل گیری انجمن فوالد نقش داشته و
جزو شرکتهای موسس و پایه گذار آن بودهایم .این واقعیتی است که در تاریخ ثبت شده و ماندگار است.
یک زمانی کال حدود  10شرکت فوالدی وجود داشتند که پایه گذار و موسس انجمن فوالد ایران بودند .شرکت
فوالد یزد ،یکی از همین شــرکتها بود و کمک کرد راهی باز شــود برای بقیه همکاران و دوستانی که بعد از
ما آمدند و جزو همکاران فوالدی کشور شدند.
چه خالیی وجود داشت که شرکتهای فوالدی جدید توانستهاند تاسیس شده و در عین حال فعال شوند؟
ایران ،بازار بســیار بزرگی برای فوالد داشــت و مصرف فوالد کشور رشد کرد .یک زمانی در سال  1390یا 1391
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بود که ایران به دومین وارد کننده فوالد دنیا تبدیل شد .شرکتهای جدید فوالدی برای پاسخگویی به همان
نیاز مشتریان به این عرصه وارد شدند.
برای برنامه کلی تولید  55میلیون تُن مطرح است .آیا به نظرتان ممکن است تا سال  1404سال به تولید
 55میلیون تُن دست پیدا کنیم؟
ظرفیت تولید فوالد نصب شده ولی درباره این که به تولید برسیم یا مواد اولیه را پیدا کرده و تولید اقتصادی
داشته باشیم ،جای بحث و بررسی وجود دارد.
در حال حاضر حدود  90میلیون تُن ســنگ آهن در کشــور ما استخراج میشود .برای تولید  55میلیون
تُن فوالد ،به حدود  150میلیون تُن سنگ آهن احتیاج داریم .به نظرتان چه مشکالتی برای تامین آن 150
میلیون تُن سنگ آهن وجود دارد؟
این ســوال ،یکی از مهمترین ســواالتی است که باید مطرح کنیم .چند چالش اساسی در این حوزه داریم .یک
بحث این است که این  90میلیون تُ ن سنگ آهن تولید میشود ولی دو معدن بسیار بزرگ و مهم ایران یعنی
چادرملو سنگ آهن مرکزی بافق ،رو به اتمام هستند .بهترین پیشبینی این است که بیش از سه تا پنج سال
ذحیره معدنی ندارند .این دو معدن ،از مدار تولید خارج خواهند شد و از آن طرف تولید سنگ آهن را به 150
میلیون تُ ن در سال برسانیم یعنی تقریبا دو برابر کنیم .ما در شرایطی هستیم که هیچ معدن بزرگ کشف نشدهای
وجود ندارد و تنها راه چاره ما برای پُ ر کردن این خالء ،معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند.
آیا معدن سنگ آهن سنگان نمیتواند جایگزین معدنهای چادر ملو و بافق شود؟
ما خیلی بیش از اینها به استخراج سنگ آهن نیاز داریم.
در ســال  1398در حد  27میلیون تن تولید فوالد داشــتهایم .اگر حداکثر  5سال دیگر معادن سنگ آهن
چادرملو و بافق از رده خارج میشوند ،اگر معادن جدید کشف نشوند ،در سالهای آینده برای تولید همین
 27میلیون تُن باز به واردات سنگ آهن روی خواهیم آورد؟
بله .آمار و ارقام نشان میدهد که استخراج سنگ آهن ،در داخل کشور خیلی چالش برانگیز و مشکل خواهد
بود.
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عملکرد معدنی شرکت گهر زمین

خاکبرداری و استخراج سنگآهن
تناژ کل باطلهبرداری و اســتخراج ســنگ آهن از شروع عملیات معدنکاری تا پایان خردادماه  1399به شرح
جدول زیر میباشد.
خاک و باطلهسنگی
(میلیون تن)

سنگآهن (برجا)
(میلیون تن)

سنگآهن استخراجی (نابرجا)
(میلیون تن)

مجموع استخراج
(میلیون تن)

441.9

69.3

75.7

511.2

*میزان تناژ ســنگآهن باقیمانده در طرح نهایی به روش روباز ( )Open Pit Miningتقریبا  170.7میلیون
تن (برجا) و  172.3میلیون تن (نابرجا) میباشد.
*در پایان خردادماه  ،99ابعاد پیت معدن در حالت بیشــترین گسترش در بخش شمالی -جنوبی  1550متر
و در حالت بیشترین گسترش در بخش شرقی -غربی  2100متر شده است.
*عملیات استخراج در معدن سنگآهن گهرزمین از سال  1383آغاز گردید و تا پایان خردادماه  ،1399تعداد
 17پله (آخرین پله ،پله  20با تراز ارتفاعی  )1500تا عمق حدود  235متر از سطح زمین بازگشایی شده است.
رکورد استخراج
*اگرچه معدن ســنگآهن گهرزمین در بازۀ زمانی پیک شیوع ویروس کرونا (فروردینماه  )1399با یکسری
تعطیلیها مواجه بوده ولی عملکرد اســتخراج و تولید فروردینماه  1399در مقایســه با فروردینماه 1398
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افزایش  15درصدی را به دنبال داشت که این مهم ،نشان از تعهد و تخصص پرسنل میباشد.
*علیرغم مشکالت موجود به دلیل بحث تحریمها ،عدم دسترسی به موقع و نبود قطعات ماشینآالت معدنی
و در نتیجــه باال بودن توقفات مکانیکی ماشــینآالت ،مجموعهامور معــدن گهرزمین با همدلی و همیاری
مجموعهامور معدن و پشتیبانی مدیران ارشد شرکت توانست ضمن بهینهسازی عملیات معدنکاری با استفاده
از پیادهســازی و راهاندازی سیســتمهای  RCMو  CMو سرآمد همه آنها ،سیستم کارآمد بومیسازی شده
گسیل هوشمند ماشینآالت ( )Dispatchingدر کنار سازماندهی فعالیتهای بخشهای مختلف معدن ،در
آهن
سال مالی  97 -98تقریبا  20،6میلیون تن سنگآهن را استخراج نموده و میزان  3،052،559تن سنگ ِ

 .3نقش روشهای نوین بومی سازی شده در دستیابی به رکوردهای استخراجی

بیشتر نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل (سال مالی  )96 -97را استخراج نماید.
 را اندازی سیستم  CMو RCM
نقش روشهای نوین بومیسازی شده در دستیابی به رکوردهای استخراجی
 انجام پروژ شش سیگما
*راهاندازی سیستم  CMو RCM
 را اندازی سیستم دیسپچینگ و گسیل هنشمند
* انجام پروژه شش سیگما
 روشهای ننی آنشباری
*راهاندازی سیستم دیسپچینگ و گسیل هوشمند
آتشباری
شهای نوین
اکتشافات معدن
*رو .4
اکتشافات معدن

 تا انتهای سال  ،1398طی چندین مرحله عملیات حفاری اکتتا ی ،در مجمبع تقریبا  83.600متر حفاری
متر بهحفاری
*تا انتهای ســال  ،1398طی چندین مرحله عملیات حفاری اکتشافی ،در مجموع تقریبا 83.600
روش مغزهتیری در قالب  270گمانه اکتشافی در محدوده معدن تهرزمین صبرت تر ته که از این میزان

به روش مغزهگیری در قالب  270گمانه اکتشافی در محدوده معدن گهرزمین صورت گرفته که از این میزان
 10،355متر در سنگآهن ببده است.

 10،355متر در سنگآهن بوده است.

ی اکتشافی طی دورههای مختلف به تفکیک لیتولوژی
نمودار ( :)1متراژ حفار 
نمودار ( :)1متراژ حفاری اکتشافی طی دورههای مختلف به تفکیک لیتولوژی
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مطالعات آبشناسی معدن
.5

شکل ( :)1مغزه حاصل از حفاری گمانه 3215
شکل ( :)1مغزه حاصل از حفاری گمانه 3215

مطالعات آبشناسی معدن
*حفاری چاه پمپاژ
*در حال حاضر در معدن ســنگآهن گهرزمین ،تعداد  7حلقه چاه پمپاژ حفاری و لولهگذاری گردیده است.
از این تعداد 4 ،حلقه چاه دیواره شمالی و شمال شرقی تجهیز و از زمان تجهیز بالغ بر  60هزار متر مکعب از
آب زیرزمینی استخراج گردیده است.
آزمون پمپاژ
*در حال حاضر در معدن ســنگآهن گهرزمین ،تعداد  6آزمون پمپاژ در دیواره شــمالی و شمال شرق پیت
معدن انجام گردیدهاست.
چاههای مطالعاتی
در حال حاضر در معدن ســنگآهن گهرزمین ،تعداد  6عدد پیزومتر تارمرتعش نصب گردید و ســطح آب
و فشــار آب منفذی در بازه زمانی تعیین شــده برداشت میگردد .با توجه به تأثیرپذیری باالی پیزومترهای
تارمرتعش نســبت به تنشهای هیدرولیکی ایجاد شــده در آبخوان ،تأثیر چاه پمپاژی به صورت دقیقتری
قابلاندازهگیری است.
به عنوان مثال ،پس از تجهیز و بهرهبرداری از چاههای پمپاژی  PW07در تاریخ  99/02/06در مدت زمان  2ماه
سطح آب در  WP06با فاصله بیشاز  250متر از چاه پمپاژ ،افتی بالغ بر  20متراندازهگیریگردید که نشاندهنده
عملکرد فوق العاده چاه پمپاژ در پایینانداختن سطح آب در دیواره و زهکشی فعال پیت معدن میباشد.
عالوه بر پیزومترهای تار مرتعش چند نقطهای ( ،)Vibrating Wire multipoint piezometersتعداد 4
حلقه پیزومتر لوله ایستا ( )Standpipe piezometerبه منظوراندازهگیری تغییرات سطح آب در آبخوان با
محیط تخلخل دوگانه (آبخوان سنگی) و  6حلقه چاه مشاهدهای ( )Observation Wellبه منظوراندازهگیری
تغییرات سطح آب در آکویفر آبرفتی فعال بوده و برداشت به صورت ماهیانه انجام میگردد.
مطالعات ژئوتکنیکی معدن
عملکرد در بخش برداشتهای ژئوتکنیک:
*انتخاب و تهیه تجهیزات مورد نیاز برای انجام فوتوگرامتری (شــامل نرمافزار  ،Sirovisionدوربین عکاسی
دیجیتال و لنزهای مربوطه و سایر لوازم جانبی)؛
*تعیین ضرایب کالیبراسیون دوربین فوتوگرامتری؛
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 تعیین ضرایب کالیبراسیبن دوربین بتبترامتری؛

*استفاده از روش فوتوگرامتری در برداشت دیوارههای معدن (با هدف پایداری شیب و بهینهسازی انفجار)؛

 استفاده از روش بتبترامتری در برداشت دیبارههای معدن با هدف پایداری شیب و بهینهسازی انفجار

*انجام برداشتهای ژئوتکنیکی دیوارههای پیت معدن؛

 انجام برداشتهای ژئبتکنیکی دیبارههای پیت معدن؛

قایسه نتایج برداشت سطح ناپیوستگی به روش فوتوگرامتری و برداشت نقشهبرداری (اعتبارسنجی نتایج نرمافزار )Sirovison

عملکرد در بخش پایش:

شکل ( :)2مقایسه نتایج برداشت سطح ناپیوستگی به روش فوتوگرامتری و برداشت نقشهبرداری (اعتبارسنجی نتایج نرمافزار )Sirovison

شکل ( : )2مقایسه نتایج برداشت سطح ناپیوستگی به روش فوتوگرامتری و برداشت نقشهبرداری (اعتبارسنجی نتایج نرمافزار )Sirovison

پایش:
عملکرد
معدن و دامپ باطله شکل )3؛
پایا دیبارههای
بخشای
هایدر دوره
 تهیه تزارش
 عملکرد در بخش پایش:
ی پایش دیوارههای معدن و دامپ باطله (شکل )3؛
*تهیه گزارشهای دورها 

 تهیه تزارشهای دورهای پایا دیبارههای معدن و دامپ باطله شکل )3؛

شکل ( :)3شکل شماتیک از ترکسنج پینی (سیستم مثلثی) و نمایی از قرائت یک ترکسنج
شکل ( :)3شکل شماتیک از ترکسنج پینی (سیستم مثلثی) و نمایی از قرائت یک ترکسنج

شکل ( :)3شکل شماتیک از ترکسنج پینی (سیستم مثلثی) و نمایی از قرائت یک ترکسنج
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معرفی مجتمع سنگ آهن سنگان و شرکتهای
سرمایهگذار احداث کارخانجات کنسانتره و گندلهسازی در منطقه سنگان:

اینجا عسلویه معدنی است

با توجه به جایگاه ویژه صنعت فوالد در اقتصاد و صنعت هر کشور به عنوان یک کاالی استراتژیک و یکی از
فاکتورهای مورد توجه در زمینه شاخص توسعه یافتگی کشورهای جهان ،سرمایهگذار یهای مختلف در زمینه
توســعه این صنعت صورت گرفته است .طرحهای توسعه فوالد کشور مبنی بر رسیدن به تولید  55میلیون
تن فوالد در افق  1404و با توجه به برنامههای تولید تامین خوراک و مواد اولیه در کشور اجرا گردید ه است.
براســاس طرح جامع فوالد کشور سهمیه در نظر گرفته شــده جهت تولید  17.5میلیون تن کنسانتره و 15
میلیون تن گندله در سال که در منطقه سنگان به سازمانایمیدرو اجازه داده است تا با همکاری بخش غیر
دولتی نسبت به توسعه طر حهای باال دستی فوالد در جوار معادن سنگ آهن سنگان اقدام نماید که از جمله
این طر حها که ســالهای اخیر به آن توجه خاصی گردیده ،طرح احداث کارخانجات کنســانتره و گندلهسازی
با اســتفاده از ذخایر معدنی معادن سنگ آهن سنگان میباشد .این طرح در استان خراسان رضوی (شمال
شــرقی کشور) در فاصله  300کیلومتری جنوب شرقی مشهد  16کیلومتری سنگان از توابع شهرستان خواف
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قرار دارد که موقعیت ژئوپلتیک ،استراتژیک و اقتصادی این منطقه ،دولت را بر آن داشته تا با پیگیر یهای
جدی و قابل توجه به اجرایی کردن هر چه سریعتر آن بپردازند.
با بهرهمندی از این ظرفیتهای بالقوه و اجرای این طر حهای حیاتی و زیر بنایی میتواند در حوزه اقتصادی
وامنیتی تاثیرات بســزایی به همراه داشته است که از مهمترین آن به ایجاد اشتغال زایی به طور مستقیم و
غیر مستقیم جهت فعالیتهای تولیدی و خدماتی و افزایش جریان نقدینگی ،توسعه پایدار ،کمک به آبادانی
و بهبود وضع معیشتی مردم منطقه و ...اشاره نمود.
معادن سنگ آهن سنگان دارای ذخیرهای بیش از  1.5میلیارد تن سنگ آهن با عیار مناسب فرآوری و عناصر
مزاحم کم و قابل جداســازی ،شرایط بسیار مناسب رخنمونهای سنگ آهن که هزینههای استخراج و باطلله
برداری را کاهش میدهد و یکی از منابع خدادادی در منطقه سنگان میباشدکه با توجه به نزدیکی معادن
وکارخانجات در حال احداث به خطوط را ه آهن سراســری شرایط بسیار مناسب جهت حمل محصوالت به
بازارهای مصرف میباشد.
بر اســاس مصوبه هیات محترم وزیران  5شــرکت ســرمایهگذار نسبت به ســرمایهگذاری جهت احداث
کارخانجات کنســانتره و گندلهسازی به میزان  17.5میلیون تن کنسانتره و  15میلیون تن گندله سنگ آهن
در منطقه سنگان و به شرح زیر :
 -1شرکت فوالد مبارکه 5 :میلیون تن کنسانتره و  5میلیون تن گندله
 -2شرکت توسعه ملی2.5 :میلیون تن کنسانتره و  2.5میلیون تن گندله
 -3شرکت فوالد خراسان 2.5 :میلیون تن کنسانتره
 -4شرکت فوالد شرق کاوه2.5 :میلیون تن کنسانتره و  2.5میلیون تن گندله
 -5مشارکتایمیدرو بانک پارسیان 5 :میلیون تن کنسانتره و  5میلیون تن گندله
اقدام نمودند که تعدادی از این کارخانجات همچون کارخانه کنسانترهسازی شرکت صنعتی و معدنی توسعه
فراگیر ســناباد و کارخانجات گندلهسازی شــرکت اپال پارسیان سنگان و فوالد سنگان به بهرهبرداری رسیده
بود و با توجه به شــعار ســال که توسط رهبر معظم انقالب به سال جهش تولید نامگذاری شد در مورخ 22
خردادماه سال  1399دو کارخانه عظیم تولیدی در سنگان به بهرهبرداری رسید.
این واحدهای تولیدی شــامل کنسانتره و گندلهسازی در مجتمع معدنی سنگان بصورت ویدئو کنفرانسی با
فرمان رئیس جمهور افتتاح گردید .این واحدهای تولیدی در شرایط تشدید تحریمها ،شیوع ویروس کرونا
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و نیز بدون حضور حتی یک نفر مهندس خارجی افتتاح شده است .کارخانههای پنج میلیون تنی کنسانتره
فوالد ســنگان با ســرمایهگذاری فوالد مبارکه و  2.5میلیون تنی سیمیدکو (صنعتی و معدنی توسعه فراگیر
سناباد) با سرمایهگذاری فوالد خوزستان در راستای سیاستهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و جلوگیری
از خام فروشــی راهاندازی گردید .با راهاندازی کامل کارخانجات منطقه ســنگان حدود یک سوم مواد اولیه
کارخانجات فوالدسازی کشور جهت رسیدن به اهداف تولید  55میلیون تن فوالد در افق  1404تامین خواهد
شد .با سرمایهگذاری بالغ بر  20هزار میلیارد ناموت جهت احداث کارخانجات کنسانتره و گندله دهها هزار نفر
به طور مســتقیم و غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد و منطقه سنگان قطب تولید کنسانتره و گندله
کشــور خواهد شد .اکتشافات تفضیلی تودههای اصلی معادن سنگان و طراحیهای استخراجی و عملیات
آمادهســازی معادن و جادههای معدنی تکمیل و آماده استخراج با حداکثر ظرفیت میباشد که مواد اولیه
کلیه کارخانجات شــرکتهای سرمایهگذار منطقه را تامین خواهد نمود .مهمترین رویكرد و اهداف مجتمع
سنگان برای پنج سال آتی استخراج  ۳۰۰میلیون تن باطله و  ۱۳۰میلیون تن سنگآهن میباشد .قراردادهای
استخراج سنگ آهن و باطله برداری با مبلغ بیش از  ۳۰هزار میلیارد ریال منعقد شده و بر این اساس ظرف
 ۲سال آینده ظرفیت نهایی تولید در منطقه سنگان به  17.5میلیون تن کنسانتره و گندلهسازی به  ۱۵میلیون
تن میرسد .برنامه اكتشاف در وسعت  16.5كیلومتر مربع در سنگان آغاز شده كه با دستیابی به ذخایر جدید،
بر مجموع ســنگ آهن این مجموعه افزوده میگردد .میزان اســتخراج سنگ آهن در این مجتمع طی سال
گذشته با افزایش  ۵۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به هشت میلیون و  ۳۸۰هزار تن رسید.
با استخراج این میزان سنگ آهن  ۱۰۴درصد اهداف مجتمع سنگان طی سال  ۱۳۹۸محقق گردید.
هدفگذاری مجتمع سنگ آهن سنگان در سال  1399استخراج  15.2میلیون تن سنگ آهن و  ۳۵میلیون تن
باطله برداری است و با آغاز به كار پیمانكاران جدید ،برداشت  ۴۳۰میلیون تن سنگ آهن و باطله برداری طی
پنج ســال آینده در برنامه اصلی این مجتمع قرار دارد .این مجتمع تامین سنگآهن مورد نیاز كارخانههای
كنســانتره این منطقه و از طرفی دستیابی به ذخایر جدید را دنبال میكند و با انتخاب پیمانكار اكتشاف در
محدودههای كمتر اكتشــافی ،اكتشــافات تكمیلی به میزان  ۲۰هزار متر را طی پنج سال آینده در دستور كار
خود قرار داده اســت .پس از انتخاب پیمانكار ،حفاری و اكتشــاف حدود هفت هزار متر حفاری برای سال
جاری در دستور كار قرار دارد كه برای تحقق اینامر هزار نفر اشتغالزایی توسط شركتهای معدنی در مجتمع
طیامسال صورت و طی سالهای آینده میزان اشتغال افزایش مییابد.
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تولید ســنگآهن دانهبندی شده از دیگر رویكردهای این مجتمع برایامسال است .در این راستا بعد از طی
گ شكن جذب میشوند كه با احتساب اینامر ظرفیت تولید
مراحل قانونی ،پیمانكاران برای چهار واحد سن 
محصول سنگآهن دانهبندی در سنگان به  1.8میلیون تن میرسد .با شروع ب ه كار پیمانكاران در واحدهای
سنگشكن برای  ۲۵۰نفر در این بخشها اشتغال ایجاد میشود .برای توسعه زیرساختهای منطقه سنگان
احداث جاده  ۱۴۰كیلومتری سنگان تا تربتحیدریه با سرمایهگذاری هشت هزار میلیارد ریال و با مشاركت
وزارت راه و شهرسازی و شركتهای مستقر در این منطقه طی سال  ۱۳۹۸آغاز شده است همچنین یك جاده
 ۱۶كیلومتری از محل مجتمع به بخش ســنگان با ســرمایهگذاری  ۵۰۰میلیارد ریال در حال احداث است .با
توجه به تردد روزانه  ۲۰۰دستگاه تریلی از این مجتمع به دیگر نقاط كشور اجرای این طرح نقش مهمی در
توســعه زیرساختها و افزایشایمنی جادهای و آرامش خاطر مردم منطقه دارد .بومی گرایی در جذب نیرو
رویكرد مهم مجتمع سنگان است و بخش اعظم اشتغال ایجاد شده و در دست اقدام تا پایانامسال مربوط
به نیروهای بومی شهرستانهای خواف ،رشتخوار ،تایباد و تربتجام است مگر اینكه در صورت لزوم نیروی
كار متخصص از دیگر نقاط جذب شود .مهمترین چالش مجتمع صنعتی سنگان تامین آب است ،واحدهای
آهن اسفنجی و شمش بیشتر از سایر بخشها به آب نیاز دارند و نیاز فعلی سنگان  ۲۰میلیون متر مكعب
آب در ســال است و انتقال آب از دریای عمان به استانهای سیســتان و بلوچستان ،كرمان ،یزد ،خراسان
رضوی در بلند مدت و بهرهگیری از پساب شهر مشهد با طول خط انتقال  ۲۵۰تا  ۲۶۰كیلومتر در كوتاه مدت
برای رفع این مشكل مورد نظر است.
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گفت و گوی «معدن  »24با دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران

برگزاری مراسم روز صنعت و معدن
به فروش تندیس تنزل پیدا نکند

معدن -24صنعت لوله و پروفیل کشــور ،یک بخش از صنایع کشور است که ورق
فوالدی به عنوان مواد اولیه برای تولید محصوالت این حوزه نیاز دارد و از این ورق
و مواد اولیه ،می تواند در تهیه اقالمی از قبیل لوله فوالدی اســتفاده کند .در گفت
و گوی معدن  24با مهندس امیرحســین کاوه دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و
پروفیل فوالدی ایران ،به میزان اثرگذاری نامگذاری روز معینی به نام صنعت و معدن
و قابلیت های صنعت لوله و پروفیل پرداخته شده که آن را می خوانید.
بیش از  20ســال اســت که روز دهم تیر ماه به مناســبت روز صنعت و معدن
نامگذاری شده و جنابعالی هم از سال  1386دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران هستید .از
نظر جنابعالی به عنوان دبیر این سندیکا  ،این نامگذاری چه مزیت و منافعی را برای صنعت لوله و پروفیل فوالدی
و اعضای سندیکا در بر داشته است؟
یکی از علت های اصلی نامگذاری هایی که بر ســال ها ،هفته ها و روزها می شــود این اســت که توجه مخاطبان،
کاربران و مســئوالن به یک موضوع خاص و پر اهمیت جلب کنند .وقتی که یک رویداد دارای اهمیت اســت ،یک
روز را به اسم آن نامگذاری می کنند.
یک مســاله پُ ر اهمیت ما صنعت و معدن اســت .صنعت و معدن ،در کار تولید پیشرو است و در اقتصاد و توسعه
هم پیشرو است و بایستی هم ،مخاطبان عمومی و آحاد مردم به موضوع مهم و پر اهمیت صنعت و معدن توجه
کنند و هم می بایستی که مسئوالن امر ،اهمیت این حوزه را درک کرده و به آنها توجه کنند.
لذا نامگذاری روزی به نام صنعت و معدن و مراســم هایی که در حاشــیه این روز برگزار می شود دارای اهمیت ویژه
ای است .ما حتی درخواست می کنیم به جای روز صنعت و معدن ،هفته صنعت و معدن را اعالم کنند.
در این صورت ،در هر روز آن به یک موضوع مهم صنعت و معدن پرداخت و آن را مورد کنکاش و موشــکافی قرار
داد ،با مقاالت و ســخنرانی های تخصصی ،مشکالت بیان شود و راهکارها بررسی شود و یک نتیجه گیری شود که
بعد از روز یا هفته صنعت و معدن ،شاهد باشیم یک گام به جلو رفته ایم و فقط در حد شعار و در حد تندیس دادن
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باقی نماند .یکی از آفت هایی که ممکن است چنین روزهایی داشته باشد  ،این است که به میهمانی تبدیل شود و
به یک گردهمایی ساده تبدیل شود و اهدا و حتی شاید بشود گفت متاسفانه فروش چند تندیس به چند کارخانه.
ما باید این آفت تندیس فروشی در چنین روزهایی را از آن بگیریم و چنین روزهایی را به روز مبارک بررسی و تجزیه
و ارائه پیشنهاد برای رشد و توسعه و یک گام به جلوی صنعت و معدن.
سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران ،در سال  1395تعداد  120کارخانه عضو داشته است و افزایش
پیدا کرده و تعداد اعضا به  136واحد رســیده .در مجموع  200شــرکت در حوزه لوله و پروفیل در کشور ما فعالیت
دارند .چرا تعداد اعضای سندیکا به اندازه تولید کنندگان کل کشور در این حوزه نیست؟
سندیکا در سال  1351با تعدادی از شرکت های بزرگ مثل شرکت سپنتا ،شرکت سدید ،و شرکت دنیای فلز و با کارفرمایان
و کارآفرینان بزرگی تشکیل شده .از سال  1351تا زمان انقالب در سال  1357تعداد اعضا به  10یا  11عضو رسیده بود.
در سال  1357این سندیکا ،تعداد  11عضو داشته است.
تا می رســیم به ســال  1386که من وارد سندیکا شدم .در آن زمان حدود  60عضو داشت و در سال  ،1395حدود 90
عضو بودیم و االن به حدود  135تا  140عضو رسیده ایم .تقریب ًا می شود گفت به پوشش  85تا  90درصدی بر اعضا
داریم .بعضی شرکت ها به علت این که مدارک ناقص دارند یا مجوزهای الزم را نگرفته اند و کارخانجات چندان رسمی
نیستند ،عضوشان نکرده ایم .تولید برخی شرکت ها لوله های قطور فوالدی است که آنها هم دوستان ما هستند ولی
انجمنی به نام انجمن لوله های قطور فوالدی تاسیس کرده اند.
برخی هم از شــرکت ها عضو انجمن شــده اند ،اما در سندیکای لوله و پروفیل ،هم شرکت های تولید کننده پروفیل
ریز را داریم و هم لوله های قطور.
در دوره قبلی معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن که اقای ســرقینی بوده ،گفته بود با تامین مواد اولیه
لوله و پروفیل مشکل نداریم ولی سندیکا باید آمار  5ساله تولید اعضای خود را بدهد ولی هیچوقت آمار شفاف و
دقیق نداده است .در حالی که آقای اسماعیلی معاون جدید امور معادن ،اخیر ًا جلسه ای را با اعضای هیات مدیره
ســندیکا برگزار کردند و مســائل و مشکالت این صنعت بررسی شده .از دید شما آیا تغییر و تحولی در تعامل بین
سندیکا و اعضای آن و مقامات دولتی و وزارت صنعت و معدن وجود داشته یا این که یک رویّه ثابت در این سال
ها برقرار بوده است؟
مدیران دولتی ،باالخره رفتار حرفه ای و بعض ًا سلیقه ای خاص خودشان را دارند .در مورد آقای دکتر اسماعیلی معاون
فعلی امور معادن ،به دلیل داشتن دید تخصصی ،تالش می کند کشور از صادرات خام سنگ آهن و صادرات شمش
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خام فوالدی و ورق فوالدی رها شود و به جایش محصوالت تکمیلی فوالدی تولید و صادر شود.
یکی از مشکالت صنایع پایین دستی همیشه این بوده که مواد اولیه ای که به حد کافی در کشور تولید می شود در
دسترس صنایع پایین دستی نبوده .متاسفانه گاهی اوقات ،موضوع سهمیه بندی مطرح است و گاهی کوپن بندی
و گران تر از قیمت جهانی خریدن است .آقای اسماعیلی به خوبی این موضوع را درک و بیان کرد در کشوری که 10
میلیون تا  12میلیون تُ ن تولید فوالد آن بیش از نیاز داخلی است ،چرا در داخل کشور ،هم گرانی هست و هم سهمیه
بندی .یک علت این اســت که مواد مورد نیاز صنایع پایین دســتی به خارج از کشور به عنوان صادرات هدایت می
شده و صنایع پایین دستی مشکل کمبود پیدا می کردند .االن آقای اسماعیلی جلوی این موضوع را گرفته است و به
سمت بهبود می رود .موضوع آمار تولید هم ،معلوم است .هر آنچه که در بورس کاال ،تقاضا وجود دارد باید پوشش
داده شود و اگر در بورس کاال ،تقاضاها پوشش داده شود نشان می دهد که توزیع و عرضه به حد کافی بوده و هر
چه در بورس کاال ،کمتر از میزان تقاضا پوشــش داده شــود نشان می دهد که رد داخل کشور کمبود بوده یا این که
توزیع نامتعادل و نامتوازن یا متاسفانه توزیع ،مهندسی شده برای گران فروشی بوده است.
االن شرکت های عضو سندیکا  18میلیون تُن ،ظرفیت تولید لوله و پروفیل فوالدی دارند؟
ظرفیت اسمی کارخانجات لوله و پروفیل ،بیش از  18میلیون تُ ن است و ظرفیت بالقوه آنها حداقل نصف این مقدار
اســت .ظرفیت بالفعل هم بین  5تا  6میلیون تُ ن اســت و برای این که ما بتوانیم به راستی آزمایی ظرفیت ها پی
ببریم وزارت صنعت و معدن ،سایت «بهین یاب» را طراحی کرد.
متاســفانه ســایت بهین یاب ،دارای نواقص بوده و ناکامل اســت .لذا ما در سندیکا به همراه شرکت فوالد مبارکه و
نماینده وزارت صنعت و معدن ،به این نتیجه رسیدیم که باید یک کمیته مشترک ظرفیت سنجی متشکل از سندیکا،
فوالد مبارکه و نماینده وزارت صنعت و معدن تشکیل بدهیم و ظرفیت های بالفعل کنونی که تولید انجام می شود
یک بار بررسی شود.
این کار ظرفیت سنجی انجام می شود ولی ظرفیت اسمی ما ،بیش از  18میلیون تُ ن است.
مجموع تولید اعضای سندیکا و اعضای انجمن لوله های قطور چقدر است؟
بیش از  22تا  23میلیون تُ ن می شود .تنها صنعتی که مطابق با چشم انداز سال  ،1404ظرفیت سازی کرده صنعت
لوله و پروفیل فوالدی بودهاست .برای این که در افق  1404می باید حداقل  55میلیون تُ ن فوالد تولید کنیم و حداقل
 25میلیون تُ ن هم تولید ورق باشد .این  25میلیون تُ ن ورق فوالدی را نباید به صورت خام صادر کرد و باید صنایع
پایین دســتی باشــند که صنعت لوله و پروفیل این وظیفه را به عهده دارند .صنعت لوله و پروفیل مطابق با چشم
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انداز سال  1404رشد کرده است.
قبل از این که شرکت فوالد مبارکه تاسیس شود و فعالیت کند تولید کنندگان لوله و پروفیل مواد اولیه یعنی ورق
را از خارج از کشــور وارد می کرده اند .در وضعیت فعلی که فعاالن این صنعت انتقاد دارند که مواد اولیه به موقع
تامین نمی شود و کمبود وجود ،اگر واردات انجام شود برای صنعت لوله و پروفیل ،بهتر نیست و بدون دردسر هر
چقدر می خواهید وارد کنید؟
واردات پس از این باید انجام شود که در داخل کشور ،توانمندی تولید وجود نداشته باشد و یا کمبود وجود داشته
باشد .االن در داخل ،توانمندی تولید فوالد وجود دارد ولی به علت صادرات ،کمبود ایجاد می شود.
اولین کاری که قبل از واردات باید انجام بدهیم ،این اســت که جلوی صادرات مواد مورد نیاز شــرکت های داخلی
گرفته شــود .اگر حدود  700هزار تُ ن تا یک و نیم میلیون تُ ن ورق فوالدی که صادر می شــود ،صادر نشــود نیاز به
واردات نداریم .واردات در شرایط کنونی ،کار سختی است .شرایط تحریم وجود دارد و انتقال پول مشکل است .حتی
فروش ورق فوالدی به ایران ممنوع است و ورق فوالدی در لیست کاالهای تحریمی است .در این شرایط نباید تولید
کنندگان باالدستی ،چیزی که واردات آن ممنوع است ،به راحتی و با قیمت های ارزان از کشور خارج کنند و شرکت
های داخلی را با کمبود رو به رو کنند .کار عاقالنه این است که به جای این که واردات انجام بدهیم ،جلوی صادرات
مواد اولیه را که متعلق به ملت و مردم خودمان است و با استفاده از منافع ملی و منابع ملی خودمان با نهاده های
یارانه ای انرژی تولید می شود بگیریم.
آقای بهرام ســبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد اعتقاد داشته که صنعت لوله و پروفیل ،در پیک مصرف
کمتر از  2میلیون تُن ورق مصرف داشته است .از طرفی هم فوالدی انتقاد دارند که چرا  2میلیون تُن در سال 1398
به تولید کنندگان لوله و پروفیل داده شــده و می گویند بازار ســیاه ورق فوالد ایجاد شده.شما چه جوابی برای این
نوع اظهار نظرها دارید و چطور از صنعت متبوع خودتان دفاع می کنید؟
هر چیزی که فوالد مبارکه تولید داشته است ،نیمی از آن را به صنعت لوله و پروفیل فوالدی فروخته است .مابقی هم
شرکت فوالد گیالن و شرکت لوله اهواز و شرکت ُا کسین تامین کرده و مقداری هم با واردات تامین شده .متاسفانه
آقای ســبحانی فروش ســه ماهه یا شش ماه خودش را با فروش یک ساله اشتباه گرفته است که چنین آماری ارائه
کرده است.
چنین اعتقادی دارند که تولید کنندگان لوله و پروفیل این ورق های فوالدی را دریافت کرده اند ولی خودشان در
بازار سیاه فروخته اند.
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سوال این است که تولید کنندگان لوله و پروفیل این ورق ها را در بازار سیاه به چه کسانی فروخته اند یعنی خریدار
ورق چه کسی است؟ قاعدت ًا خریدار ورق ،باید کارخانه لوله و پروفیل باشد .اگر یک کارخانه ،لوله و پروفیل می گیرد
و در بازار سیاه می فروشد این وضع نشان می دهد که یک کارخانه دیگر خرید مواد اولیه نداشته است و مجبور می
شود با قیمت باالتر بخرد .وقتی به همه کارخانجات لوله و پروفیل ،به اندازه ای که می خواستند ورق می دادند ،یک
کارخانه دار نمی رفت از بازار سیاه بخرد .دوم این که سامانه بهین یابی ایراد دارد .به یک کارخانه ای که ممکن است
تعطیل باشد مواد اولیه می دهد و به کسی که دارد کار می کند و نیازمند است نمی دهد .آن کارخانه دار بیچاره ای
که نیازمند است و کارگر دارد ،مجبور است از بازار سیاه بخرد.
شما االن اعتقاد دارید  136شرکتی که عضو سندیکا هستند در حد  5تا  6میلیون تُن تولید دارند.
حداقل به این مقدار ورق نیاز دارند ولی اگر قیمت باال برود و سهمیه ای شود تولیدشان کم می شود.
در سال  1398واحدهای لوله و پروفیل با وجود مشکالتی که در تامین مواد اولیه گفتید چقدر تولید داشتند؟
در حد همان  5تا  6میلیون تُ ن تولید داشتند.
در سال  1397در حد  505میلیون دالر مقاطع پروفیلی و لوله فوالدی به عراق ،افغانستان و ترکمنستان صادر شده.
چشم انداز صادرات را چگونه ارزیابی می کنید؟
مشــکل ما این اســت که مواد اولیه را گران تر از قیمت جهانی می خریم .وقتی که این طور است و  10درصد یا 20
درصد یا  30درصد باالتر است ،کاال و محصول ساخته شده ما  20تا  30درصد از کاالی ترکیه و چین عقب می افتد.
قیمت آن گران می شود و در نتیجه صادرات ما کم می شود .اگر مواد اولیه  50یا  60دالر زیر قیمت جهانی به دست
ما برســد که کاالی با ارزش افزوده و با اشــتغال بیش تر تولید کنیم ،می توانیم صادرات هم داشــته باشیم .اگر این
اتفاق رخ بدهد سالیانه حداقل یک میلیارد دالر صادرات خواهیم داشت.
با جلسه ای که در چارچوب سندیکا با آقای اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن برگزار کردید ،فکر
می کنید مشکالتی که در جلسه مشترک از لحاظ تامین مواد اولیه و سایر مشکالت مطرح کردید ،وضعیت صنعت
لوله و پروفیل چگونه خواهد شد؟
آقای دکتر اسماعیلی ،موضوعات چرخه و زنجیره فوالد را به خوبی درک کرده و اگر به ایشان به عنوان معاون وزارت
صنعت و معدن ،وقت و فرصت بدهند می تواند این مشکالت را حل کند .در این زمینه باید اختیار کافی به ایشان
داده شود .مشکل این است که امروز اختیار می دهند و فردا آن را پس می گیرند .اگر اختیار مطلق به آقای اسماعیلی
بدهند می تواند مشکالت این حوزه را برطرف کند.
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گامهای جایگزینی معدن با نفت

افتتاح فاز اول کارخانه  ۵میلیون تن
کنسانتره فوالد سنگان
شــرکت صنایع معدنی فوالد سنگان با سرمایهگذاری شرکت فوالدمبارکه بنا نهاده شده و در مجموعه معدنی
بزرگ ایران قرار دارد و با ذخیره  1/2میلیارد تن ،یکی از  ۱۰معدن بزرگ سنگآهن جهان و تامینکننده خوراک
اولیه تولید  ۱۷ /۵میلیون تن کنســانتره ۱۵ ،میلیون تن گندله و  ۵میلیون تن ســنگآهن در حوزه صنایع
فوالدی ایران است .در راستای افزایش تولید ،کارخانه کنسانتره  ۵میلیون تنی سنگآهن فوالد سنگان بهعنوان
بزرگترین کارخانه تولیدکننده این ماده در شرق کشور  ۲۲خرداد سالجاری با حضور سرپرست وزارت صنعت،
معدن و تجارت و با فرمان رئیسجمهور به شکل
ویدئو کنفرانس بهصورت رســمی افتتاح شد.
رئیسجمهور در این مراسم با تاکید بر اهمیت
ارتقای رتبه تولید فوالد ایران از دهم به هشتم
و دستیابی به ظرفیت تولید ساالنه  ۵۵میلیون
تن فوالد گفت :در تمامی بخشهای فوالد اعم
از کنســانتره ،آهناسفنجی و گندله زنجیرهها
بهطور منظم و کامل در حال شکل گرفتن است.
حســن روحانی افزود :باید از معدن تا تولید
فرآورده ،زنجیرهها بهطور منظم به یکدیگر متصل شوند ،در حالحاضر تمام کشور به کارگاهی بزرگ تبدیلشده
اســت و همه برای توســعه و آبادانی کشــور تالش میکنند .اجرای  ۳۸۰۰طرح در بخش صنعت و معدن و
بهرهبرداری از  ۲۰۰طرح مهم در سالجاری از تالش و کوشش فعاالن این حوزه حکایت دارد .او با بیان اینکه
میخواســتند در ســالهای  ۹۷و  ۹۸کشور را بهزانو دربیاورند ،خاطرنشان کرد :آمارها نشان میدهد در سال
 ۹۸یعنی سال فشار مضاعف ،تولید لوازمخانگی بیش از  ۱۰درصد و در بخشی  ۳۳درصد افزایشیافته است.
تحریمها نتوانسته ما را از پا دربیاورد و در این دوران طر حها ادامه و تولیدات را توسعه دادهایم و معتقدیم
میتوانیم معادن را به سهام تبدیل و به بورس ببریم.
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نقش توسع ه فوالد مبارکه در اقتصاد سنگان
در این مراســم سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه ایمیدرو تا پایان سال ۲۲ ،طرح دیگر
بــه مبلغ بیش از  ۱ /۲میلیارد دالر را افتتاح خواهــد کرد ،گفت :تامین مواد اولیه برای کارخانههای فوالدی
مهمترین ماموریت وزارت صمت است و برای تامین سنگآهن فوالد مبارکه اصفهان نیز از انجام هیچکاری
دریــغ نخواهیم کرد .حســین مدرسخیابانی افزود :ظرفیت تولید فوالد در ایــران در دولتهای یازدهم و
دوازدهم با افزایش دو برابر ســاالنه روبهرو شــده و به  ۲۸میلیون تن محصوالت فوالدی رسیده است .او با
بیان اینکه در این مراسم بزرگترین کارخانه کنسانتره کشور با ظرفیت تولید ساالنه  ۵میلیون تن در منطقه
ســنگان شهرستان خواف فعال شد ،خاطرنشان کرد :با بهرهبرداری از کارخانه سنگان ،مجموع تولید ۵۷ /۵
میلیون تنی کنســانتره به  ۶۲میلیون تن در ســال افزایش یافت و بهرهبرداری از دیگر طر حهای حوزه فوالد
در ســالجاری ظرفیت تولید اسمی کشــور را در این بخش راهبردی به  ۴۲میلیون تن افزایش میدهد .به
س خیابانی ،تولید کنسانتره معادل نیمی از این ظرفیت از  ۲۲خرداد آغاز و نیم دیگر آن ظرف کمتر
گفته مدر 
از  ۵۰روز آتی بهطور کامل به بهرهبرداری میرســد .با این اقدام ظرفیت تولید فوالد ایران در چشمانداز سال
 ۱۴۰۰به  ۵۵میلیون تن میرسد و کشور در تولید جهانی فوالد در میان کشورهای تولیدکننده فوالد با دو پله
صعود به رتبه هشتم دست مییابد.
سنگان ،زمینهساز توازن در زنجیره فوالد
همچنین خداداد غریبپور ،رئیس هیاتعامل ایمیدرو نیز در این مراسم گفت :فوالد مبارکه با این طرح ۱۵۰
میلیون یورو و  ۸۰۰میلیارد ناموت پروژه افتتاح و  ۵میلیون تن به ظرفیت گندله و کنسانتره کشور اضافه کرد.
غریبپور درباره برنامه ایمیدرو برای تامین مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان افزود :ایمیدرو وظیفه تامین مواد
اولیه صنایع بزرگ کشــور را دارد .طرحی که اکنون در مجتمع معادن ســنگان اجرایی شده در راستای تامین
مواد اولیه شرکتهای بزرگ بوده است .همچنین در طرح احیای معادن کوچکمقیاس نیز تامین مواد اولیه
یعنی سنگآهن ،برای شرکتهای بزرگ همچون فوالدمبارکه اصفهان در اولویت قرار دارد .رئیس هیاتعامل
ایمیدرو با بیان اینکه افتتاح کارخانههای جدید در ســنگان ،زمینهســاز توازن در زنجیره فوالد است ،گفت:
پروژه کارخانههای فرآوری سنگان در زمان دولت فعلی با استراتژی ایمیدرو و مشارکت فوالد مبارکه از حالت
رکود خارج و فعال شد .او با اشاره به مزیتهای اقتصادی افتتاح این طرح بزرگ گفت :افتتاح کارخانههای
جدید در سنگان زمینهساز افزایش اشتغال و درآمد و ارتقای سطح معیشت در منطقه کمبرخوردار خواف و
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رشتخوار (استان خراسان رضوی) شده است تا جاییکه کارخانههای کنسانتره فوالد سنگان بهطور مستقیم
و غیرمستقیم برای  ۳۵۰۰نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
حاشیه امن سنگان برای فوالد مبارکه
حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این مراســم گفت :کارخانه کنســانتره ســنگان با
سرمایهگذاری مستقیم فوالد مبارکه اصفهان انجامشده و بدون تردید برای تداوم تولید شرکت حاشیه
امن ایجاد خواهد کرد .مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :شرکت فوالد سنگان برای تداوم تولید محصوالت
فوالد مبارکه اهمیت استراتژیک دارد ،چراکه اگر مواد اولیه ما تامین نشود ،محصولی هم در فوالد مبارکه
تولید نخواهد شد و این مساله زیان زیادی برای صنعت فوالد کشور ،صنایع پاییندستی و سهامداران
به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه محصوالت فوالد مبارکه در اختیار صنایع زیادی قرار میگیرد ،تاکید کرد :چنانچه تولید این
شرکت متوقف شود ،صنایع پاییندست نیز دچار مشکالت زیادی میشوند؛ ازاینرو برای حفظ این زنجیره
تولید ،نیازمند تامین  ۵میلیون کنســانتره و  ۵میلیون گندله هســتیم و فوالد سنگان وظیفه تامین بخشی
از این کنسانتره را بر عهده دارد .مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد :بازدیدکنندگان از کارخانه تولید کنسانتره
فوالد سنگان از اینکه این مجموعه بدون وجود کارشناس خارجی و به دست متخصصان داخلی ساختهشده
احساس غرور خواهند کرد و این پیام بزرگی برای بخش صنعت است که میتوان با تالش و دوری از انفعال
و سرگردانی ،همت کرد و کارهای بزرگ انجام داد.
وی با اشــاره به اینکه اتکا به توان داخلی بدون متخصص خارجی؛ بزرگترین شاخصه فوالد سنگان
در ســال جهش تولید است ،افزود :اینکه این پروژههای ارزشــمند با تالش کارشناسان داخلی و با
اتکا به توان جوانان متخصص ایرانی در مدت کوتاهی به بار مینشــیند و بهخوبی مراحل تست و
راهاندازی سرد و گرم را پشت سر میگذارد ،نشان از دانش و همت همه فعاالن عرصه بومیسازی و
تولید داخلی دارد .عظیمیان با اشاره به اینکه فوالد مبارکه به دنبال ورود نسل چهارم انقالب صنعتی
به کشوراست ،افزود :فوالد مبارکه در این راه قدم گذاشته و به دنبال آن است که با اجرای این پروژه
به الگویی برای فوالدســازان و سایر بخشهای صنعت بدل شود.به گفته وی ،هماهنگیهای الزم با
وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجامگرفته و قدمهای الزم برداشته شده و قرار است فاز اول آن در
دهه مبارک فجر سالجاری آماده بهرهبرداری و سرانجام تا پایان سال  ۱۴۰۱به بهرهبرداری کامل برسد.
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با این پروژه فوالد مبارکه بهصورت هوشمند اداره میشود و با اجرای آن شاهد افزایش بهرهوری به
میزان  ۸درصد خواهیم بود که این رقم ،رقم باالیی برای رونق تولید و ارزشآفرینی برای سهامداران
است .عظیمیان به وجود برخی مشکالت بر سر راه تولید در کشور اشاره کرد و گفت :ازجمله گلوگاههای
اصلی که از نظر اقتصادی و صنعتی شرکت فوالد مبارکه را تهدید میکند مساله تامین مواد اولیه است
و کمبود مواد اولیه و خام یکی از دغدغهها و نگرانیهای اصلی هیاتمدیره ،معاونان و مدیران این
شرکت است .وی خاطرنشان کرد :فوالد مبارکه در سال گذشته نزدیک به  ۵هزار میلیارد ناموت فروش
را از دست داد که نیمی از این رقم سود خالص بود ۷۰ .درصد علت ناتوانی در کسب این موفقیت
کمبود مواد است .عظیمیان بر ضرورت بهرهمندی از تمامی ظرفیتها بهمنظور ایجاد رونق و جهش
تولید تاکید کرد و گفت :هماکنون جزو کارخانههایی هســتیم که گاه تا  ۴۰درصد بیشــتر از ظرفیت
اســمی تجهیزات فعالیت میکنیم .بهعنوان نمونه ،ظرفیت تولید گندلهسازی ۵میلیون تن است که
با ایجاد تغییراتی ،این رقم را به میزان  ۵۰درصد و تا  ۷ /۵میلیون تن ارتقا دادهایم .ظرفیت تولید
نورد گرم شــماره یک نیز  ۴ /۲میلیون تن اســت که در حال حاضر به میزان  ۵ /۵میلیون تن انواع
ورق در این خط تولید میشود.
فوالد سنگان ،پیشگام جایگزینی معدن با نفت
مدیرعامل فوالد سنگان نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه این کارخانه باهمت و سرمایهگذاری شرکت فوالد
مبارکه و بهمنظور تامین مواد اولیه بزرگترین فوالدساز خاورمیانه راهاندازی شد ،گفت :در فوالد سنگان تحت
مدیریت شــرکت فوالد مبارکه ،به فرموده مقام معظم رهبری برای جایگزینی معدن با نفت قدم برداشــتیم.
میزان سرمایهگذاری برای اجرای این طرح  ۳۸۰۰میلیارد ناموت بوده که عالوه بر مزیتهای اقتصادی ،موجب
ایجاد فرصتهای شغلی زیادی در منطقه شده است.
علی امرایی افزود :هماکنون رتبه ســوم تولید کنســانتره کشــور را داریم و باعث افزایش تولید  ۱۰درصدی
کنسانتره در کشور شدهایم .در مورد دیگر ویژگیهای این طرح باید گفت با افتتاح این پروژه برای اولین بار
در کشور ،آبگیری باطله راهاندازی شد و از این طریق تا  80درصد آب مصرفی به چرخه تولید برمیگردد .وی،
فوالد ســنگان را فرزند تحریم خواند و تصریح کرد :این کارخانه در تحریم ساختهشده و در اوج آن به دست
توانمند متخصصان داخلی به بهرهبرداری رسیده است .امرایی در بخش پایانی سخنان خود از راهاندازی فاز
دوم این کارخانه در آینده نزدیک خبر داد.
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بهار  99دو گروه فلزی و معدنی چگونه گذشت؟

صعود 150درصدی فلزیها؛ رشد 138درصدی معدنیها
بورس تهران در نخستین فصل از سال  99بازدهی قابلتوجه 148درصدی را برای سهامداران رقم زد .در این
بازوی اصلی رشد نماگر اصلی بازار در سه ماه ابتدای سال اما سهام گروههای بزرگ و عمدتا کامودیتیمحور
بازار بودند .جاماندگی از رشــد نســبت به کوچکترها در سال  ،98بهبود نسبی شرایط در بازار جهانی و رشد
تولید و فروش شرکتهای زیرمجموعه گروههای مذکور از جمله مهمترین دالیلی بود که نماد معامالتی این
بنگاههای اقتصادی را در کانون توجه معاملهگران بازار سرمایه قرار داد .در این راستا نگاهی به عملکرد صنایع
بورسی در بهار  99نیز حکایت از سبزپوشی دستهجمعی گروههای فعال بازار سهام دارد .در این میان  4گروه
مهم کاالمحور بازار شامل پتروپاالیشیها و فلزی-معدنیها رشدهای باالتر از  120درصد را تجربه کردند .بهطور
دقیقتر گروه فلزی فعال در بورس با رشــد بیش از 154درصدی شــاخص همراه شد .شاخص گروه معدنی
صعود 138.5درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد.
بازدهی خیره کننده فوالدیها
همانطور که عنوان شد گروه فلزات اساسی فعال در بورس تهران ،فصل بهار را به ثبت سودی بالغ بر 154درصد
سپری کردند .در این میان بیشترین بازدهی در میان 22نماد فعال در این صنعت به ملی سرب و روی تعلق
گرفت که ســود کم سابقه 226درصدی را تجربه کرد .در ادامه این روند ملی مس ایران توانست به بازدهی
خیره کننده در حدود 205درصد دســت یابد .فوالد کاوه جنوب کیش نیز با ثبت ســودی بالغ بر 181درصد از
دیگر نمادهایی بود که صعود قابل توجهی را در فصل بهار تجربه کرد .در این مدت توکافوالد نیز توانســت
بازدهی 180درصدی را برای ســهامداران به ارمغان آورد .بازدهی 165درصدی فوالد مبارکه145 ،درصدی نورد
آلومینیوم131 ،درصدی فوالد خوزســتان129 ،درصدی فوالد آلیاژی ایران و 123درصدی فروسیلیس از جمله
دیگر موارد قابل توجه در فصل بهار بود .ضمن اینکه در دوره 3ماهه نخست سال ،مس شهید باهنر به سودی
بالغ بر 163درصد دســت یافت .ثبت بازدهی 156درصدی کالســیمین و 134درصدی آلومینیوم ایران نیز در
همین مدت صورت گرفت .در این میان نمادهای فوالد خراسان و توليدي فوالد سپيد فراب كوير هر کدام با
ثبت بازدهی در حدود 33درصد ،ضعیف ترین عملکرد را در گروه داشتند .این در حالی است که نماد سپنتا
به عنوان تنها نماد منفی گروه شناخته شد که زیان حدود 2درصدی را به نمایش گذاشت.
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شکست رکورد در معدنی ها
شــاخص گروه معدنی نیز در حالی با صعود 138.5درصدی در فصل بهار روبرو شد که در این میان برخی از
نمادهای گروه ،رکوردهای بسیار خیره کننده و عجیبی برجای گذاشت  .در این میان معدنی دماوند توانست
به ســودی در حدود 367درصد دســت یابد .باما نیز دیگر نماد این گروه بود که با اختالف اندک از «کدما»،
بازدهی خیره کننده 365درصدی را به نمایش گذاشــت .در ادامه این روند ســرمایهگذاری صدرتامین قرار
داشت که توانست سوددهی 189درصدی را برای سهامداران به ارمغان آورد .در همین راستا چادرملو نیز با
ثبت بازدهی بیش از 133درصدی در فهرست دیر نمادهای پربازده قرار گرفت .این در حالی است که ضعیف
ترین عملکرد فصل بهار به نماد گل گهر تعلق گرفت که با سود 52درصدی همراه بود.
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مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر عنوان کرد؛

حفظ سهم گلگهر در زنجیره فوالد
نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید باعث شد که سیاست کلی اقتصادی کشور ایجاد رونقی دوچندان
در بخش تولید قرار گیرد .در این میان ایجاد جهش تولید در بنگاههایی که تولیدکننده مواد اولیه سایر صنایع
و به نوعی صنایع مادر محسوب میشوند اهمیتی دوچندان دارد چراکه افزایش تولید در سایر بخشها نیز
وابســته به عملکرد این صنایع مادر خواهد بود .برنامهریزی برای جهش
تولید در صنعت فوالد کشــور نیز از روزهای ابتدایی ســال شروع شده و
با توجه به پتانســیل صادراتی این بخش ،افزایش تولید نقش مهمی در
درآمدزایی برای کشــور خواهد داشت .اما اجرایی شدن افزایش تولید در
بخش فوالد وابســتگی به تامین مواد اولیه این صنعت و در واقع برنامه
شرکتهای سنگ آهنی کشور دارد .جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در خصوص نقش شــرکتهای سنگ آهنی در
تحقق جهش تولید در صنعت فوالد کشور گفت :تولیدکنندگان سنگ آهن
بهعنوان زنجیره ابتدایی صنعت فوالد نقشــی اساســی در تحقق جهش
تولید در سایر بخشهای زنجیره فوالد کشور دارند .در واقع جهش تولید
در زنجیره فوالد تا محصول نهایی در گرو تحقق جهش در بخش ابتدایی
زنجیره است .شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهعنوان بزرگترین تولیدکننده
مواد اولیه صنعت فوالد که سهمی  30درصدی از تامین مواد اولیه زنجیره
را برعهده دارد ،برای حفظ و ارتقای این سهم متناسب با افزایش ظرفیت فوالدسازی در کشور تالش میکند.
به بهرهبرداری رسیدن طر حهای توسعهای شرکت میتواند گامی مهم در راستای تحقق این افزایش باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر برای سال جاری چه استراتژی را در زمینه تولید در نظر گرفته است؟
با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان جهش تولید ،استراتژی ما در مجموعه
معدنی و صنعتی گلگهر نیز بر اجرایی کردن این مهم اســتوار شــد .البته با افتخار باید عنوان کرد که شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در سال  98نیز جهش تولید را در این مجموعه محقق کرد .میزان تولید محصوالت
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گلگهر در سال  98نسبت به سال قبل خود رشد  4درصدی داشت؛ البته این رشد  4درصدی برای مجموعهای
که  30درصد مواد اولیه صنعت فوالد کشــور را تامین میکند رقم قابل توجهی اســت که با همت و پشتکار
تمامی کارکنان ،اعضای هیئت مدیره ،معاونان و تمامی  25هزار نفر عضو مجموعه بزرگ گلگهر محقق شده
و شاهکاری در صنایع معدنی کشور بهشمار میرود.
درحالیکه افزایش حداکثری تولید و رشد ارزشآفرینی همواره در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر مورد توجه
بود اما این نامگذاری که جهتگیری سیاستهای اقصادی کشور در سال جاری را مشخص کرد باعث شد تا
اهتمام بیشتری برای جهشی مجدد در تولید برای سال جاری در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهوجود آید.
بهنظر شما تمرکز بر روی جهش تولید در بخش فوالد در شرایط تحریمی کشور چهلزومی داشته و در نهایت
میتواند چه مزایایی را برای کشور به همراه داشته باشد؟
معادن یکی از پایههای رشــد اقتصادی در دنیا بهشــمار میروند و این بخش در کشــورهای با ذخایر غنی
توانســته سهم مناســبی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد .خوشبختانه در ایران نیز طی سالهای اخیر
اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی بیش از پیش جا افتاده اســت .در این میان بخش ســنگ آهن که
تولیدکننده مواد اولیه فوالدسازان بهشمار میرود از اهمیتی دوچندان برخوردار است چراکه در دنیا از صنعت
فوالد بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی یاد میکنند.
طی سالهای اخیر با تمرکزی که بر روی تکمیل زنجیره فوالد در ایران صورت گرفته این صنعت توانسته سهم
خود در تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغالزایی را باال ببرد و با رشد صادرات سهمی قابل توجه در درآمدزایی
ارزی برای کشور داشته باشد که این امر بهخصوص در شرایط تحریمی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
اما موفقیت صنعت فوالد بیش از هرچیز وابستگی به عملکرد مناسب بخش باالدستی زنجیره دارد .در واقع
عملکرد قابل توجه شرکتهای معدنی در این سالها بوده که رشد صنعت فوالد را محقق کرده است .در این
میان شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مواد اولیه صنعت فوالد که سهم بیش
از  30درصدی در تامین بخشهای مختلف زنجیره تولید فوالد کشــور را برعهده دارد طلیعهدار این صنعت
درآمدزا برای کشور محسوب میشود.
در شرایطی که کشور تحت فشار شدیدترین تحریمها قرار دارد ،جهش تولید در این صنعت و استمرار صادرات
میتواند کمک بزرگی به اقتصاد باشد .ازهمین رو شرکت معدنی و صنعتی گلگهر نیز با درک اهمیت فعالیت
بخش معدن ،برنامههایی برای کشور در سالهای اخیر با تاکید بر رشد تولید داشته تا بدین ترتیب با تامین
m a d a n 2 4 . co m

118

تیــــر 1399

ویژهنامه الکترونیکی سایت معدنبیدار ۲۴
بهمناسبت «روز صنعت و معدن»

مواد اولیه زنجیره فوالد بتواند نقشی دوچندان در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
تحقق جهش تولید در این مجموعه به چه الزاماتی نیاز دارد؟
یکی از اصلیترین پیشنیازها برای تحقق جهش تولید در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر تامین مواد اولیه
خطوط تولید است .برای تحقق مجدد جهش تولید در سال جاری ،شرکت باید بتواند حدود  60درصد مواد
اولیــه مورد نیاز خود را از معادن دیگر خریداری کند که بــرای این امر نیز برنامهریزی دقیقی صورت گرفته
است و طبق برآوردهای انجام شده بنا شده تا از محل افزایش سرمایه شرکت  11هزار میلیارد ریال برای خرید
کنسانتره از معادن کشور اختصاص یابد.
همچنین شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در سالهای اخیر ،پروژههای توسعهای را با هدف حفظ سهم این
شرکت در تامین مواد اولیه صنعت فوالد در افق  1404آغاز کرده که به اتمام رسیدن هر یک و در مدار تولید
قرار گرفتن آنها میتواند گامی مهم در راستای تحقق جهش تولید باشد.
برای هرچه سریعتر به بهرهبرداری رسیدن پروژههای در دست اجرا در منطقه گلگهر چه برنامهای دارید؟
برای سرعتبخشی به روند اجرای پروژهها نیاز به سرمایه وجود دارد ،به همین علت از ماههای پایانی سال
گذشته موضوع افزایش سرمایه شرکت در جلسات مطرح و تصویب شد و در ادامه مجوز افزایش بیش از
دو برابری سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت شد.
اما با شیوع بیماری کرونا برگزاری مجمع عمومی برای تصویب این افزایش سرمایه جاری به تعویق افتاد .با
بهبود شرایط شیوع بیماری در کشور در نهایت مجمع فوقالعاده شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به منظور
افزایش سرمایه  52هزار میلیارد ریالی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد که در نهایت نیز در این مجمع
با افزایش ســرمایه شــرکت در دو مرحله موافقت شد .در مرحله اول سرمایه شرکت از  48هزار میلیارد ریال
فعلی به  74هزار و  400میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی
و بالفاصله پس از برگزاری مجمع انجام خواهد شد .در گام دوم نیز سرمایه شرکت به  10هزار میلیارد ناموت
افزایش پیدا خواهد کرد که نحوه تامین مابقی افزایش ســرمایه نیز به هیات مدیره محول شــد تا از محل
آورده نقدی ظرف یک سال تکمیل شود.
برنامهریزی صورت گرفته برای کل  52هزار میلیارد ریال افزایش ســرمایه اختصاص  31هزار میلیارد ریال در
شــرکتهای سرمایهپذیر گلگهر 11 ،هزار میلیارد ریال برای خرید کنسانتره از معادن و  9715میلیارد ریال نیز
برای پروژههای در دست اقدام خواهد بود.
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