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بخش معدن در معادالت سیاستگذاری همواره یکی از پایه های 
رشد اقتصادی محسوب می شود. با این حال فضای کسب و کار در 
این حوزه آن گونه که باید، مهیا نشده است.
آیا سیاستگذار می تواند این منابع خدادادی را به موتور محرک 
اقتصاد کشور تبدیل کند؟

معدن باید یکی از پیشران های رشد باشد، چرا نیست؟

آبان 1397
68  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

گنج پنهان











شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان،اولین گندله سازی بزرگ شرق کشور 
با ظرفیت تولید ٥ میلیون تن در سال

دفتر تهران: خیابان احمد قصیر(بخارست)، خیابان هفدهم(شفق)، پالک ١٦/١ ، کد پستی١٥١٣٨٣٤٣١١
کارخانه: استان خراسان رضوی- شهرستان خواف- منطقه معدنی سنگان- کیلومتر ١١ بلوار توسعه (رجکو)- شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

تلفن: ٠٥١٥٤٢٣١٩٢٧    فکس: ٠٥١٥٤٢٣١٩٢٨   
w w w . s a n g a n c o . i r 

عملیات اجرایی احداث کارخانه گندله سازی با سرمایه گذاری بیش از ٢٥٠٠٠ میلیارد ریالی بزرگ ترین فوالد ساز خاورمیانه(فوالد مبارکه) در منطقه سنگان (خراسان 
رضوی) از مردادماه ١٣٩١ آغاز و در تاریخ دهم مرداد ماه ١٣٩٦ با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت افتتاح و هم اکنون دارای یک کارخانه ٥  میلیون تنی 
گندله سازی فعال بوده و کارخانه ٥ میلیون تنی کنسانتره سازی آن نیز در دو واحد به ظرفیت  ٢/٥ میلیون تن در سال، تا پایان سال جاری افتتاح  و به بهره برداری 
خواهد رسید. این شرکت از ابتدای بهره برداری رسمی تاکنون بیش از ٢/٥ میلیون تن گندله کیفی تولید نموده که حدود ٣٠٪ از نیاز مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه 
به گندله را تامین کرده است. همچنین این پروژه با اشتغال زایی بیش از ١٣٠٠ نفر ازجوانان بومی منطقه زمینه ساز ایجاد اشتغال غیر مستقیم حدود ٥٠٠٠ نفر خواهد 

شد. اجرای طرح های مذکور عالوه بر آثار مثبت اشتغالی موجب ارتقای زیرساخت های منطقه ای گردیده که ازآن جمله  میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 الف: زیرسازی و روسازی خط راه آهن اختصاصی بطول ١٩ کیلومتر

ب: اجرای ٨٥ کیلومتر خط گازرسانی  به مجتمع با پیشرفت ٩٠درصدی
ج: اجرای پست برق ٣٣ کیلوولت وتامین تجهیزات و انتقال خط انتقال ٤٠٠ کیلوولت برق به طول ١٠ کیلومتر

د: اجرای تصفیه خانه و پساب صنعتی .
عالوه بر عملیات احداثی واحدهای تولیدی در این مجتمع عظیم صنعتی که در نوع خود از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز بهره برده است، به سیستم های 
مدیریتی فرایند نیز توجه ویژه شده و کلیه فرایندهای عملیاتی،ستادی و پشتیبانی دراین کارخانه از طریق انتقال دانش فنی فوالد مبارکه در این شرکت پیاده سازی 
و سیستم های مدیریت یکپارچه نیز استقراریافته و در حال بهره برداری می باشد. فوالد سنگان با تعامل سازنده در منطقه و شرکت های صنعتی و معدنی همجوار 
عالوه بر تالش در ارتقای سیستم های مدیریت فرایند، استراتژی تولید سبز و شهروند خوب صنعتی را نیز سرلوحه امور قرارداده به نحوی که با مدیریت بهینه پسماند 
و باطله های خط تولید سعی در صیانت از محیط زیست در راستای تثبیت طبیعت سبز وبهره برداری صحیح از اراضی معدنی داشته است. بی تردید با تکمیل این 
پروژه و حمایت های منطقه ای و استانی از سرمایه گذاری انجام شده، بخصوص تسریع در اجرا و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز مثل توسعه شبکه ریلی، تامین 

منابع آبی پایدار و ... تحوالت مطلوبی در منطقه ایجاد و اثرات چشم گیری در توسعه ، اشتغال جوانان و رشد اقتصادی شهرستان و منطقه به وجود خواهد آمد.



















عملکرد معادن در ایران
 فرصت ها و تهدیدهای

توسعه معدن و صنایع معدنی چیست؟

صفحات 18 تا 21صفحات 14 و 15

موانع سیاستگذاری
بررسی خألهای سیاستگذاری در بخش معدن و صنایع 

معدنی در گفت وگو با سعید باستانی

صفحات 22 تا 25

صادرات و تحریم
محمدرضا بهرامن از آینده صادرات صنایع معدنی 

می گوید

حمید آذرمند از چگونگی تبدیل شدن بخش 
معدن به موتور محرک توسعه می گوید

پیشران رشد

صفحات 26  تا 29

بررسی ابزارهای حمایتی صنعت فوالد در 
گفت وگو با دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد

فوالد

صفحات 30 تا 33

جایگاه معدن 
در اقتصاد جهان کجاست؟

معدن در جهان

صفحات 36 و 37

کدام کشورها از معدن 
به توسعه رسیده اند؟

 معدن در صادرات جهانی 
چه سهمی دارد؟

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

معدن به مثابه محرک رشد اقتصادی
بر اساس اعالم شورای بین المللی معدن کاری و فلزات درگزارش

»نقش معدن در اقتصاد کشورها نسخه سوم« ۲۰۱۶ :

)Mining Contribution Index) MCI شاخص تاثیرمعدنکاری
برای ۱۸۳ کشور جهان، نشان دهنده اهمیت معدن در اقتصاد یک کشور است.

این شاخص نشان می دهد بزرگ ترین تولید کنندگان مواد معدنی )در مجموع( در دنیا که نام هایی همچون چین، آمریکا، استرالیا و شیلی را می توان در میان آنها یافت لزومًا کشورهایی نیستند که به 
لحاظ اقتصادی نیز به این بخش متکی اند. بنابراین شاخص یادشده فهرست خود را بر اساس معیار تاثیر معدن کاری در اقتصاد یک کشور به صورت زیر ارائه داده است:

فهرست کشورهایی که بخش قابل توجهی از صادراتشان به مواد معدنی اختصاص دارد:

نکته: دراین رده بندی سهم مواد معدنی از صادرات به 
عنوان محرک رشد اقتصادی مد نظر بوده است. منظور 
از مواد معدنی دراینجا سنگ ها و فلزات معدنی است. 
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اینفوگرافیک: مسعود زارعی

2% آهن و فوالد

12% شیمیایی

11% مصارف دفتری و تجهیزات مخابراتی

9%  خودرو
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صادرات )میلیارددالر( درصد تغییرات ساالنه ده صادرکننده برتر سوخت و مواد معدنی

صادرات کاال به تفکیک انواع
(سال 2017(

معدن و صادراتمعدن و توسعه

صفحات 44 تا  47صفحات 40 تا  43

ویژه نامه ایران کانمین   آبان ۱۳97

w w w . d e n . i r

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان
مد    یرمسوول : علیرضا بختیاری      

ویژه نامه:
مدیر توسعه بازار: زینب سادات میرهادی

مسوول ویژه نامه:  زهرا مسافر
با همکاری زهرا مجتهد، زینب طاری

آزاده حسینی،  مهتاب رحمتعلی

 هـنـری و فـنـی :
مد    یر آتلیه : آرش الجورد    

 صفحه آرایی : جمال د    ید    گر، امیر محمودی
حسین احمدی، علیرضا تاجیک    

اینفوگرافیک:  آرشین میرسعیدی، مسعود زارعی
عـکس : سعید     عامری

ویراستاران : نیلوفر نیاورانی، زهرا زارعی
محبوبه شریفی

حروفچینی: ساره سیدناصـری،  سپیده معظمی
فاطمه فتحی

  

ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد
ویژه نامه ایران کانمین آبان ۱۳97

تلفن آگهی ها: ۳– 4۲7۱۰4۰۲
ناظر چاپ: علی زارع

تدارکات: مهدی غالمپور

نشانی : خیابان قائم مقام فراهانی
ضلع شمالی مید    ان شعاع، پالک ۱۰۸

روابط  عمومی:  4۲7۱۰۱۶۰
توزیع : د    نیای اقتصاد    

تلفن : ۲۳۱ – ۸77۶۲۲۰۰  – فکس: ۸77۶۲۲۰۱
امور شهرستان ها:  ۲۲۸– ۸77۶۲۲۲5

امور مشترکین: ۲۳7 – ۸77۶۲۲۳5
فکس: ۸77۶۲۲۳۶

چاپ: امید     نشر و چاپ ایرانیان،  تلفن: 
     55۲7577۱
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صنعتگران و معدنکاران در حالی دهم تیرماه، روز صنعت و معدن را گرامی می دارند که دغدغه هایی 
جدی درباره بی ثباتی بازارها ناشی از جهش نرخ ارز، چشم انداز مبهم و انتظارات تورمی دارند و نگران 
آثار تحریم هایی هستند که به زودی به اجرا در می آید. آیا سیاستگذار می تواند امیدهای رو به افول 

فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟

تیـر 1397
132  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

چرخ زنگاری
آیا صنعت ایران برای مواجهه با تنگنای تحریم آماده است؟
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ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

فرار از زندان
تجارت خارجی را چگونه می توان از بندهای داخلی نجات داد؟
بخشنامه های متعدد و ممنوعیت های روزافزون، صادرات را به محاق برده و انگیزه تجار را 
کمرنگ کرده است. به این ترتیب توفیق اجباری افزایش نرخ ارز نیز کام صادرکنندگان 

را شیرین نکرده است. چگونه می توان صادرات را از بندها رها کرد؟

مهر 1397
100  صفحـه

ویژه نامه روز ملی صادراتویژه نامه صنعت 97
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بانکهاازچهمشکالتیرنجمیبرند؟
بازارسهامباچهریسکهاییمواجهاست؟

مخاطراتصنعتبیمهدرشرایطتحریمچیست؟
سیاستگذاربرایحفظنقدینگیدربورسچهکند؟
صنایعبورسیدرمعرضچهتهدیدهاییقراردارند؟

بورسکاالباچهفرازونشیبهاییمواجهشدهاست؟
مدیریتداراییدرفضاینااطمینانیاقتصادیچگونهباشد؟

شرکتهایبیمهدرشرایطعدمقطعیتچهاستراتژیداشتهباشند؟

ضمیمه
روزنامهدنیایاقتصاد

رشد مرموز
بازارمالیایرانآبستنچهتحوالتیاست؟
اما تازهقرارگرفتهاند ایراندرمعرضتحوالت بازارمالی سهضلع
درهمتنیدگیمشکالتساختاریمزمن،شرایطدشواریرابرایآینده
آنهارقمزدهاست.بانکهاوبیمههانیازمنداصالحاتعمیقساختاری
وخروجازناترازیهستند.امابازارسهامباوجودابرچالشهایموجود
وتحملریسکهایسیاسی،بهرشدسریعخودادامهمیدهد.کدام
متغیرهایاقتصادیوسیاسیاینرشدراتحتتاثیرقرارخواهدداد؟

مهر1397
116صفحـه

شهریور 1397
100  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تاسیس شده تا تصدی دولت در زمینه 
تولید بخش مهمی از برق کشور را سامان دهی کند. ماموریتش راهبری شرکت های 
به سیکل  نیروگاه های موسوم  بهره برداری  و  توسعه  و  مدیریت  برق  تولیدکننده 
ترکیبی است. همین روزها باید تولد سه سالگی اش را جشن بگیرد و این در حالی 
است که بنا به گفته متخصصان و مهندسان صنعت برق، خیلی بیشتر از سن و سالش 
مهم و اثرگذار شده است. این ویژه نامه قصد دارد مصائب تولید برق را برای شما 
بازگو کند. داستان  نیروگاه هایی که شب و روز فعال اند تا تاریک های ما روشن شود.

تاریک، روشن
نیروگاه ها چگونه روشنایی می آفرینند؟

ویژه نامه  برقویژه نامه بورس
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بخش معدن در معادالت سیاستگذاری همواره یکی از پایه های 
رشد اقتصادی محسوب می شود. با این حال فضای کسب و کار در 
این حوزه آن گونه که باید، مهیا نشده است.
آیا سیاستگذار می تواند این منابع خدادادی را به موتور محرک 
اقتصاد کشور تبدیل کند؟

معدن باید یکی از پیشران های رشد باشد، چرا نیست؟

آبان 1397
68  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

گنج پنهان



پنج ماهه نخست سال 1397 
نسبت به زمان مشابه در 

سال 1396

وضعیت عملکرد معدن و صنایع معدنی 

میزان صادرات

9/2% افت 

25 میلیون و 479 هزار و 240 تن

29% افت 

میزان واردات

یک میلیون و 751 هزار و 179 تن

20/4% افت 

ارزش واردات

بیش از یک میلیارد و 
466 میلیون دالر

بخش معدن و صنایع معدنی

میزان صادرات

24% رشد 

بیش از چهار میلیون و 
483 هزار و 830 تن

47% افت 

میزان واردات

بیش از699 هزار و 420 تن

59% رشد 

ارزش صادرات

 بیش از 2 میلیارد و 
88 میلیون دالر

32% افت 

ارزش واردات

 بیش از 636/3 میلیون دالر

 زنجیره فوالد و محصوالت مرتبط

میزان صادرات

31% افت

 211 هزار و 677 تن

81% افت

میزان واردات

یک هزار و 440 تن

55% رشد 

ارزش صادرات

بیش از 469/9 میلیون دالر

76% افت

ارزش واردات

بیش از 11/1 میلیون دالر

مس و محصوالت پایین دستی

میزان صادرات

5% افت

2 میلیون و 685 هزار و 23 تن

48% افت

میزان واردات

 23 هزار و 386 تن

8% رشد 

ارزش صادرات

بیش از 155/4 میلیون دالر

27% افت

ارزش واردات

20/4 میلیون دالر

 انواع سنگ و محصوالت مرتبط

معدن در ایران
فصل اول

میزان صادرات

34% رشد 

چهار میلیون و 33 هزار و 
218 تن

45% رشد 

ارزش صادرات

بیش از 673/7 میلیون دالر

سایر صنایع معدنی

میزان صادرات

26% افت 

پنج میلیون و 507 هزار و 
684 تن

44% افت 

ارزش صادرات

بیش از 235/4 میلیون دالر

سنگ آهن
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اینفوگرافیک: مسعود زارعی

منبع: بانک مرکزی

کشاورزی

صنعت و معدن

مسکن و ساختمان

  بازرگانی

خدمات

متفرقه

تعداد

321847

75454

340823

315048

1418857

799

مبلغ

109135

468362

150374

250537

691612

1303

مقایسه تسهیالت پرداختی 
بانک ها و موسسات 

اعتباری بخش های مختلف 
اقتصادی با بخش صنعت و 

معدن )میلیارد ریال(

ویژه نامه ایران کانمین   آبان 1397

سفر به اعماق زمین
 فرصت ها و تهدیدهای
توسعه معدن و صنایع معدنی چیست؟

بخش معدن به عنوان منشأ و سرآغاز یک سلسله فعالیت تولیدی و 
صنعتی و عاملی برای توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شود. 
کیست که نداند پتانسیل معدنی، مزیت نسبی اقتصادی برای یک 
کشور به شمار می آید. اما با وجود این سوال اصلی اینجاست که 
چرا به رغم ظرفیت های باال در این عرصه نتوانسته ایم این بخش را 
به یکی از پیشران های توسعه کشور تبدیل کنیم؟ به این بهانه در 
فصل پیش رو به بررسی ظرفیت ها و چالش های موجود در بخش 

معدن و صنایع معدنی پرداخته ایم. 
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تنوع مواد معدنی در ســرزمین پهناور ایران در نوع خود کم نظیر است. 
قرارگیری بر روی کمربند متالورژیکی  باعث شده، کشورمان  دارای ذخایر 
مناســبی از فلزات باشــد. به گونه ای که از بخش معدن ایران به عنوان 
یکی از ظرفیت های خاموش و موثر کشور نام برده می شود که در صورت 
سیاســتگذاری صحیح، اصولی و هدفمند، می تواند پیش برنده اشتغال 
 مولد، زاینده تولید ناخالص داخلی و موتور محرک رشد اقتصادی کشور

لقب بگیرد.
چنین پتانسیلی زاییده تنوع کانی های معدنی در پهنه کشور است.

دارا بــودن هفت درصــد از کل ذخایر معادنی جهان و به تعبیری دیگر 
قرارگیری کشــور روی خط متالوژنی آلپ-هیمالیا فرصتی کم نظیر را 
پیش روی سیاستگذاران و مسووالن اقتصادی کشور قرار داده است. به رغم 
برخورداری از چنین پتانسیل هایی، اما سریال ادامه دار  »نحسی منابع«1 
قصه پرغصه ای است که به این سادگی ها خیال مشاهده »آخرین قسمت« 
را فراهم نمی کند. شاهد این مدعا نیز سهم ناچیز بخش معدن در تولید 
ناخالص داخلی اســت که حدود 1 تا 1/5 درصد برآورد می شــود که به 
نسبت ذخایر موجود و در قیاس با سایر کشورها )کشورهایی که در حوزه 
معدن وضعیتی نزدیک به ایران دارند(، اصالً رتبه خوبی به حساب نمی آید. 
برای مثال، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور شیلی 18 درصد، 
در آفریقای جنوبی 14 درصد و در اســترالیا 8/7 درصد اســت. از این رو 
توجه به پتانسیل های موجود در این بخش، ضرورت واکاوی شکاف میان 
ظرفیت ها و عملکردهای این بخش را فراهم می کند که در بخش اول این 
یادداشت بدان پرداخته خواهد شد. با در نظر داشتن این موضوع، سوال 
مطروحه آن است که چه موانع و چالش هایی پیش روی بخش معدن و 
صنایع معدنی در ایران وجود دارد که بهانه ای بر نگارش بخش دوم این 

یادداشت است.

 ظرفیت های ایران در بخش معدن •
مطابق با گزارش های منتشره از سوی نهادهای مختلف از جمله مرکز 
پژوهش های مجلس و کمیته بین المللی برگزاری کنگره معدن2، ایران 
جزو 15 کشور نخســت جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر داشتن 
ذخایر معدنی اســت. به گونه ای که هفــت درصد ذخایر معدنی جهان، 
۶8 نوع ماده معدنی )غیرنفتی(، ۳7 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 
میلیارد تن ذخایر بالقوه در خاک ایران جای گرفته اســت. رتبه دوم در 
تولید ســنگ های تزیینی، رتبه چهارم در تولید سیمان، نهم در تولید 
ســنگ آهن، سیزدهم در تولید فوالد، چهاردهم در تولید روی، پانزدهم 
در تولید منگنز و بیستم در تولید مس نشان دهنده ظرفیت بالقوه ذخایر 

معدنی در کشور است.
با توجه به آنکه بخش معدن در کشور ما از گستردگی و تنوع کم نظیری 
برخوردار است، جهت دهی سرمایه ها به سمت وسوی این بخش می تواند 
به ایجاد اشتغال در کشور کمک شایانی کند. چراکه مطالعات اقتصادی 
نشــان می دهد به ازای ایجاد هر شــغل معدنی، 10 تا 17 شغل به طور 
غیرمستقیم به وجود می آید که این مساله بیانگر ضریب باالی اشتغال زایی 
در این بخش است. عالوه بر آن تاثیر فعالیت های معدنی به طور مستقیم 
و غیرمستقیم بر بخش های خدمات و صنعت بسیار زیاد ارزیابی می شود و 

این مساله نیز با توجه به پراکندگی معادن 
در سطح کشور به اشتغال زایی در مناطق 

محروم منتج می شود.
از سوی دیگر، کاهش عمر ذخایر مواد 
معدنی دنیا و وجود ذخایر با ارزش معدنی 
در ایران، موقعیت کشور در آینده نزدیک 
را به عنوان یک بازیگر مهم در حوزه معدن 
و صنایــع معدنی تثبیت می کند. این در 
حالی است که بررسی های زمین شناسی 
نیز نشان می دهد ایران روی کمربند آهن، 
روی، ســرب، مرمریت، مس و طال قرار 
داشته و دســت کم برای 100 سال مواد 

معدنی برای تولید و استخراج دارد. 
جمیع ایــن موارد توامان حاکی از آن 
است که کشور ما با یک فرصت استثنایی 
و کم نظیر مواجه است و به زعم بسیاری از 
کارشناســان این ظرفیت بزرگ می تواند 
ســرآغازی بر جایگزینی تدریجی ذخایر 
معدنی کشــور به جای منابع نفت باشد. 
با این حال بررسی عملکرد بخش معدن 
نشان از حال و روز ناخوشایند این بخش 

دارد که چندان شایسته احترام نیست.

عملکرد بخش معدن •
الف( به رغم وجود حجم عظیم از ثروت 
معدنی در ایران این بخش سهم قابل قبول 
و قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار 

ندارد و قافله را به رقبا باخته است.
ب( ســهم بخش معدن از کل تولید 
ناخالص داخلی حــدود 1 تا 1/5 درصد 
برآورد می شــود. این در حالی است که 
هفت درصد از ذخایر معدنی جهان در دل 

کشور ما قرار دارد.
پ( به رغم ضریب اشتغال زایی بخش 
معدنی در دنیا، اما سهم معادن در اشتغال 
حدود 24میلیونی کشورمان حدود 0/8 

درصد برآورد می شود.
ت( به رغــم نیاز مبــرم این بخش به 
تکنولوژی های  و  خارجی  سرمایه گذاری 
نویــن و به روز، تنها حدود هفت درصد از 
سرمایه گذاری های خارجی به این حوزه 
سرریز می شــود. این در حالی است که 
سیاست های بین المللی صحیح و تعامل 
خردمندانه با صاحبــان فناوری، موجب 

گسیل سرمایه گذاری خارجی حدود ۶9درصدی در بخش معدن کشور 
استرالیا شده است.

ث( به جای به کارگیری انواع سرمایه شامل فناوری و تجهیزات خارجی 
و ماشــین آالت به روز، بهره برداری در بسیاری از معادن کشور ما هنوز به 

روش های سنتی و با وسایل ابتدایی صورت می گیرد.
ج( با توجه به تنوع مواد معدنی تنها در هفت درصد از مساحت کشور 
و آن هم به صورت سطحی و به طور میانگین در عمق 50متری اکتشاف 
صورت گرفته است، که نشــان می دهد جای کار فراوانی در این مسیر 

وجود دارد.
چ( بررسی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی از محصول 
ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری نشان می دهد طی سالیان اخیر 
میزان ســهم معدن از رشد اقتصادی کشور کاهش قابل توجهی داشته 

است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت بین عملکرد بخش معدن و ظرفیت های 
موجود در این بخش شکاف بسیار بزرگی وجود دارد که موجب تحریم 
به کارگیری خیل عظیم جوانان در این حوزه و حوزه های باالدســتی و 
پایین دســتی بخش معدن شــده است. واکاوی این شــکاف و بررسی 
 موانــع و چالش های پیــش روی این بخش می تواند بــه حل این معما

 کمک کند.
1- توسعه معدن با رفع چالش های تامین مالی

به احتمال زیاد، تامین مالی را می توان مهم ترین دلیل شــکاف بین 
ظرفیت و عملکرد در بخش  معدن و صنایع معدنی دانســت. در حالی 
که با خروج آمریکا از برجام، احتمال آن می رود که دریچه سرمایه گذاری 
خارجی برای مدتی نامعلوم بر روی تمامی بخش های اقتصادی کشــور 
بسته شود، چالش هایی مانند بوروکراسی حاکم و دست و پاگیر در حوزه 
معدن و نرخ باالی تامین مالی در داخل کشــور نیز مزید بر علت شده و 
عملکرد این بخش را به محاق برده است. در چنین شرایطی تالش برای 
از میان برداشتن موانع تامین مالی داخلی و تالش برای تعریف روش های 
جدید تامین مالی، می تواند کمک کننده و تســهیلگر رونق اقتصادی در 

بخش معدن باشد.
در این زمینه بزرگ ترین مشــکل در جذب ســرمایه های داخلی به 
عواملی همچون بوروکراســی حاکم بر حوزه معــدن، نرخ باالی تامین 
مالی، بازگشت طوالنی سرمایه و ریسک باال به ویژه در مرحله اکتشاف 
مربوط می شــود. عالوه بر آن، می توان به مشکالتی نظیر وجود مراجع 
متعدد بــرای ارائه موافقت یا مجوز برای عملیــات معدنی و به تبع آن 
اطاله و زمانبر شــدن فرآیند سرمایه گذاری در این بخش اشاره کرد  که 
به خودی  خود بزرگ ترین آفت برای  ســرمایه گذاری و تامین مالی در 
بخش معدن محســوب می شود. جدای از همه اینها باید متذکر شد که 
در زمین بی ثبات و فضای نامساعدی که پرورش گل و گیاه، نه محصول 
بارش باران و زحمت کارگر، که ماحصل رانت و آقازادگی اســت و گاهی 
سال ها زحمت افراد با تصمیمات یک شبه پرپر می شود، چه کسی خود 
را درگیر ســرمایه گذاری در پروژه های سرمایه بر و دیربازده بخش معدن 
خواهد کرد. با این توصیف عیان اســت که از شــروط الزم برای توسعه 
بخش معدن، حل معمای تامین مالی اســت که از کانال های اســتفاده 

چه موانعی پیش روی توسعه بخش معدن قرار دارد؟

فانوس خاموش

محمدکاظم رحیمی 
تحلیلگر اقتصادی 
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بهینه از ظرفیت سیســتم بانکی، استفاده بهتر از ظرفیت های حمایتی 
صندوق های توسعه ای )همانند صندوق بیمه فعالیت های معدنی(، ایجاد 
ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه )بورس( و همچنین استفاده از 
ظرفیت های صندوق توسعه ملی می گذرد. البته توجه به سرمایه گذاری 
خارجی نیز بســیار بااهمیت است اما با توجه به اتفاقات اخیر، توسل به 
منابع مالی داخلی و در پیش گرفتن سیاست های هوشمندانه تر خارجی 
می تواند راهگشا و راهبر باشد.  عالوه بر اینها برخی از کارشناسان مالی 
معتقدند »ایجاد نهادهای مالی متخصص در حوزه معدن برای کمک به 
تامین مالی این بخش یکی از بهترین راهکارها برای حل این مساله است 
و از ایــن رو ایجاد یک تامین ســرمایه مختص حوزه معدن که تخصص 
الزم را در امور فنی و ارزیابی های معدنی داشــته باشد و با تلفیق دانش 
 فنی و مالی بتواند راهکارهای جدید برای تامین مالی معدن ارائه کند«، 

پیشنهاد می شود.
2- توسعه معادن کشور با واگذاری مدیریت

بر اســاس آمارهای موجود، حدود پنج تا شش هزار معدن در کشور 
وجود دارد. که از نظر عددی، قریب به 80 درصد آنها روی تولید شــن و 
ماسه، گچ و سنگ های تزیینی  فعالیت می کنند و از نظر  ارزش تولیدی 
نیز بیشترین ارزش، ماحصل فعالیت روی معادن  سنگ آهن و مس است.  
بخش مهم و جالب توجه ماجرا، در نگاه مالکیتی به معادن کشور خالصه 
می شــود و به رغم آنکه نشــان می دهد این بخش از نظر تعداد معادن، 
خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور است، اما این خصیصه تاکنون باعث 
نشده است که ارزش افزوده باال و متناسب با ظرفیت و پتانسیل ها از این 

بخش حاصل شود. 
واکاوی جزئیات آماری سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران نشان 
می دهد از نظر عددی کمتر از یک درصد پروانه های بهره برداری معادن 
کشور متعلق به بخش دولتی است. این در حالی است که از نظر ارزشی 
تمام معادن بزرگ و دارای ارزش باال از طریق ایمیدرو، متعلق به دولت 
بوده یا به طور مثال از طریق شــرکت های دولتی خصوصی شــده که 
مدیریت آنها کماکان بر عهده دولت اســت. مدیریت دولتی معموال با 
ضایعات باال و هدررفت وقت و هزینه، رانت خواری، اشاعه فساد، بهره وری 
پایین و فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت همراه است و از این رو الزم 
اســت تا مدیریت و اجرای پروژه های بخش معدن و به خصوص معادن 
بزرگ کشور از چنبره دولتی ها و خصولتی ها خارج و به بخش خصوصی 
واقعی و پیمانکاران مجرب سپرده شــود. پذیرش چنین واقعیتی در 
سپهر اقتصادی کشور ما تا حدودی سخت و پیچیده می نماید. چراکه 
مطابق با قانون، معادن جزو ثروت ملی اســت و بنابراین در شمار انفال 
قرار می گیرد و مالکیت آن در اختیار حکومت اسالمی است. بنابراین از 
نظر قانونی و شرعی واگذاری معادن در ایران به افراد حقیقی و حقوقی 
وجاهــت قانونی ندارد و تنها واگذاری منافــع در قالب اجاره مدت دار، 
جعالــه، صلح یا اباحه این معادن از ســوی دولت به افراد دیگر مقدور 
اســت. اما مساله بحث »مالکیت معادن« نیست، موضوع مهم و اصلی 
»مدیریت دولتی معادن« است که نتایج غیرقابل قبولی به ثبت رسانده  
است. واضح است که با تغییر این نگاه می توان انتظار خلق ارزش افزوده 
بیشتری از این بخش داشت. در حقیقت می توان این گونه تعبیر کرد که 
مالکیت، می تواند همچنان در اختیار دولت باشد، اما مدیریت معادن اعم 
از کوچک و متوســط و بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود. چراکه 
بخــش خصوصی در این صورت به دنبال حداکثر کردن منفعت خود، 
کاراترین و بهینه ترین روش های موجــود را در پیش خواهد گرفت و 
مدیریت صحیح تری در این بخش برقرار خواهد شــد. پیشــه کردن 
چنین رویکردهایی به احتمال قوی موجب توسعه و رونق بخش معدن 
 و صنایع معدنی و کاهش شــکاف بیــن ظرفیت و عملکرد این بخش 

خواهد شد.

3- توجه به زنجیره ارزش
همان طور که در مقدمه این یادداشت 
ذکر شــد، تنوع مواد معدنی در سرزمین 
پهناور ایران در نوع خود کم نظیر اســت. 
قرارگیری بــر روی کمربند متالورژیکی  
باعث شــده است که کشــورمان  دارای 
ذخایر مناسبی از فلزات باشد. اما سریال 
ادامه دار  »نحســی منابع« قصه ای است 
که حداقل درباره کشور ما پایانی برای آن 
متصور نیست. این در حالی است که حلقه 
اولیه زنجیــره ارزش تمامی صنعت ها، از 
مواد اولیه شروع می شود و با این وضعیت 
مواد معدنــی، به  عنوان خــوراک اولیه 
بسیاری از صنایع، از اهمیت استراتژیک 

باالیی برخوردار هستند.
بــه عبارت دیگــر هر مــاده معدنی 
قابلیت شــکل دهی زنجیره یک صنعت 
بزرگ و متنــوع را دارد. عالوه بر آن الزم 
است، زنجیره های ارزش در خود صنایع 
معدنی نیز تــا مراحل نهایی تعقیب و از 
خام فروشــی ثروت ملی جلوگیری شود. 
خاطرنشــان می شــود، بخش بزرگی از 
مواد معدنی هنگام اســتخراج به خودی 
خــود، فاقد ارزش چندانی نیســت اما با 
فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش می تواند 
خالق ثروت بیشــتری برای کشور باشد. 
بنابراین دولت به جای مداخالت بی مورد 
باید بــه انحای مختلف کمــک کند، تا 
ایــن زنجیره تکمیل  و گســترش یابد. 
اگر به ابتدای زنجیــره ارزش تولید مواد 
معدنی رجوع کنیم، درمی یابیم که عمق 
کانی شناسی ها در بسیاری از کشورها تا 
محدوده 500متری نیز رسیده است اما 
در ایران این رقــم به زحمت به 50 متر 
می رسد. پرواضح است رسیدن به چنین 
عمقی برای استخراج، نیازمند به کارگیری 
ماشین آالت و فناوری های به روز است که 
در شرایط فعلی توان تولید آن در کشور 
وجود ندارد. از این رو تکمیل زنجیره تولید، 
مستلزم دســتیابی به این فناوری هاست 
که نیازمند مشارکت شرکت های خارجی 
دارای تکنولــوژی در این زمینه اســت. 
الزمه اســتفاده از این امر نیز اســتفاده 
ســریع و صحیح از فرصت هایی است که 
 تعامل خردمندانــه با صاحبان فناوری را 

یادآور می شود.
 4- شـرکـت هـــای دانــش بنـیان و 

دانش محور- حلقه مفقوده
 معــادن و صنایــع معدنی کشــور، 
نقش تعیین کننده ای در اشــتغال زایی و 
تحرک بخشی به ســایر صنایع دارند. از 
این رو با دقت در بومی بودن این صنعت، 

تولد شرکت های دانش بنیان و دانش محور، می تواند امیدواری زیادی برای 
توسعه و تحول این بخش و راه اندازی پرسرعت سایر بخش ها ایجاد کند. 
ناگفته پیداســت که کارایی تکنولوژی و فناوری های  روز دنیا  در بستر 
دانش و مهارت شــکل می گیرد و از این جهت به نظر می رســد، حلقه 
مفقوده در بخش معدن، توسعه شــرکت های دانش بنیانی است که به 
عنوان الگویی موفق باید زمینه های رشد و شکل گیری آنها فراهم شود. 
بنابراین الزم است مطالعات و پژوهش های دانشگاهی از تمرکز صرف بر 
روی تئوری به تمرکز بر ایجاد شرکت های دانش بنیان و دانش محور سوق 
داده شود تا از قبل آن بتوان به توسعه هرچه بیشتر بخش معدن امیدوار 
بود. یکی دیگر از موانع و مشکالت سد راه توسعه بخش معدن به کیفیت 
شــرکت های موجود و فعال و جای خالی شرکت های حرفه ای مکمل 
برمی گردد. در حقیقت، نازل بودن ســطح حرفه ای گری در معدن کاری 
یکی دیگر از چالش های مهم پیش روی این بخش است که نشان می دهد 
شرکت های متخصص و مکمل در حوزه های اکتشاف، استخراج، عملیات، 
آتشباری و نیز حوزه های مکمل مانند مهندسی صنایع، زمین شناسی، 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیست در این حوزه کمتر به کار گرفته شده 
است که واکاوی علت این مساله خود می توان زمینه ساز حل بخشی از 

معضالت موجود در این بخش باشد.

جمع بندی •
همان طور که عنوان شــد حــدود هفت درصــد از ذخایر معدنی 
دنیا متعلق به ایران اســت که از این حیث کشور ما یکی از غنی ترین 
مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت اســت. 
این ظرفیت بزرگ، اما عمالً در ســایه وجود درآمدهای بادآورده نفتی، 
مدیریت دولتی معادن، عدم جذب سرمایه گذاری های خارجی به دلیل 
فضای نامساعد کسب وکار و برخی مسائل دیگر، عملکرد رضایت بخشی 
نداشته است. این یادداشــت که در دو بخش تنظیم شده بود، تالش 
می کرد تا چالش های آشکار و پنهانی را که باعث فاصله و شکاف میان 
ظرفیت ها و عملکردهای این بخش شــده تا حد امکان مشخص کند. 
در ایــن زمینه چالش های تامین مالی به عنــوان مهم ترین دلیل این 
اختالف مطرح و توضیح داده شــد که با خروج آمریکا از برجام و بسته 
شدن احتمالی دریچه جذب سرمایه گذاری خارجی، نیازمند استفاده 
بهینه از ظرفیت سیستم بانکی، استفاده بهتر از ظرفیت های حمایتی 
صندوق های توسعه ای، ایجاد ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
و همچنین استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی برای حل این 
مساله هستیم. در کنار این موضوع، توصیه به واگذاری مدیریت منابع 
دولتی )و خصولتی( به بخش خصوصی واقعی، می تواند راهگشا و مفید 
باشد. عالوه بر این دو مورد، جلوگیری از خام فروشی ثروت ملی و تکمیل 
و گسترش زنجیره ارزش در بخش معدن و سایر صنایع وابسته در کنار 
توجه به صنایع دانش بنیان و دانش محور می تواند، زمینه های استفاده 
از این ظرفیت عظیم ملی را فراهم کند که کمترین آثار آن را می توان 
در بزرگ شــدن کیک اقتصاد کشور و به کارگیری خیل عظیم جوانان 
بیکار و رفع غبار محرومیت از پیشانی مناطق کمتر توسعه یافته کشور 

مشاهده کرد. 
پی نوشت ها:

1-Resource curse

 2-International organizing committee for the world

mining congresses

منابع:
1-سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران

 2- ویژه نامه ســفر به اعماق زمیــن )ویژه نامــه ایمیدرو(-تجارت فردا
 و دنیای اقتصاد
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معدن در ایران

فصل 1
معدن در ایران

موانع سیاستگذاری

از سال 1382 تاکنون بارها استراتژى توسعه صنعتى و معدنى کشور، 
تدوین و منتشر شده است و این در حالى است که سیاستگذارى 
مکرر و کوتاه مدت در این حوزه خود اصلى ترین عاملى اســت که 

بى ثباتى را در توسعه صنعتى کشــور به صورت عام و نیز چالش ها را 
در بخش معدن و صنایع معدنى به طور خاص، به وجود آورده اســت. 
صاحب نظران در بررســى هاى خود از اسناد 
استراتژى هاى تدوین شده در بخش معدن، 
به این نتیجه رسیده اند که این استراتژى ها 
کلى و فاقد نقشــه راه بوده اند. در واقع نبود 
استراتژى مشخص، جامع، کامل و بلندمدت 
براى بخش معدن را مى توان یکى از خألهاى 
بزرگى دانســت که فرصت بهره بــردارى از 
پتانسیل معدنى کشــور را نادیده انگاشته و 
از این منظر، از نقشــى که معادن و صنایع 
معدنى مى توانســتند در توسعه اقتصادى 
ایران داشــته باشند کاسته اســت. این در 
حالى است که صاحب نظران بخش معدن و 
صنایع معدنى را همپاى منابع نفتى و گازى 
 کشور معرفى مى کنند که مى تواند موتورمحرکه رشد اقتصادى و توسعه

 متوازن باشد.
آنچه این روزها بار دیگر نگاه ها را به معادن برگردانده، موضوع تشدید 
تحریم هاى اقتصادى ایاالت متحده علیه جمهورى اسالمى ایران است که 
فروش نفت و مبادالت بانکى را نشانه گرفته است. کارشناسان، در شرایط 
فعلى ایران که تحریم ها، تحدیدهایى را نیز براى کشور به دنبال داشته 

و خواهد داشت، از اولویت دادن به توسعه معادن سخن مى گویند 
و آن را فرصتــى براى اقتصاد ایران مى دانند؛ راهکارى که از منظر 
صاحب نظران اقتصادى در شــرایط این روزهاى کشور، راهکارى 
هوشمندانه براى مقاوم سازى اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم هاى 
بین المللى است. البته فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنى، در حالتى 
در توسعه پایدار کشور اثرگذار بود که محصوالت با ارزش افزوده باال و 
صادرات محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصوالت معدنى از اکتشاف 
تا تولید محصول با ارزش افزوده باال و بر پایه فناورى هاى روز دنیا تکمیل 
شود؛ موضوعى که باید در تدوین استراتژى و سیاستگذارى در بخش 

معدن به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
با این همه در شــرایط امروز، آنچه بزرگ ترین خأل در بخش معدن 
است، نبود استراتژى مشخص و نقشه راه روشن، بلندمدت و با ضمانت 
اجراى کافى در این زمینه است؛  موضوعى که تداوم آن سبب مى شود 
فرصت بهره بردارى از منابع معدنى در شرایطى که نفت در تحریم قرار 
گرفته از بین برود. حال باید دید که چه موانعى سبب شده است که طى 
15 سال اخیر، نتوانیم در تدوین و ارائه استراتژى مشخص، بلندمدت 
و جامع در زمینه توســعه صنعتى به صورت عام و توســعه معدنى به 
صورت خاص توفیق یابیم؛ استراتژى که نقشه راه توسعه معدنى کشور 
را به روشــنى ترسیم کند. بر اساس آنچه کارشناسان تاکید مى کنند، 
معدن و صنایع معدنى نیازمند سیاست هاى بلندمدت و در عین حال 
باثبات و پایدار هستند زیرا این ویژگى سبب مى شود فعاالن بخش معدن 
اطمینان یابند که سیاســت هاى حمایتى در این بخش، در بلندمدت 
سیاست هاى مشــخصى است و دســتخوش تغییراتى که براى آنان 

مشکالتى را ایجاد کند، نخواهد بود. 

موانع سیاستگذاری 
در توسعه بخش معدن چیست؟

پـرونده
اول

نقشه بیراهه

  زینب موسوی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

 ضعف زیرساخت های کشور اعم از  انرژی )آب، برق و گاز( و حمل ونقل )ریلی، دریایی و جاده ای(

 فقدان سازوکارهای مناسب برای تامین مالی و تشویق سرمایه گذاری در پروژه ها

 چالش در جذب سرمایه
 کمبود منابع برای تحقیق و توسعه

 زمانبر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه
 افزایش محدودیت های بین المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج از کشور

 پایین بودن تکنولوژی اکتشاف و استخراج در ایران  
 عدم پذیرش پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و...

 نبود نظام جامع آماری و اطالعات معدنی

چالش های بخش معدن

سهم ایران از ذخایر معدنی دنیا: 7 درصد
سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی: کمتر از یک درصد

 نبود استراتژی جامع، کالن و بلندمدت
 تصمیم گیری های سلیقه ای و غیرکارشناسی در دوره های مختلف موجب توسعه غیرمتوازن و بعضًا رکود در بخش معدن شده است. 

 نبود نقشه راه برای فعالیت بخش خصوصی 
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مســاله اصلى آن اســت که ما در حوزه توســعه صنعتى کشور، هنوز 
نتوانستیم استراتژى مشخص و مدون مقبولى را که همه به آن متعهد 
باشند و داراى ضمانت اجرا باشد تدوین کنیم. این در حالى است که جاى 
خالى یک اســتراتژى بلندمدت که چشم انداز بخش معدن را ارائه دهد 
به شدت احساس مى شود؛ چشم اندازى که داراى نقطه عزیمت و نقطه 
هدف باشد و نشان دهد از چه مسیرى قادر خواهیم بود به اهداف مورد 
نظر در بخش معدن دست یابیم. هرچند بخش معدن یکى از بخش هایى 
است که در استراتژى توسعه صنعتى قرار مى گیرد، اما متاسفانه ما هنوز 
به استراتژى باالدستى یعنى استراتژى توسعه صنعتى دست نیافته ایم 
چه رسد به اینکه براى بخش معدن برنامه و نقشه راه مشخص بلندمدت 

داشته باشیم.
هرچند هم اکنون پیش نویس نقشه راه بخش معدن نگاشته شده و 
کارشناسان نظرات خود را ارائه کرده اند اما این نقشه هنوز به طور جدى 
نهایى نشــده و از ســوى دیگر، حتى در صورت نهایى شدن نیز معلوم 
نیست مجرى متعهد به اجراى بى کم وکاست آن باشد یا خیر. بنابراین 
سوال این اســت که چه ضمانت اجرایى باید وجود داشته باشد که در 
حوزه معدن، نقشه راه و استراتژى جامع و کاملى داشته باشیم که تابعى از 
افق چشم انداز و استراتژى توسعه صنعتى باشد؛ استراتژى اى که بر اساس 
آن بدانیم در حوزه معادن، در کدام بخش ها باید سرمایه گذارى کنیم و 
آن را توسعه دهیم. یا آنکه در کدام بخش ها هنوز توجیه اقتصادى براى 
توسعه وجود ندارد و باید صبورى پیشه کنیم. یا آنکه در کدام بخش ها 
فرآورى مواد معدنى براى ما به صرفه است و اگر صرفى ندارد، باید منتظر 

موعد مناسبش باشیم.
بر این اساس، هنوز سندى که بر مبناى آن، فعاالن معدن نقش خود 
را در توسعه بخش معدن بتوانند تعریف کنند دیده نمى شود و استراتژى 
مشخص و مدون مقبولى که همه به آن متعهد باشند و داراى ضمانت 
اجرا باشد، نداریم. این در حالى است که الزم است ما تمام زیرساخت ها 
را براى توسعه بخش معدن ببینیم. براى رسیدن به این مهم باید بتوانیم 
به این سواالت پاسخ دهیم؛ اینکه در کجا باید راه هاى دسترسى را فراهم 
کنیم؟ براى تامین منابع مالى توسعه بخش معدن چه امکاناتى را باید 
فراهــم کنیم؟ کدام ماده معدنى نیاز دارد که ســرمایه گذاران داخلى و 
خارجى معرفى کنیم؟ آیا گمانه زنى ها و آن نقاط امیدبخشى که در بخش 
معدنى وجود دارد، به درستى شناسایى شده است و مى توان به آن اعتماد 
کرد و سرمایه گذاران مى توانند به آن حوزه ورود کنند؟ چه تمهیدات و 
تشویق هایى براى ورود سرمایه گذاران در نقشه راهى که پیش نویس آن 

تدوین شده، دیده شده است؟
پاسخ به این سواالت تقریباً روشن است. وزارت صمت به عنوان متولى 
امر هنوز خروجى قابل اتکا که بتواند براى سرمایه گذاران قابل ارائه باشد، 

به دست نیاورده است.
بر این مبنا اگر برنامه مشخصى وجود نداشته باشد و سیاست ها به 
درستى تدوین نشده باشــد، سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها که ضرورت 
همراهى آنان براى بهره بردارى از بخش معدن و توسعه صنایع معدنى 
الزم و ضرورى است نیز با مشــکل روبه رو مى شوند. براى مثال وزارت 
نیرو در صورت نبود برنامه مشــخص براى حوزه معدن، نمى تواند برق 
و آبرســانى به معادن و صنایع پایین دست آن را به درستى انجام دهد. 

همچنین نبود سیاست و برنامه مشخص 
در این زمینه وزارت راه را نیز براى فراهم 
کردن شرایط حمل ونقل مناسب با مشکل 
روبه رو مى کنــد. زیرا معادن به تنهایى و 
بدون همراهى قابل بهره بردارى نیست. 
موضوع آن است که ما باید بتوانیم معدن 
را بــا ارزش افزوده باال عرضه کنیم. آنچه 
به عنوان ارزش حوزه معادن شــناخته 
مى شود، شامل اســتخراج، استحصال و 
فرآورى و تبدیل ماده به محصول با ارزش 

افزوده باالست.
بنابرایــن در ایــن حــوزه ضرورت 
دارد کــه برنامه ها مشــخص شــود تا 
بتوانیــم برنامه ریزى دقیقى براى تدوین 
سیاســت هاى درســت در حوزه معادن 
و صنایع معدنى داشــته باشیم. زیرا اگر 
برنامه وجود نداشــته باشــد، سیستم 
بانکى هم نمى داند چه سهمى را باید به 
بخش معدن اختصــاص دهد و از منابع 
و تسهیالتى که وجود دارد، چه میزان و 
چند درصد را باید به توسعه بخش معدن 
و صنایع معدنى اختصاص دهد. صرفاً بر 
مبناى تجربه سال هاى گذشته نمى توان 
درصدى را براى توســعه حــوزه معادن 
اختصاص داد. این نگاه سنخیتى با رویکرد 

توسعه اى کشور ندارد.
بــه طور کلى بخش معــدن همواره 
مهجــور بوده و مورد توجه و عنایت واقع 
نشده اســت. در بررسى انتظارات فعاالن 
بخش معدن، در وهله نخست باید بدانیم 
که تکلیفمان با بخــش معدن و صنایع 
معدنى چیست. ما در استراتژى کالن در 
حوزه معدن، باید به این سوال به روشنى 
پاسخ دهیم که معدن قرار است در اقتصاد 
ما چه جایگاهى داشته باشد؟ سهم معدن 
در اقتصاد کشور چقدر است؟ آینده بخش 
معدن در ایران چه خواهد بود و در کدام 

حوزه ها توسعه پیدا مى کند؟
این موضوعى است که فعاالن عرصه 
معدن نیــز به دنبال پاســخى براى آن 
هستند تا تکلیفشان روشن باشد. در واقع 
استراتژى کالن و جامع در بخش معدن 
کمک مى کند که وضعیت معادن و فعاالن 
این بخش از بالتکلیفى خارج شده و این 
بخش با ثبات همراه شــود به نحوى که 

در کوتاه مدت، تغییر سیاست ها را شاهد نباشیم. معدن و صنایع معدنى 
نیازمند سیاست هاى بلندمدت و در عین حال باثبات و پایدار هستند. 
بخش معدن چه در حوزه ایجاد، چه در حوزه فروش به سرمایه در گردش 

بیشترى نیاز دارد و نیازمند دوره سرمایه گذارى بلندمدت ترى است.
بر این اساس فعاالن بخش معدن باید اطمینان یابند که سیاست هاى 
حمایتى در این بخش، در بلندمدت سیاســت هاى مشــخصى است و 

دستخوش تغییراتى که براى آنان مشکالتى را ایجاد کند، نخواهد بود.
به هر حال اگر قرار اســت که در اقتصاد کشــور، بخش معدن را در 
اولویت قرار دهیم، باید سیاست هاى جبرانى در تامین منابع مالى مورد 
نیاز این بخش، خود را به وضوح نشان دهد و نمودى معنادار داشته باشد.
دلیل آن اســت که در شرایط حاضر رغبت سرمایه گذاران به دلیل 
ناآشنایى، ســختى کار، دورى کارخانه ها و تجهیزات و نیز دورى نقاط 
معدنى از اماکن شهرى، براى سرمایه گذارى در بخش معدن بسیار کم 
است. پس نیاز است که در سیاست هاى تشویقى نشان دهیم که قصد 
جذب ســرمایه را داریم و تامین منابع آن را به درستى انجام مى دهیم. 

براى مثال در زمینه بیمه با نگاه و رویکرد متفاوتى مى نگریم.
آنچه کار جذب ســرمایه گذار را ســخت تر کرده، آغــاز دور جدید 
تحریم هاســت؛ تحریم هایى که گرچه نفت را هــدف قرار داده اما یکى 
از آســیب هایى که به اقتصاد ایران وارد مى کند، جلوگیرى و ممانعت از 
سرمایه گذارى هاى جدید و نیز ترغیب سرمایه گذاران خارجى است که 
در ایران هســتند؛ هدف آن است که آنها را به خروج سرمایه هایشان از 
ایران و پایان دادن به مشارکت در طرح هاى اقتصادى ایران ترغیب و در 
برخى موارد مجبور کنند. بنابراین اگر نتوانیم یک سرمایه گذار را حفظ 
کنیم یا با سیاست هاى مشوقانه، سرمایه گذار را به ورود به داخل ایران و 
سرمایه گذارى در بخش معدن و صنایع معدنى ترغیب کنیم، در آینده اى 
نزدیک ممکن است با مشکالت جدى مواجه شویم. در این میان موانع 
موجود بر سر نقل و انتقاالت، بیمه هاى سرمایه گذارى و تضمین ریسک 
سرمایه گذاران هم مشکالت موجود را قدرى حادتر خواهد کرد. در مقابل 
اگر قصد آن اســت که نظر سرمایه گذار خارجى را به سرمایه گذارى در 
ایران جلب کنیم، با این شــرایط تحریمى و شــرایط تحدیدشده، باید 
مشوق هاى بیشترى را در اختیار آنان قرار دهیم. اگر قرار است که براى 
آنان تسهیالت فراهم کنیم باید زمان بیشترى داشته باشیم. اگر تا پیش 
از این آنان را مشمول معافیت هاى مالیاتى مى کردیم، در شرایط امروز 
باید معافیت هاى مالیاتى بیشترى را براى سرمایه گذاران خارجى در نظر 
بگیریم. اقداماتى از این دست مى تواند تا اندازه اى به عنوان مشوق هاى 
جبرانى محدودیت ها باشــد تا سرمایه گذاران انگیزه پیدا کنند و بیارزد 
 کــه در ایران و در بخش معــدن و صنایع معدنى به ســرمایه گذارى

 مبادرت کنند.
بنابراین در این زمینه هم باید برنامه و سیاست روشنى وجود داشته 
باشــد. وضعیت امروز مى تواند به عنوان فرصت تنفسى تلقى شود که 
بهترین زمان براى رفتن به دنبال نوسازى و به روز کردن تجهیزات و نیز 
اکتشــاف مواد معدنى است. هرچند این کارها نیز در سایه تحریم هاى 
جدید به آسانى قابل انجام نیســتند اما ضرورت دارد که در این زمان، 
درباره معادن موجود با برنامه و سیاست روشن حرکت کنیم تا با تالش 

فراوان بتوانیم دست کم در این حوزه ارزش افزوده ایجاد کنیم. 

جایگاه مهجور
فعاالن بخش معدن چه انتظاراتی از سیاستگذار دارند؟

 آرمان خالقی
  قائم مقام دبیرکل و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
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معدن در ایران

چشم انداز مبهم
بررسی خألهای سیاستگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با سعید باستانی

Á   بخش معدن و صنایع معدنی برای رشد و توسعه، به چه  
سیاستگذاری و قانونگذاری ای نیاز دارند؟

در ابتدا باید بگویم که ما در کشور حدود 61 میلیارد تن 
ذخایر معدنى کشف شده داریم. از عدد 61 میلیارد تن تقریباً 
450 میلیون تن در حال استحصال و برداشت است؛ یعنى 
کمتر از یک درصد. بنابراین، این ارقام خود نشــان مى دهد 
که در زمینه معادن نیازها فراوان است. نخستین نیاز ما در 
این حوزه بهره مندى از یکســرى سیاستگذارى ها، قوانین و 
اقداماتى اســت که بتوانیم بر مبناى آنها که به صورت یک 
مجموعه باید عمل کننــد، موانع موجود را از میان برداریم. 

سیاستگذارى ها در این زمینه به درستى صورت نگرفته و بر این اساس چشم انداز 
روشنى از معادن کشور نداریم. مهم ترین بخش کار این است که دانش حوزه کشف، 
بهره بردارى، اســتخراج و زنجیره ارزش افزوده در حوزه معدن را بهبود دهیم؛ این 
به معناى آن اســت که در راستاى سیاستگذارى، دانشگاه ها و مراکز علمى باید با 
مشاوره هاى کارشناسى، چه در سطح داخلى چه خارجى، به کمک این صنعت بیایند 
تا قابلیت برداشت آنچه به  عنوان ذخایر واقعى معادن در کشور وجود دارد را با روش ها 
و تکنولوژى هاى جدید، به حداکثر برســانیم زیرا بسیارى از معادن وجود دارند که 
ذخایر واقعى ما هستند اما به دلیل عدم دسترسى به تکنولوژى مناسب یا نبود دانش 
کافى، برداشت از این معادن ممکن نیست یا آنکه اگر هم برداشت امکان پذیر باشد، 

هزینه هاى استخراج به مرور زمان افزایش زیادى پیدا مى کند.
مانع بعدى این اســت که در زنجیره ارزش معادن در کشور باید سیاستگذارى 
ویژه اى صورت بگیرد؛ یعنى اینکه معادن ما (چه معادن فلزى، چه معادن اکسیدى) 
باید زنجیره ارزش شان با تکنولوژى هاى مناسب و به روز به  نوعى که قیمت ها مناسب 
دربیاید و در دنیا رقابتى باشند، سیاستگذارى شود و زنجیره ارزش این گونه در کشور 

تکمیل شود. این بخش دیگرى از حوزه سیاستگذارى است.
مورد بعدى در حوزه سیاستگذارى؛ سیاستگذارى پولى و مالى است. ما در حوزه 
معادن قراردادهایى شبیه به قراردادهاى آى پى سى (IPC) در حوزه نفت الزم داریم. 
هزینه ها بسیار باالســت. وضعیت امروز، با این منابع مالى با نرخ تسهیالت فعلى 
اصالً براى حوزه معدن و کار معدنى مناســب نیســت چون به وجود آوردن عمده 
زیرســاخت ها اعم از جاده، آب، برق و گاز بر عهده خود معدن دار است. معادن هم 
عمدتاً در نقاطى هستند که دور از زیرساخت اند. از سوى دیگر ایجاد این زیرساخت ها 
با توجه به اینکه دولت کمترین میزان مشارکت را در به وجود آوردن آنها دارد و منابع 
مشارکتى دولت براى زیرساخت در شرکت ایمیدرو بسیار کم است، بنابراین یکى 

از سیاستگذارى ها باید این باشد که یا براى ایجاد زیرساخت 
منابع مالى ارزان قیمت در حوزه معدنى در نظر گرفته شود 
یا شرکت هاى توسعه اى مثل ایمیدرو تقویت شود تا بتوانند 

زیرساخت حوزه معادن کشور را تقویت کنند.
مورد دیگرى که مى توان از آن به عنوان یکى از مشکالت 
در حوزه معــادن و صنایع معدنى یاد کرد، وضعیت قوانین 
حاکم اســت؛ ازجمله قوانین عوارض و بهــره مالکانه براى 
معدن داران که فاقد سیستم است و همیشه مشکالتى را هم 
براى دولت و هم براى معدن داران ایجاد مى کند. بنابراین الزم 

است در این زمینه هم قوانین و سیاست ها ترمیم شود.
در مرحلــه بعدى وضعیت کار و اشــتغال در حوزه معدن اســت که نیازمند 
سیاستگذارى دقیق است. باید سیاست هاى کارى براى افرادى که در حوزه معدن 
کار مى کنند تدوین شــود مثالً براى افزایش ایمنى معادن. در این زمینه کارهایى 
صورت گرفته اما بسیار کم بوده و معادن ما عمدتاً معادن ناامنى هستند. در واقع نبود 
سیاستگذارى در این حوزه عامل اصلى این ناامنى است و ضرورى است که به این 

موضوع و سیاستگذارى درباره آن پرداخته شود.
نکتــه دیگر درباره سیاســتگذارى در حوزه معدن آن اســت کــه معادن در 
هر صورت یک ســطحى را از کشور اشــغال مى کنند. عدد آن بسیار کم است اما 
معموالً حوزه معدن تالقى با محیط زیســت دارد و براى آن مشــکالتى را ایجاد 
مى کند. مشــکالت زیست محیطى فعلى معادن کشور نشــان مى دهد که در این 
خصوص هم سیاســتگذارى ها دچار مشکل اســت. این مشکل از یک طرف بعضاً 
باعــث توقف کار معدن کاران مى شــود و از طرف دیگر، محیط زیســت به نحوى 
تخریب مى شــود که قابل جبران نیســت. یعنى اگر هر دو طــرف قضیه را نگاه 
 کنیم دچار مشــکالتى هستیم و این مشکالت ناشــى از سیاستگذارى نامناسب 

در حوزه معدن است.
مجموعه این سیاســتگذارى ها چه در حوزه ایجاد زنجیره ارزش، حوزه پولى و 
مالى، حوزه هاى کارى مثل بیمه، مالیات و بهره مالکانه، حوزه هاى درگیر با ســایر 
دســتگاه هاى اجرایى مثل محیط زیست و منابع طبیعى و نیز حوزه هاى دانشى و 
استفاده از دانشگاه ها؛ عوامل موثر بر رشد و توسعه معادن را تشکیل مى دهند که اگر 
بخواهیم حوزه معادن و صنایع معدنى را در کشور تقویت کرده و توسعه دهیم باید 

همه این عوامل را به صورت یک مجموعه مرتبط با هم بررسى کنیم.
Á   شما اشــاره کردید که در بخش های مختلف مربوط به حوزه معادن و صنایع  

معدنی سیاستگذاری به درستی صورت نگرفته است. چه عواملی مانع سیاستگذاری 

سیاستگذاری ها باید 
به این سمت برود 

که میزان هزینه های 
معدن کاران کاهش 
پیدا کند. آنها برای 

کاهش هزینه ها، 
از ما انتظار دارند؛ 

هم هزینه های مالی 
آنها را باید با اتخاذ 
تصمیمات و تدوین 

سیاست های درست 
کاهش دهیم و هم 
مشکالتی را که با 

دستگاه های اجرایی 
و دستگاه های متولی 

بیمه دارند باید حل 
کنیم.

نبود استراتژی کالن، جامع و بلندمدت که بتواند با ضمانت اجرای مناسب، معضالت و موانع بر سر راه توسعه صنعتی کشور را گام به گام بردارد، بخش معدن و صنایع معدنی کشور 
را با آسیب هایی روبه رو کرده است. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، در گفت وگوی پیش رو، معادن را همچون نفت، از عوامل مهمی می داند 
که می تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور، سهمی بزرگ داشته باشد. او با اشاره به تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران که درآمدهای نفتی و مبادالت بانکی جمهوری 
اسالمی ایران را نشانه رفته، فرصت را برای توسعه معادن و بهره برداری از آنها مناسب می داند. به باور او ایران در شرایط فعلی که ممکن است در موضوع فروش نفت و نیز مبادالت 
بانکی بین المللی با مشکل روبه رو شود، باید معادن و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار دهد و از آن به عنوان راهکاری در برابر فشارها و تحریم های بین المللی استفاده کند. البته 
هرچند پتانسیل این بهره مندی، در حوزه معادن ایران وجود دارد اما سوال این است که آیا ایران در کوتاه مدت می تواند استحصال از معادن را همپای نفت و فرآورده های نفتی در 
نظر گیرد؟ به نظر می رسد این مهم تا تدوین استراتژی جامع در زمینه معادن که حاوی سیاستگذاری درست برای این بخش باشد، امکان پذیر نیست. سعید باستانی در این گفت وگو 

از خألهای سیاستگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی می گوید.



موانع سیاستگذاری
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معدن در ایران

جامع و بلندمدت و کالن در زمینه معدن هستند؟ آیا وضعیت قوانین ما در حوزه 
معادن مساعد و پیش برنده است؟

عمده موانع همان طور که اشــاره کردم در حوزه سیاستگذارى است که وظیفه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. بنابراین ضرورى است که سیاستگذارى ها 
درســت انجام شود وگرنه در حوزه قانون، کمتر مشکل داریم. البته در چند قانون 
با مشکالتى روبه رو هستیم؛ مثل قوانین معدن که باید در مواد آنها بازنگرى صورت 
گیرد زیرا وضعیت فعلى این قوانین به  نوعى خود مانع است و مجلس وظیفه دارد 
آن را بازنگــرى و رفع کند. البته بــراى همین موانع قانونى نیز مجلس بر این باور 
است که باید کار کارشناسى صورت گیرد به  صورت الیحه از سوى دولت ارائه شود؛ 
یعنى موانع اجرایى و قانونى این حوزه توسعه معدن را از طرف وزارتخانه به مجلس 

ارجاع بدهند.
Á  در حال حاضر مهم ترین موانع در بخش سیاستگذاری چیست؟  

به نظرم یک بخش آن نگاه هاى فردى و شــخصى به این حوزه است. ما قانونى 
داریم که مى گوید معادن جزو انفال هستند؛ یعنى متعلق به عموم مردم هستند مثل 
آب، هوا، کویر و جنگل. بنابراین چون معادن هم جزو انفال هستند، باید نگاه ما به 
این حوزه، حفظ منافع عمومى مردم توام با گسترش حوزه معدن و صنایع معدنى 
باشــد. این خیلى مهم است. در هر جایى که یک فرد به  عنوان سیاستگذار حضور 
داشته، براى مثال در وزارت صنعت و معدن و منافع شخصى اش را به حفظ اموال 
عمومى و توسعه معادن ترجیح داده، ما آنجا معموالً توسعه اى نداشته ایم. نگاه فرد 
سیاســتگذار بسیار مهم است که به هر صورت به این معادن چطور نگاه مى کند و 
حوزه صنایع معدنى را چطور مى بیند. در این زمینه بارها صحبت شده است. مقام 
معظم رهبرى هم در این دو ســال اخیر، سه بار در فرمایشات شان درباره معادن و 
صنایع معدنى صحبت کردند و در این سه بار همواره تاکید داشتند که اگر معدن 
را جدى بگیریم، نیازى به نفت نداریم. واقعاً هم حرف کارشناســى و درستى است. 
بنابراین به حوزه معدن نیز باید آن گونه بنگریم که به نفت، زیرا به همان اندازه که 
در حوزه نفت به دنبال حفظ منافع عموم مردم هســتیم، در حوزه معدن و صنایع 
معدنى نیز باید این گونه عمل کنیم و در حوزه توسعه معادن که کار جدى و بسیار 
مى طلبد، بیش از هر زمانى فعال شویم. افرادى که در ایمیدرو به عنوان یک شرکت 
توســعه اى صنایع معدنى ایران و معاونت معدنى وزیر صنعت، معدن و تجارت کار 
مى کنند باید نگاه توسعه اى به حوزه معدن داشته باشند. این نگاه توسعه اى با حفظ 
منافــع عموم مردم به  عنوان انفال باید صورت گیرد؛ یعنى وقتى ما حقوق مالکانه 
یا بهره مالکانه یا حقــوق عوارض دولتى را براى معدن کاران در نظر مى گیریم، آن 
 بخشــى از آن اســت که مربوط به عموم مردم اســت که مى گویند صرف و خرج

 توسعه کشور مى شود.
Á   شما در بخش اول صحبت هایتان به مساله تامین مالی و سرمایه گذاری در حوزه  

معدن هم اشاره کردید. ما در زمینه تامین مالی در حوزه معادن و صنایع معدنی با چه 
خألهای قانونی و سیاستی مواجه هستیم؟

خألهاى قانونى نداریم، خأل سیاســتى داریم. آن هم اینکه براى حوزه معدن و 
صنایع معدنى این نرخ تســهیالت به هیچ وجه مناسب نیست. هرچند که معادن 
عمدتاً جزو مثالً مناطق روستایى به شمار مى آیند و مثالً یک فرد ممکن است با 8 
یا 10 درصد تسهیالت بگیرد اما این اعداد و ارقام به هیچ وجه کفایت صنایع معدنى 
را نمى کند. عرض کردم؛ ما باید براى زیرساخت حوزه صنایع معدنى حتماً یک خط 
اعتبارى ویژه براى افراد خصوصى یا براى شرکت توسعه اى ایمیدرو لحاظ کنیم تا 
زیرساخت حوزه معدنى کشور را احیا کنند. از سوى دیگر براى سازمان زمین شناسى 
و براى کشــفیات جدید در حوزه معادن بایــد کار ویژه اى انجام بدهیم. باید حتماً 
تقویت مالى صورت بگیرد تا آنها بتوانند کشفیات جدیدى داشته باشند و پهنه هاى 
جدید را شناســایى کنند. مستحضر هســتید که در حوزه معدن، مثالً باطله هاى 
سنگ معدن آهن خودش حاوى عناصر بسیار ذى قیمتى است. همین امر در حوزه 
فلزات ســنگین دیگر هم صادق اســت و بر این اساس ضرورت دارد که هم از نظر 
اکتشافى و هم از نظر صنایع معدنى مربوطه و ایجاد دانش فنى جدید تالش بسیار 
صورت گیرد و کارهاى جدى انجام بدهیم؛ در غیر این صورت به سرنوشــت نفت 
دچار مى شــود؛ همان طور که در صنعت نفت اگر نفت را به نحوى درست از چاه ها 

استخراج نکنیم دیگر نمى شود فرآورده هاى نفتى را استخراج کرد. همین موضوع 
درباره معادن هم صادق است و اگر روى آن درست سرمایه گذارى نکنیم ممکن است 
 معدن بسیار عظیمى را از دست بدهیم و هیچ وقت نتوانیم از آن بهره بردارى مناسبى

 انجام بدهیم.
Á   با توجه به اینکه در ماه آبان هستیم و قرار است شرایط تحریمی جدیدی علیه  

ایران اعمال شود، به نظر شما چالش های سرمایه گذاری در حوزه معادن در شرایط 
تحریم چیست؟ و در این زمینه از بُعد سیاستگذاری باید چه کنیم؟

خب مى دانیــد که تحریم هاى جدید عمدتاً روى نفت و بانک مرکزى اســت؛ 
یعنى خود نفت و نقل وانتقاالت پولى و مالى هدف قرار گرفته است. خب این اتفاقاً 
براى حوزه معدن یک فرصت اســت زیرا ذخایرى که در حوزه معدنى در کشــور 
ما وجود دارد موردنیاز دنیاســت؛ هم به لحــاظ ذخایر فلزى و هم به لحاظ ذخایر 
اُکسیدى. این ذخایر موردنیاز همه است؛ یعنى ما هم باید خیلى سریع به ایجاد به 
اصطالح خطوط اعتبارى مشخصى براى کشف جدید اقدام کنیم و هم باید بتوانیم 
زنجیره ارزش معدن را هرچه سریع تر تکمیل کنیم. این را هم در نظر داشته باشیم 
که این وضعیت یک وضعیت دائمى نخواهد بود که حاال مثالً بخواهیم کشــور را 
تعطیل کنیم براى اتفاقى که قرار اســت در 13 آبان بیفتد. باید یک هدف گذارى 
بــراى آینده صورت گیرد و اینکه اگر مثــالً آنها روى خودرو ما در مردادماه یا نفت 
ما در 13 آبان تمرکز کردند، خب این فرصتى اســت که ما این را به سمت معادن 
و صنایع معدنى بکشانیم که هم کشور در این حوزه غنى است و هم اینکه نیاز به 
ایــن حوزه در بازارهاى جهانى هم وجود دارد و ما مى توانیم این را از طریق بورس 
در داخل هم عرضه کنیم تا صادرکنندگان خودشان بتوانند اینها را به  راحتى وارد 
بازارهــاى صادراتى کنند. قطعاً آن خطوط اعتبــارى و خطوط انتقال پول هم به  
 صورت کامل بسته نخواهد شد که ما به مشکل بربخوریم. به نظرم این یک فرصت 

در حوزه معدن است.
به هر صورت قاعدتاً در چند ماه اولیه تحریم ها به  نوعى به کشور از نظر انتقال 
تکنولوژى یا سرمایه گذارى هاى مشترك شوکى وارد مى کنند؛ ولى ما در معادن این 
قابلیت را داریم که براى صادرات از طریق بخش خصوصى کار انجام بدهیم. من فکر 
مى کنم اتفاقاً به نفع معدن داران خواهد بود هرچند که در کوتاه مدت عزیزانمان در 
حوزه معدن طبیعتاً شاید کمى در تجهیزات، در مواد و لوازمى که نیاز دارند بخرند 
به مشــکل بخورند و شاید سخت تر بتوانند این موارد را تامین کنند، ولى حتماً در 

درازمدت به نفع حوزه معدن و صنایع معدنى مى شود.
Á   به  عنوان سوال آخر، از شــما که در مجلس وظیفه قانونگذاری را بر عهده  

دارید می خواهم بپرســم که فعاالن بخش معدن چه انتظاراتی از سیاستگذاران و 
قانونگذاران این حوزه دارند؟

فعــاالن معدن و صنایع معدنى را اگر بخواهیــم با هم در نظر بگیریم، طبیعتاً 
سیاستگذارى ها باید به این سمت برود که میزان هزینه هاى معدن کاران کاهش پیدا 
کند. آنها براى کاهش هزینه ها، از ما انتظار دارند که هم هزینه هاى مالى آنها را بتوانیم 
با اتخاذ تصمیمات و تدوین سیاست هاى درست کاهش بدهیم و هم آنکه مشکالتى 
را که با دستگاه هاى اجرایى و دستگاه هاى متولى بیمه دارند حل و رابطه آنها با هم را 
تنظیم کنیم. این به معناى آن است که دولت در حوزه معدن به جاى بنگاهدارى به 
سمت رگوالتورى و تنظیم کنندگى برود. آنها هم انتظارشان طبیعتاً این خواهد بود.

درباره حــوزه معدن هم من فکر مى کنم عمده مساله شــان عــالوه بر حوزه 
مالى و دســتگاه هاى اجرایى، رفع موانع صادراتى اســت. نگاه به بورس کاالست؛ 
یعنــى روى بــورس کاال نظراتى دارنــد، روى نحوه عرضــه در بورس محصوالت 
 نظراتــى دارند؛ درباره حوزه صنایع معدنى حاال چه مقاطع، چه ورق یا شــمش یا 
بقیــه محصوالت معدنــى در حوزه فوالد یا در حوزه مواد ارزشــمند مثل طال که 
در نحوه صادرات مشــکل دارند و در نحوه بازگشت پول نیز دچار مشکل هستند. 
همچنیــن در مورد آلومینیوم و مس هم به همین صورت اســت؛ یعنى هم بحث 
عرضه در بورس اســت و هم صنایع پایین دســتى. آنها از سیاســتگذاران انتظار 
رگوالتورى دارند؛ یعنى آنکه تنظیم گر باشــند و زنجیره ارزش پایدار باشد و همه 
 منافعشــان تامین شود و در عین حال بتوانند حقوق و مالیات هاى دولتى را خوب

 پرداخت کنند. 

وضعیت کار و 
اشتغال در حوزه 

معدن نیازمند 
سیاستگذاری 

دقیق است. مثاًل 
برای افزایش ایمنی 

معادن کارهایی 
صورت گرفته اما 
بسیار کم بوده و 
معادن ما عمدتًا 

معادن ناامنی 
هستند. درواقع 

نبود سیاستگذاری 
در این حوزه 

عامل اصلی این 
ناامنی است و 

ضروری است که 
به این موضوع 

و سیاستگذاری 
درباره آن پرداخته 

شود.

تحریم های جدید 
عمدتاً نفتی و 

بانکی است پس 
برای حوزه معدن 
یک فرصت است 
زیرا ذخایری که 
در حوزه معدنی 

در کشور ما وجود 
دارد موردنیاز 

دنیاست و الزم 
است سریع به 

ایجاد به اصطالح 
خطوط اعتباری 
مشخصی برای 

کشف جدید اقدام 
کنیم.

فرصت 
تحریم
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فصل 1
معدن در ایران

صادرات و تحریم

مى توان محصوالت معدنى را یکى از غول هاى خفته اقتصاد ایران 
نامید. مطابق گزارش هاى رسمى، میزان ذخایر معدنى کشور 
اعم از ســنگ آهن، کروم، منگنز، مس، طال، ســرب و روى و... 

حدود 61 میلیارد تن تخمین زده مى شود که ارزش آن حدود 700 
میلیارد دالر اســت. از این نظر ایران در میان کشورهاى جهان، در 
رتبه پانزدهم داراى منابع معدنى غنى قرار 
گرفته است. اگر قرار باشد هنگام تحریم 
نفتى، بخش دیگرى جور آن را بکشد، قطعاً 

معدن یکى از گزینه هاى اصلى است.
بر اســاس گزارش بانــک مرکزى، در 
شــش ماه ابتدایى سال شــاخص بهاى 
صادراتى محصوالت معدنى رشــد قابل 
توجهى را ثبت کرده اســت. این شاخص 
که معرف تغییرات سطح عمومى قیمت 
کاالهــاى غیرنفتى صادراتى بر اســاس 
بازارهاى جهانى و وابســته به نوســانات 
نرخ ارز است، به خوبى نشان مى دهد که 
سیگنال هاى قیمتى به نفع صادرکنندگان 
اســت یا خیر. شاخص محصوالت معدنى در شهریور 97 نسبت به 
شــهریور 96 بیش از 230 درصد رشــد را منعکس مى کند. یعنى 
ارزش محصوالت معدنى براى تولیدکننده داخلى به بیش از سه برابر 
رسیده است و این بیشترین مشوق براى تولید و صادرات محسوب 
مى شود. چراکه صادرکننده مى تواند عمالً به سود سرشارى دست 
یابد که در سال هاى گذشته به علت سرکوب نرخ ارز از آن محروم 

مانده بود. اما در عمل، روایت دیگرى حاکم بوده است. حداقل بر 
اساس آمار موجود در پنج ماه ابتدایى سال، صادرات محصوالت 
معدنى نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت مواجه شده که 

همخوانى با تحوالت قیمتى آن ندارد.
از این جهت به نظر کاستى هایى در مسیر صادرات محصوالت 
معدنى قرار گرفته که انگیزه ها را کاهش داده اســت. پرواضح است 
که مشکالت بانکى و حمل ونقل، صادرات محصوالت معدنى را هم 
نشــانه گرفته و آنها از این جهت در فشــار قرار دارند. این فشار در 
تهیه ماشــین آالت وابسته به تکنولوژى هاى مدرن بیشتر به چشم 
مى آید. اما تمامى کاســتى ها را نمى توان به عوامل تحریم خارجى 
نسبت داد. مسیرهایى که دولت به اشتباه در حال ترسیم آن است 
نیز در حال تکمیل پازل تحریم است. تا جایى که برخى از بازیگران 
این عرصه معتقدند با روشى که دولت در صدور بخشنامه ها و مقررات 
مختلف پیش گرفته، پیش از تحریم ها، صادرات محصوالت معدنى 
از طریــق عناصر داخلى به کما خواهد رفت. اصرار بر واقعى نبودن 
نرخ ارز در بازار دوم و ســختگیرى در صادرات محصوالت معدنى 
به بهانه خام فروشى، کلیدواژه هاى مشترکى است که اغلب بازیگران 
و صاحب نظران این صنعت، از آنها به عنوان پاشنه آشــیل صادرات 
محصوالت معدنى یاد مى کنند. انتظار این است که خطرات تحریمى 
را در حوزه معدن شناسایى شده و تدبیرى براى مقابله با آن اندیشیده 
شــود و در داخل، از اعمال مقررات دست وپاگیر و مانع تراشیدن بر 
سر راه صادرات خوددارى شود. رجوع به تجربه قبلى تحریم و طى 
نکردن راه هاى تکرارى، بهترین چراغ راه براى شرایط فعلى محسوب 

مى شود تا صنعت معدن را حداقل از بند خودتحریمى رها سازد. 

چه موانعی مقابل صادرات محصوالت معدنی 
وجود دارد؟

پـرونده
دوم

بند خودتحریمی

معینحسینپور

محمدرضابهرامنرئیسخانهمعدنایرانازوضعیتبخشمعدندرشرایطتحریممیگوید./عکس:سعیدعامری
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یکى از ضعف هاى آشکار ما در بخش معدن، مدیریت نادرست منابع 
است و همین مســاله ما را در برابر تحریم ها آسیب پذیر مى کند، 
حتى اگر بگوییــم اوضاع معادن و صادرات مواد معدنى در روزگار 
تحریم، بحرانى نیست و نمى شود. آنچه بیش از گذشته در شرایط 
تحریم خود را نشان خواهد داد بى ثباتى ریشه دار در سیاست هاى 

حوزه بازرگانى است.

شواهد آماری کاستی ها •
نگاهى به آمار ارائه شده از سوى گمرك در پنج ماهه نخست سال 
1397 نشان از افت 22/9درصدى صادرات بخش معدن در مقایسه 
با سال گذشته دارد. میزان صادرات محصوالت معدنى در بازه زمانى 
اشاره شده در سال جارى 526 میلیون دالر بوده است، این در حالى 
است که میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته، از مرز 787 

میلیون دالر عبور کرده است.
از لحاظ وزنى هم صادرات 10 میلیون و 955 هزارتنِى معادن به 
هشت میلیون و 713 هزار تن تقلیل یافته است که کاهشى حدود 

20درصد را نشان مى دهد.
این آمار به تنهایى حاکى از تاثیرپذیرى بخش معدن از افزایش 
نرخ دالر و سیاســت هاى ناقص و متغیر دولت براى کنترل بازار 
ارز اســت. براى آشفتگى در بازار معدن همین قدر کافى است که 
صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات محصوالت خود 
به سامانه نیما با نرخ ارز سنا هستند، آن هم در شرایطى که بسیارى 
از هزینه هاى صادرات با نرخ ارز آزاد روى دوش صادرکنندگان سوار 
مى شود. بسیارى از صادرکنندگان با این مشکل مواجه هستند که 
ارزش مواد معدنى که در گمرك درج مى شود بسیار باالتر از ارزش 
صادراتى این اقالم اســت و همین باعث مى شود که اساساً امکان 
بازگشت ارز مورد انتظار گمرك وجود نداشته باشد؛ از سوى دیگر 
تفاوت قابل توجه نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ بازار آزاد، کارایى اولیه 
این درگاه را زیر ســوال برده و نفعى به واردکنندگان کاال که قرار 

است چرخ هاى تولید را بچرخانند نمى رساند.

عواقب تحریم •
آنچه پس از این و با اعمال تحریم ها در ماه هاى آتى رخ خواهد 
داد، وخامت اوضاع را بیشتر کرده و تاثیراتى طوالنى مدت بر وضعیت 
معادن خواهد داشت. چین که به تنهایى بیشترین سهم از صادرات 
معــادن ایران را دارد، احتماالً مانند دوره هاى پیشــین تحریم ها، 
شــرکت هاى بــزرگ را از دور خارج مى کند و پاى شــرکت هاى 
کوچک و متوســط را وسط مى کشد تا از عواقب احتمالى مبادله 
با ایران جلوگیرى کند. این مســاله کار را براى معدن کاران ایرانى 
ســخت تر از قبل خواهد کرد، چراکه اعتماد کردن به شرکت هاى 
گمنام چینى مشکل اســت، از سوى دیگر شانس سرمایه گذارى 
در معادن از ســوى شــرکت هاى چینــى و انعقــاد قراردادهاى 
 مشــارکت با شــرکت هاى معدنى بنام در دنیــا تقریباً متوقف

 شده است.
از این رو مشــکل دیگرى که بدون شک گریبان بخش معدن 

را در بلندمــدت خواهــد گرفت، از 
دســت دادن شــانس جذب سرمایه 
خارجى است. چندین سال است که 
نبود استراتژى در بخش معدن امکان 
از  جذب ســرمایه گذاران خارجى را 
این بخش ســلب کرده است. زمانى 
که یک مجموعه براى سرمایه گذارى 
در بخش معدن پیش قدم مى شــود، 
نیازمند آن اســت که آینده امنى را 
بــراى فعالیت خود متصور شــود و 
بتواند با در نظر گرفتن اســتانداردها 
و قوانینــى که ثانیه بــه ثانیه تغییر 
نمى کنند کار خود را پیش ببرند. حال 
ما در ایران نه استراتژى معینى داریم 
و نــه قوانین و مقــررات قابل اتکایى 
براى ســرمایه گذاران. همــان اندك 
سرمایه گذارانى هم که براى همکارى 
با معادن کشور پیش قدم شده بودند، 
به هیچ عنوان ریسک فعالیت در ایران 

را در شرایط تحریم نمى پذیرند.
فارغ از این مساله، جابه جایى هاى 
مالــى و حمل ونقــل دریایى هزینه 
سرســام آورى را بــه صادرکنندگان 
تحمیــل مى کند که ممکن اســت 
به قیمــت تعطیلى برخــى معادن 
تمام شــود. این مســاله زمانى براى 
صادرکننــدگان تحمل ناپذیر خواهد 
شــد که خبرى از گشایش در زمینه 
قوانیــن و مقــررات نباشــد و دولت 
همچنان اصرار بر وضع بخشنامه هاى 
جدید داشته باشد که سنگ دیگرى 
را پیش پاى صادرکنندگان محصوالت 
معدنى مى گذارد. همان چیزى که از 
سوى دیگر کارشناسان بخش معدن به 

«خودتحریمى» تعبیر شده است.
نگرانى دیگر فعاالن معدن ناتوانى 
در تامین ماشین آالت و تجهیزات در 
دوران تحریم اســت. بخش معدن و 
صنایع معدنى به ماشین آالت، قطعات 
و ملزوماتــى نیاز دارد که امکان تهیه 
آن در شــرایط تحریم بسیار سخت و 
هزینه برتر از قبل شده است. بعضى از 
ماشــین آالت معدنى در همین مدت 
کوتاه ســه تا پنج برابر افزایش قیمت 
داشته اند. نیاز ما به ملزومات معدنى 

زمانى مبرم خواهد شد که بدانیم با استانداردهاى برداشت از ذخایر 
معدنى کیلومترها فاصله داریم؛ ما کمتــر از 0/4 درصد از ذخایر 
معدنى را به طور ســاالنه برداشت مى کنیم این در حالى است که 

استاندارد برداشت از ذخایر معدنى در جهان یک درصد است.
ایــن فاصله قابل توجه بیشــتر هم خواهد شــد، اگر نتوانیم 
ضعف هاى سخت افزارى خودمان را برطرف کنیم. همین حاال هم 
بیم این مى رود که صنایع معدنى در مواجهه با شرایط بحرانى تامین 
قطعات، امکان استفاده از ماشین آالت قدیمى را هم از دست بدهند 

و متحمل صدمات جبران ناپذیرى شوند.

چارچوب راهکارها •
در این موقعیت همه به دنبال راهکار هستند و چه خوب است 
اگر بتوانیم راهکارها را هر چه سریع تر تدوین کنیم و به کار ببندیم. 
اولین نگرانى چگونگى انجام مراودات مالى در دوران تحریم است 
که انتظار مى رود کانال هاى بانکى به این منظور ایجاد شوند تا از این 
جهت ضربه اى به صادرات وارد نشود. البته من هم مانند بسیارى 
از فعــاالن اقتصادى اطمینان دارم که اگر دولت شــرایط فعالیت 
اقتصادى را در داخل تســهیل نکند، کمتر بنگاه هایى هستند که 

بتوانند در گیرودارِ دور زدن تحریم ها قامت راست کند.
فکر مى کنم کارآمدى بخش معــدن در دوران تحریم در گرو 
ترســیم یک نقطه آغاز و پایان اســت تا صادرکنندگان بتوانند 
میــزان همــکارى خود را با دولــت با هدف رســیدن به اهداف 
جمعى به حداکثر برســانند. آنچه فعــاالن اقتصادى نیازمند آن 
هستند شفاف سازى و اتخاذ سیاست هاى باثبات و قابل اتکاست. 
شکى نیســت که صادرکنندگان ایرانى تنها در صورتى مى توانند 
ســهمى از بازار کشــورهاى مورد نظرشان داشــته باشند که به 
مشــتریان خود قول استمرار بدهند و البته مشتریان خارجى نیز 
 جرات و جســارت خرید از تامین کننده ایرانى را در دوران تحریم 

حفظ کنند.
بهبود فضاى کسب وکار براى برون رفت از دوران تحریم ضرورى 
است. قوانین و ضوابطى که نفع فعاالن اقتصادى را در نظر بگیرند 
حداقل دلگرمى مى بخشــند. سیاســت هاى حمایت گرانه حتى 
اگر در وهله اول کارآمد نباشــند، انگیزه کافى براى ادامه فعالیت 
اقتصادى را در افراد ایجاد خواهند کرد. بدیهى اســت پافشارى بر 
آرمان هاى اقتصادى مان در فضاى بین المللى در شــرایط تحریم 
ممکن نخواهد بود، مگر با برداشتن بســیارى از محدودیت هاى 
داخلى و نزدیکى هرچه بیشــتر دولــت و بخش خصوصى. الزم 
به یادآورى اســت کــه در دوران تحریم هاى قبلى، فشــارهاى 
داخلى دولت بســیار کمتر از شرایط فعلى بود و صدالبته به رغم 
 فشــارهاى خارجى فعالیت هاى اقتصادى با مشــکالت کمترى

 روبه رو بود.
بدیهى اســت اگر نگاه دولت به بخش خصوصى دور از اعتماد 
بماند، مسیر طى شده از سوى دولت نه تنها اصالح نمى شود، بلکه 
به همین منوال نیز پیش خواهد رفت و شــرایط بحرانى تر از قبل 

خواهد شد. 

راه برون رفت
تحریمهایجدیدچهاثریبرصادراتصنایعمعدنیمیگذارد؟

پرواسلطانی
فعالاقتصادیوعضوانجمنتولیدکنندگانوصادرکنندگانسنگآهنایران
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بیم و امید
محمدرضابهرامنازآیندهصادراتصنایعمعدنیمیگوید

Á   با توجــه به اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران این  
بخش چه مزیت هایی در توسعه صادرات و رشد اقتصادی 

دارد؟
طى یک قرن اخیر، استراتژى هاى صنعتى مسیر توسعه 
اقتصادى کشورها را هموار کرده است. مهم ترین دلیل رشد 
اقتصادى و بهبود استانداردهاى زندگى بسیارى از کشورها 
توسعه بخش هاى صنعتى و به خصوص صنایع معدنى آنها 
بوده است. بخش صنعت معدن کارى مى تواند محرك اصلى 
رشد، موفقیت و نوآورى کشورها محسوب شود. این بخش 
عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، بیش از سایر بخش هاى اقتصاد 

منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. هر یک شغل در بخش معدن17شغل در صنایع 
پایین دستى ایجاد مى کند و هر یک دالر سرمایه گذارى در این بخش هشت دالر 
سودآورى خواهد داشت؛ ارزش افزوده، اشتغال زایى، تحریک نوآورى و پاسخگویى 
به نیازهاى مصرف کنندگان عوامل کلیدى رشد اقتصادى بلندمدت و پایدار هستند. 
جریــان قوى نوآورى در زمینه مواد اولیه، فناورى اطالعات و آفرینش فرصت هاى 
جدید براى طراحى و ساخت محصوالت و خدمات جدید از جمله مواردى است که 

به واسطه بخش صنعت معدن کارى منجر به رشد در اقتصاد خواهد شد.
Á   در هفت ماه نخست سال جاری با توجه به بازگشت تحریم وضعیت صادرات 

صنایع معدنی دچار تغییر و تحوالتی شد؟
ارزش صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنى ایران در دوره چهارماهه سال 
97 به رقم ســه میلیارد و 763 میلیون دالر رسید که با در نظر گرفتن هدف 10 
میلیارددالرى براى این بخش تا پایان سال، بیش از 37 درصد برنامه محقق شده 
است. مجموع وزن صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنى ایران در مدت یادشده 

به 20 میلیون و 917 هزار تن رسید.
کشورهاى عراق، چین و امارات متحده عربى با جذب 40 درصد این محصوالت، 
شــرکاى اصلى ایران در چهار ماه ابتدایى امسال بودند. متولیان این بخش ارزش 
صادرات بخش معدن و صنایع معدنى در سال 1396 را 9 میلیارد دالر اعالم کردند. 
در چهار ماه نخســت امسال کشورهاى عراق، چین و امارات متحده عربى بیش از 
9/9 میلیــون تن کاالى ایرانى به ارزش افزون بر 1/4 میلیارد دالر را جذب کردند. 

عراق با ســهم 14/3 درصد از ارزش صادرات کشورمان در 
جایگاه نخست، چین با 13/1 درصد و امارات با 12/8 درصد 
به ترتیب رتبه هاى دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. بر 
اساس برنامه ششم توسعه (1400- 1396) پیش بینى شده 
صادرات کاالهاى غیرنفتى و خدمات (بدون میعانات گازى) 
در ســال 1400 به رقم 112 میلیارد و 739 میلیون دالر 
برسد. عملکرد صادرات محصوالت معدن و صنایع معدنى در 
چهار ماه امسال نشان مى دهد، در میان کشورهاى اروپایى، 
ایتالیا با جذب افزون بر 485 هزار تن به ارزش 201 میلیون 
دالر از کاالهاى صادراتى ایران، سهم 5/3درصدى را به خود 
اختصاص داده و در جایگاه هفتم قرار گرفته است. همچنین هلند در این مدت با 
واردات بیش از 30 هزار تن کاالى ایرانى به ارزش 27/9 میلیون دالر، کمتر از یک 
درصد از محصوالت این بخش را جذب کرد و در میان واردکنندگان رتبه بیستم 
را در اختیار گرفت. کشورهاى افغانستان، تایلند، ترکیه، عمان، مصر، هند، تایوان، 
اندونزى، مالزى، کویت، پاکستان، سوریه، کره جنوبى، قطر و ترکمنستان از دیگر 
بازارهاى هدف صادراتى ایران در چهار ماه نخست امسال در زمینه محصوالت معدن 

و صنایع معدنى بودند.
Á   با توجه به آغاز دور دوم تحریم آمریکا علیه ایران که بیشــتر توجهات به  

تحریم های مالی و بانکی اســت، در زمینه صادرات محصوالت معدنی به خصوص 
فوالد چه محدودیت هایی مورد انتظار اســت؟ آیا شاهد افت بیشتر صادرات در 

بخش صنایع معدنی خواهیم بود؟
90 درصد مواد اولیه تولید فوالد در داخل تولید و تنها 10 درصد از خارج وارد 
مى شود و تحریم ها در این حوزه هیچ تاثیرى بر صنعت فوالد کشور ندارد. بخشى 
از لوازم یدکى ماشــین آالت و تجهیزات خطوط تولید فوالد در داخل بومى سازى 
شده ولى اقالم مورد استفاده با تکنولوژى باال در این حوزه باید از خارج وارد شود 
که به یقین با اعمال تحریم ها، در تامین موارد مزبور با مشکل مواجه خواهیم شد. 
البته ناگفته نماند که شرکت هاى داخلى تا یک سال آینده در تامین لوازم یدکى با 
تکنولوژى باال به سبب واردات مناسب مشکلى ندارند. خوشبختانه اغلب طرح هاى 
فوالدى از رشــد فیزیکى باالى 80 درصد برخوردارنــد، بنابراین محدودیت ها و 

 بهتر است که 
توانمندی ها و 

پتانسیل های خود را 
مرتب علنی نکنیم 
و با چراغ خاموش 

اهداف خود را دنبال 
کنیم. بدون شک 
کاهش مشکالت 

ناشی از تحریم ها 
مستلزم همدلی 

و وحدت بین قوا، 
خودباوری و تالش 

جهادی است. در 
چنین شرایطی 
سختگیری های 
داخلی به بهانه 
خام فروشی و... 
می تواند نوعی 

خودتحریمی برای 
اقتصاد کشور باشد. 

صادرات محصوالت معدنی می تواند بخشی از فضای خالی صادرات نفتی را در شرایط تحریم پر کند. به نظر در حال حاضر تمرکز دولت و رسانه ها معطوف به تحریم نفتی و حفظ 
سطح صادرات موجود است، اما با کمی تغییر رویکرد، می توان توجهات را به بخشی معطوف کرد که همچون ثروتی عظیم در اقتصاد ایران خفته است. اکنون که اقتصاد ایران در 
تنگنای تحریم به سر می برد، می توان با تغییرات ساختاری، انگیزه تولید و صادرات محصوالت معدنی را افزایش داد تا ثروت معدنی ایران جای خالی ثروت نفتی را تا حدودی پر کند. 
هرچند به نظر راهی که اکنون در مجموعه تصمیم گیری طی می شود، چندان با این هدف همخوانی ندارد و حتی در برخی نقاط، خالف جهت آن است. در همین زمینه با رئیس خانه 
معدن ایران، محمدرضا بهرامن، گفت وگو کردیم تا کاستی ها در این حوزه روشن شود. از نظر بهرامن، محصوالت معدنی در صورت چاره جویی در مورد تحریم های بانکی و حمل ونقل، 
در وضعیت مناسب تری نسبت به سایر حوزه ها قرار دارند و می توانند برگ برنده ایران در شرایط بحران باشند. رئیس خانه معدن معتقد است برای قرار گرفتن صادرات محصوالت 
معدنی در وضعیت مطلوب، دولت باید گام های مهمی بردارد. از صحبت های بهرامن این طور برداشت می شود که یکی از مهم ترین اقدامات دولت، حرکت به سمت ارز تک نرخی 
واقعی است؛ این عامل می تواند انگیزه صادرکننده را دوچندان کند و در حالت عکس، صادرات ایران سکته کند. دولت در این شرایط باید همراهی بیشتر با بخش خصوصی داشته 
باشد. بهرامن ایجاد موانعی به بهانه خام فروشی را به خودتحریمی تشبیه کرد که عرصه را برای تولیدکنندگان سایر کشورها باز می کند تا بازاری که به سختی پس از برجام به دست 
آمده است، به راحتی از دست برود. از نظر این صاحب نظر بخش معدن، تنش زدایی سیاسی و تقویت نمایندگی های بازرگانی در سفارتخانه ها اقدامات دیگری است که دولت باید 
پی گیرد. بهرامن معتقد است که تحریم های بانکی و حمل ونقل قطعاً اثراتی بر صادرات محصوالت معدنی و در نتیجه تولید داخلی آنها دارد، اما هیچ گاه چرخ توسعه صنعت متوقف 

نخواهد شد. رئیس خانه معدن ایران پیشنهاد داد که توانمندی ها و پتانسیل ها را مرتب علنی نکنیم و اهداف را چراغ خاموش در شرایط فعلی رصد کنیم.
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معدن در ایران

تحریم ها سرعت چرخ توسعه در این حوزه را کند ولى متوقف نخواهد کرد. اما بدون 
شک با تهدیدات و تحریم هاى بین المللى اختالل در نقل وانتقال بانکى، مشکالت در 
حمل ونقل کاال و دردسرهاى بیمه اى بر بازار صادرات فوالد تاثیر خواهد گذاشت. 
بدون تردید با اعمال تحریم هاى جدید تقاضا بابت صادرات فوالد ایران کم و بالطبع 

میزان تولید کارخانه هاى داخلى نیز کاهش خواهد یافت.
Á   این ادعا که بخش معدن نســبت به صنایع گاز و پتروشیمی اثر کمتری از 

تحریم ها می پذیرد تا چه حد صحیح است؟ آیا می توان گفت که معدن می تواند 
به کمک تحریم نفتی بیاید؟

این فرض تا حدودى بدون در نظر گرفتن تحریم هاى بانکى و حمل ونقل صحیح 
اســت؛ به  عنوان مثال در میان صادرکنندگان بزرگ کارخانه هایى همچون فوالد 
مبارکه، ملى مس و... مى توانند به سودهاى خوبى دست پیدا کنند. سال گذشته 
شــاهد افزایش سودآورى شرکت هاى معدنى و فلزى بر اثر رشد نرخ ارز بودیم که 
این روند قطعاً امســال هم ادامه خواهد داشــت. با ترکیب نرخ صعودى ارز با نرخ 
محصوالتى مانند مس و زغال سنگ و... شرکت ها به سودهاى باالترى هم دست پیدا 
خواهند کرد. در کل بر فرض کاهش قیمت فلزات اساسى به نظر مى آید که روند 

صعودى دالر، اثر کاهش قیمت فلزات اساسى را تا حدودى خنثى کند.
Á   در تجربه قبلی تحریم، صنایع معدنی با چه مشکالتی مواجه شدند و اکنون 

چطور می توان از آن مشکالت در عرصه معدن و صنایع معدنی جلوگیری کرد؟
بخش معدن و صنایع معدنى به لحاظ مواد اولیه، گاز و نیروى انســانى مشکل 
خاصى ندارد چراکه مبتنى بر توان داخلى اســت. تنها چالش بخش مزبور متاثر 
از تحریم ها تامین مالى تجهیزات و ماشــین آالت است، در حال حاضر بخشى از 
تکنولوژى و ماشین آالت این حوزه به همت صنعتگران داخلى تامین و قسمتى از 

خارج وارد مى شود.
به نظر من بهتر است که توانمندى ها و پتانسیل هاى خود را مرتب علنى نکنیم 
و با چراغ خاموش اهداف خود را دنبال کنیم. بدون شــک کاهش مشکالت ناشى 
از تحریم ها مســتلزم همدلى و وحدت بین قوا، خودباورى و تالش جهادى است. 
در چنین شرایطى سختگیرى هاى داخلى به بهانه خام فروشى و... مى تواند نوعى 
خودتحریمى براى اقتصاد کشور باشد. تمام این موارد در حالى است که کشور در 
شرایط کنونى نیازمند حفظ بازارهایى است که در پسابرجام به زحمت توانسته به 
دست بیاورد. محدودیت صادرات یعنى دعوت کردن سایر تولیدکنندگان معدنى 
به بازارى که با چنگ و دندان به دست آمده است. مضاف بر آنکه جلوى بخشى از 
درآمدهاى ارزى که به کشور وارد مى شد گرفته مى شود و همه این موارد سدهاى 
محکمى هستند در برابر توسعه اقتصادى کشور به خصوص در بخش معدنى. کمیته 
ویژه اى براى مقابله با آثار تحریم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران تشکیل شده تا مباحث مرتبط با تحریم هاى 

احتمالى و آثار این پدیده مورد بحث و پیگیرى بیشترى قرار گیرد.
همین طور در اتاق بازرگانى ایران نیز در نشســت فدراسیون ها مقرر شده اتاق 

بحران براى مقابله با تحریم ها تشکیل شود و آغاز به کار کند.
Á   مشــکالت تحریمی در صادرات محصوالت معدنی تا چه حد وابســته به  

لجستیک اســت؟ آیا می توانیم بگوییم که اگر موانع لجستیکی برقرار نشود، 
صادرات محصوالت معدنی ادامه خواهد داشت؟

خوشــبختانه با وجود تحریم هاى سختگیرانه، دو شرکت صاحب ناوگان ملى 
یعنى شرکت ملى نفتکش ایران و شرکت کشتیرانى جمهورى اسالمى ایران براى 
صادرات نفتى و غیرنفتى در کشورمان از توان باالیى برخوردار بوده و آمادگى کامل 
براى تشکیل لجستیک (زنجیره تامین) دارند. اما با وجود آمادگى بخش حمل ونقل 
دریایى، تاکنون آن گونه که شایســته است هنوز لجستیک در ایران شکل نگرفته 
است و متاسفانه هیچ کدام از مراجع رسمى، ادارى، قانونى، سازمانى و... هیچ گونه 
آشنایى با لجستیک ندارند و چیزى را به عنوان لجستیک نمى شناسند، به گونه اى 

که براى آنها چیزى با نام لجستیک وجود ندارد.
ما در ایران هنوز علم، دانش، تکنولوژى و فرهنگ لجســتیک یا همان زنجیره 
تامین را به  درستى نداریم، بنابراین ابتدا باید دانش، فرهنگ و تکنولوژى آن را ایجاد 
کنیم تا بتوانیم ابتدا واژه لجستیک را در اسناد باالدستى و برنامه هاى کشور جاى 

دهیــم و بعد از آن بر اجراى آن همت گماریم تا بتوانیم بگوییم که کاالهاى مورد 
نیاز ایران و حتى کاالهاى صادراتى ایران بر اساس لجستیک تبادل مى شود. هنوز 
لجستیک وارد ایران نشده است زیرا کشــورهاى بزرگ جهان سد راه ایران براى 
رســیدن به اهداف لجستیکى بودند. این در حالى است که ما از 60 سال گذشته 
پتانسیل آن را داشتیم که بتوانیم لجستیک راه اندازى کنیم. ضرورى است همزمان 
با فرهنگ سازى بتوانیم لجستیک را در اسناد باالدستى کشور و برنامه هاى توسعه اى 

و اقتصادى وارد کنیم.
نقش بخش خصوصى در این زمینه بســیار مهم و پررنگ است زیرا دولت در 
اجــراى این برنامه ها به جز باال بردن ضریب امنیتى و ایجاد اشــتغال کار دیگرى 
نمى تواند انجام دهد و حتى به صورت مســتقیم بهــره اى هم از این کار نمى برد 
بنابراین بخش خصوصى باید با ایجاد زیرساخت ها و تکمیل آنها بتواند لجستیک 
(زنجیره تامین) را در کشور راه اندازى و نهادینه کند. باید براى راه اندازى لجستیک 
ابتدا کار علمى و فرهنگى انجام شود و براى این کار بهترین ابزار رسانه ها هستند. 
اگر لجستیک تعریف شود و پس از آن اجرا شود مردم هم در زمان خرید به دنبال 
کاالیى مى روند که از طریق لجســتیک وارد کشور شده است، زیرا این کاالها 25 
درصد ارزان تر از کاالهاى دیگر خواهند بود. خانه معدن ایران در حال انجام اقداماتى 

در این خصوص است.
Á   از دولت در این شــرایط چه انتظاری می توان داشــت؟ دولت چه بایدها و  

نبایدهایی را باید در نظر گیرد؟
بازوى رسانه اى و اطالع رســانى باالترین دستگاه اجرایى کشور، باید از طریق 
رســانه ها مردم را نسبت به عملکرد خود به  طور شفاف آگاه کند. دولت دوازدهم، 
بایــد ضمن حفظ عملگرایى با تقویت بخش هاى اطالع رســانى خود، مردم را در 
جریان برنامه ریزى، تدارك و اجرایى سازى برنامه ها بگذارد و به این ترتیب همدلى 
و همراهى آنها را پشــتوانه عملگرایى خود کند. ثبات نســبى قیمت ارز، ارتقاى 
شاخصه هاى جهانى محیط و فضاى کسب وکار در ایران، همراهى بیشتر دولت با 
بخش کارآفرینى و اقتصاد بخش خصوصى و کنترل تورم از مهم ترین بایدهاست. 
همچنین دولت و وزراى اقتصادى دولت باید استراتژى واحدى براى توسعه اقتصادى 
کشور داشته باشند. عالوه بر اینها، دولت باید براى حل معضل تولید، به طور جدى 
به وضعیت بنگاه هاى کوچک و متوسط بپردازد تا ایجاد و حفظ شغل پایدار میسر 
شود. از جمله کارهاى دولت مى تواند دادن امتیاز به بنگاه هایى باشد که شغل پایدار 
ایجاد مى کنند. این امتیازها مى تواند شامل معافیت هاى مالیاتى و دادن وام هاى با 

بهره کم به ازاى هر اشتغال جدید به این بنگاه ها باشد.
مساله مهم دیگر تحریک بخش تقاضا در جامعه است. به دلیل اقتصاد دولتى 
باید طرح هاى دولتى فعال شــود و دولت براى تحریک تقاضا چاره اندیشــى کند. 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر صادرات و تولید صادرات محور تمرکز 
داشته باشــند. تمرکز بر صادرات با تنش زدایى سیاسى و تقویت نمایندگى هاى 
بازرگانى در سفارتخانه هاى ایران در دنیا ممکن است. اما در کنار مواردى که اشاره 
شــد، یکى از دغدغه هاى تولیدکننده ها نرخ ارز در بازار اســت. باید ارز به قیمت 
واقعى خود برسد و درنهایت دولت باید براى تک نرخى شدن ارز برنامه منسجمى 
داشــته باشــد و البته اراده عملیاتى کردن این برنامه الزم است. بانک ها در ایران 
با چالش ســاختارى و نقدینگى روبه رو هستند؛ بخشى از منابع بانک ها فریز شده 
و بانک هــا به جاى حمایت از تولید، خود بنگاهدارى مى کننــد. در این دوره باید 
نظام بانکى در ایران اصالح شــود. البته دولت هم گام هایى در این حوزه برداشته 
 اســت. اصالح نظام بانکى و قرار گرفتن بانک در خدمت تولید، باید از اولویت هاى 

برنامه دولت باشد.
Á   با این اوصاف به  طور کلی چشم انداز صادرات مواد معدنی را با توجه به وضعیت 

بازار مواد اولیه در جهان، تشدید تحریم، چالش های داخلی کشور و سیاست های 
دولت چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار نشان مى دهد پس از توافق، ایران توانسته به رشدى 12/5درصدى دست 
یابد و در همان سال 700 هزار شغل جدید ایجاد شد که حدوداً 10 برابر مشاغل 
ایجادشده طى سال هاى 2006 تا 2011 است. مسلماً پیدا کردن بهترین راه براى 

مذاکره استراتژیک چاره تمامى مشکالت است. 

خوشبختانه اغلب 
طرح های فوالدی 

از رشد فیزیکی 
باالی 80 درصد 

برخوردارند، 
بنابراین 

محدودیت ها و 
تحریم ها سرعت 

چرخ توسعه 
در این حوزه را 

کند ولی متوقف 
نخواهد کرد. 

اما بدون شک 
با تهدیدات 

و تحریم های 
بین المللی اختالل 

در نقل وانتقال 
بانکی، مشکالت 

در حمل ونقل کاال و 
دردسرهای بیمه ای 

بر بازار صادرات 
فوالد تاثیر 

خواهد گذاشت 
و بالطبع میزان 

تولید کارخانه های 
داخلی نیز کاهش 

خواهد یافت.

آمار نشان 
می دهد پس 

از توافق، ایران 
توانسته به رشدی 

12/5درصدی 
دست یابد و در 
همان سال 700 

هزار شغل جدید 
ایجاد شد که 

حدوداً 10 برابر 
مشاغل ایجادشده 

طی سال های 
200۶ تا 2011 

است. مسلماً پیدا 
کردن بهترین 

راه برای مذاکره 
استراتژیک چاره 
تمامی مشکالت 

است.

مذاکره 
استراتژیک
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فصل 1
معدن در ایران

پیشران رشد

وقتى از رشــد اقتصادى و پیشــران هاى آن صحبت به میان 
مى آید، از جمله اولین بخش هایى که در این زمینه نقش آفرینى 
مى کند، نفت اســت. گویا ذائقه همــه بخش هاى اقتصادى و 

حتى رشــد هم به نوعى روى خوش خود را به افزایش درآمدهاى 
نفتى نشان مى دهد و وقتى قرار است صحبتى از محرك هاى رشد 
اقتصادى به میان بیاید، نفت و وابستگانش 
هستند که در صف اول قرار مى گیرند؛ این 
در حالى است که سایر بخش ها یا نادیده 
گرفته مى شــوند یا اگر هم دیده شــوند 
خیلى حائز اهمیت نیســتند که تالشى 
براى رشدشان انجام شود. معدن هم از آن 
دست است که هنوز از مزایاى آن بهره مند 
نشده است. سال هاى زیادى است فعاالن 
حوزه معدن این را فریاد مى زنند که اگر 
قرار باشــد جایگزینى براى نقش نفت و 
درآمدهــاى نفتى در نظر گرفته شــود، 
مطمئناً معدن ارزش افزوده باالیى داشته 
و مى تواند نقش آفرین باشــد؛ به خصوص 
اینکــه به تازگى دولت و وزارت صنعــت با برنامه ریزى که بر روى 
پهنه هاى اکتشافى داشــته اند توانسته اند مزیت هاى دیگرى را در 
این عرصه کشــف کنند که تا به حال زیاد به آن توجه نداشته اند. 
آن گونه که گزارش هاى رســمى دولت مى گوید ایران بســیارى از 
عناصــر جدول مندلیف را در اختیار داشــته و مى تواند با تکیه بر 
مزیت هــاى آن و البته عناصر نادر خاکى که تمرکز بر روى آن به 

تازگى صورت گرفته اســت، به سرعت سهم بخش معدن در 
تولید ناخالص داخلى را افزایش داده و زمینه ســاز درآمدزایى 
باالیى در این حوزه بشود؛ اینجاست که نقش معدن به عنوان 
 یکى از پیشران هاى توسعه مطرح شــده و مى تواند نقش آفرینى

 داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در این میان که شاید تاکنون چنین جایگاهى 
را براى این بخش به عنوان یک پیشــران در نظر نگرفته و محقق 
نکرده اســت، حضور نه چندان موثر دولت در این حوزه بوده است 
به این معنا که بســیارى از فعــاالن این عرصه را بخش خصوصى 
تشکیل داده که این روزها درگیر فضاى به شدت نامساعد کسب وکار 
و تصمیمات خلق الســاعه اى است که از سوى دولت گرفته شده و 
زمینه را براى فعالیت سالم بخش خصوصى به شدت سخت کرده 
اســت؛ این در شرایطى اســت که بخش خصوصى ایران در حوزه 
معدن سال هاست با مشــکالتى دست و پنجه نرم مى کند که در 
بخش دولتى و صنایع معدنى متعلق به دولت کمتر دیده مى شود. 
در حالى که دولت هم استراتژى خود را روى حضور در پروژه هایى 
متمرکز کرده است که در مناطق محروم است اما بخش خصوصى 
به دلیل بدى وضعیت تصور روشنى از آن ندارد؛ یعنى حضور بخش 
غیردولتى در این پروژه ها اصوالً از توجیه اقتصادى برخوردار نیست؛ 
پس در مجموع حمایت موثرى از ســوى دولت در این حوزه انجام 
نمى گیرد؛ به خصوص اینکه هنوز استراتژى و سند مشخصى هم در 
حوزه معدن و صنایع معدنى که مورد وفاق دولت و فعاالن این بخش 
باشد وجود ندارد؛ پس شاید انتظار فعالیت به عنوان یک پیشران 

چندان بجا نباشد. 

چرا نتوانستیم بخش معدن را به پیشران رشد 
اقتصادی تبدیل کنیم؟

پـرونده
سوم

پتانسیل
خاک خورده

  محبوبه فکوری

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

تدوین و اعمال سیاست های 
روشن و شفاف در بخش معدن

حذف بخش تصدی گری دولت در 
بخش معدن و محدود کردن وظایف 
دولت به ایفای وظایف حاکمیتی 

تالش برای تکمیل زنجیره ارزش 
تولید محصوالت معدنی با ارزش 
7 راهکار افزوده باال و صادرات محور

توسعه بخش در 
معادن ایران

تدوین بسته های مربوط به جذب 
سرمایه در مقیاس بین المللی و 
پیش بینی مشوق های الزم برای ارائه 
به سرمایه گذاران

فعال شدن بخش بازرگانی کشور 
در جهت توسعه و کمک به صنایع 
معدنی با ارزش افزوده باال برای
مشارکت در صادرات جهانی

پیگیری برای رفع تحریم ها و در نتیجه 
بهبود مبادالت بانکی و جذب سرمایه گذاری 

خارجی در بخش معادن

استفاده از مکانیسم بازار و بورس در 
تعیین قیمت مواد و حرکت به سمت 
فروش در قالب قراردادهای بلندمدت
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مطالعات اقتصاد کالن جهانى نشان مى دهد، بخش معدن و صنایع معدنى، 
نقشى کلیدى در توســعه اجتماعى و اقتصادى جهان داشته است. این 
موضوع به ماهیت جریان هاى اقتصادى در این حوزه بازمى گردد؛ تا جایى 
که عنوان «کاتالیست رشــد اقتصادى» را به خود اختصاص داده است. 
بدیهى است، وجود منابع عظیم و متنوع مواد معدنى در ایران، مزیت نسبى 
ارزنده اى را براى این بخش از اقتصاد و فضاى کسب وکار کشور به ارمغان 
آورده اســت. همچنین بر اســاس تجارب جهانى، به کارگیرى مدل هاى 
مناسب سرمایه گذارى در بخش معدن و صنایع معدنى، البته در چارچوب 
یک سند راهبردى منسجم، مى تواند «توسعه پایدار» و دستیابى به اهداف 
آن، شامل اهداف اقتصادى در جهت رشد تولید ملى، اهداف اجتماعى در 
جهت اجراى عدالت اجتماعى و دستیابى به رفاه عمومى، اهداف سیاسى 
در جهت تعامل و مشارکت مدنى و همچنین اهداف زیست محیطى در 
جهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعى را نیز در پى داشته باشد. بررسى 
سیستم هاى اقتصادى در کشورى مانند کانادا یا آمریکا که مبتنى بر اقتصاد 
روستایى بوده و در قرن گذشته به اقتصاد شهرى و صنعتى تبدیل شده 
است، جایگاه و نقش معدن و صنایع معدنى را در پیشرفت هاى اقتصادى و 

نیز کاهش نرخ بیکارى نشان مى دهد.
در حال حاضر معادن و صنایع معدنى، با توجه به نســبت سودآورى 
در مقایسه با سایر صنایع، یکى از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادى کشور 
به شــمار مى آیند. تا جایى که بنگاه هاى مهم اقتصادى کشور در صنعت 
معدن کارى شکل گرفته و بسیارى از بانک ها، به ویژه بانک هاى خصوصى، 
به سرمایه گذارى در این بخش تمایل دارند. بنابراین مزیت نسبى معدن و 
صنایع معدنى، در توسعه اقتصادى کشور مشهود است. بر اساس آمارهاى 
جهانى، به ازاى هر یک شغل مستقیم در بخش معدن، 17 شغل وابسته 
ایجاد مى شود و بدیهى است، هدایت سرمایه گذارى ها در این حوزه مى تواند 
نقش چشمگیرى در توسعه بازار اشتغال کشور داشته باشد. در حال حاضر 
و نیــز بر پایه پیش بینى هاى آتى، تقاضاى کافى براى محصوالت معدنى 
در بازارهاى داخلى و جهانى وجود داشــته و به طور عمومى، مازاد عرضه 
در این حوزه دور از ذهن است که این امر مى تواند ثبات نسبى یا افزایش 
قیمت هــا را نیز تا حدودى تضمین کند. از طرفى، وجود حداقل بیش از 
10 معدن در کالس جهانى از جمله معادن سرچشمه، سونگون، گل گهر و 
چادرملو، نزدیک به 40 میلیارد تن ذخایر غنى معدنى با ارزشى در حدود 
800 میلیارد دالر و پراکندگى موقعیت معادن در کشــور با تنوعى بیش 
از 68 نوع ماده معدنى مختلف، پتانســیل الزم براى بناى موتور محرك 
اقتصاد کشور بر پایه معدن و صنایع معدنى را فراهم آورده است و بدیهى 
است، افزایش سطح فعالیت هاى این حوزه، شتاب توسعه صنعتى را نیز به 

دنبال خواهد داشت.
حال، با وجود چنین پتانســیلى، باید جایگاه مناسب معدن و صنایع 
معدنى در اقتصاد کشــور تعریف شده و موانع احتمالى دستیابى به این 
جایگاه نیز شناسایى شود. احتماالً در یک نگاه عمومى، کمبود «سرمایه» به 
عنوان مهم ترین مشکل حوزه معدن و صنایع معدنى مطرح مى شود. ولى به 
نظر مى رسد با نگاهى موشکافانه، باید اشکال این حوزه را در جاى دیگرى 
جست وجو کرد. به عبارت دیگر باید بررسى شود که چرا گاه «سرمایه» هاى 
خصوصى موجود در کشور تمایل باالیى براى ورود به این بازار نشان نداده 
و نیز استراتژى مشخصى براى این امر در سطح کالن تدوین و اجرا نشده 

است؟ از طرفى باید پذیرفت که بخش هاى 
مختلف اقتصاد کشور با مشکل «بهره ورى» 
پایین دست به گریبان بوده و این موضوع 
در بخش معدن، معموالً مشهودتر است. 
البته باید توجه داشــت معدن و صنایع 
معدنى داراى مقیاس سرمایه گذارى بزرگى 
بوده و کنترل بهره ورى در آنها از اهمیت 
فوق العاده اى برخوردار است. به عنوان مثال 
در شرایط کنونى که سنگ آهن نسبت به 
چند سال قبل با کاهش قیمت مواجه بوده 
و برخى معادن کشور در شرایط کسادى 
و رکود به سر مى برند، تولیدکنندگانى در 
مقیاس جهانى از ســودهاى بسیار باالیى 
برخوردارنــد. عالوه بر اینها شــاید بتوان 
کمبود نیروى انسانى متخصص مجهز به 
تجربه و دانش فنى را نیز یکى از مشکالت 
این حوزه معرفى کرد. هزینه باالى تولید 
در معــادن کشــور که ناشــى از کمبود 
تکنولوژى، مهارت، دانش فنى و مواردى 
از این دســت اســت، بهره ورى اقتصادى 
معادن را کاهش داده و امکان توســعه را 
محدود مى کند. بنابراین الزم اســت یک 
تفکر علمى در بستر عملیاتى جارى شده و 
روند فعالیت ها از اکتشاف گرفته تا عملیات 
تولیدى مورد بازنگرى قرار گیرد. بهسازى 
فنى-اقتصادى تک تک فرآیندها همچون 
انفجار، بارگیرى و... کاهش هزینه تولید و 
در نتیجه پیامدهاى اقتصادى چشمگیرى 
را در پى خواهد داشت. افزایش سودآورى 
زمینه توســعه را فراهــم آورده و به این 
ترتیب، با توجه به سهم معدن در اقتصاد، 
رفته رفته زمینه توســعه فراهم مى شود. 
تحرك اقتصاد ملى منوط به رونق اجزاى 
اقتصاد کشــور بوده و با توجه به شرایط 
حاضر، بهســازى قوانین و سیاستگذارى 
کارآمد مى تواند در پویایى اقتصاد معادن و 

صنایع معدنى نقش آفرین باشد.
در گــزارش ســال 2014 شــوراى 
بین المللى معدن و فلزات، بر پایه شاخص 
مشــارکت معــدن (MCI) که بــر پایه 
متغیرهاى گوناگون از جمله ارزش صادرات 
مواد معدنى، ارزش تولیدات مواد معدنى، 
هزینه هاى استخراج و فرآورى و همچنین 
پارامترهایــى همچون رشــد جمعیت، 
شاخص توســعه منابع انسانى و... تعریف 

مى شود، ایران با کسب امتیاز 58/51 در رتبه 73 بین 214 کشور قرار دارد 
که بدیهى است با برنامه ریزى منسجم و با تکیه بر مزایاى نسبى موجود، 

مى توان پیشرفت در این حوزه را انتظار داشت.
در ســال هاى گذشــته، تحریم هاى بین المللى با بــر هم زدن ثبات 
اقتصادى و تحت تاثیر قرار دادن روند جارى مولفه هاى موثر بازار، وضعیت 
نابســامانى را در فضاى اقتصادى کشور به وجود آورد که منجر به نمایان 
شدن مشکالتى شد که بعضاً به طور مستقیم ناشى از تحریم ها نبوده، بلکه 
به صورت یک بیمارى مزمن، کالبد اقتصاد کشــور، به ویژه بخش تولید 
را درگیر کرده اســت. به طورى که تاثیر شدید تحریم ها بر بدنه اقتصاد 
کشور، در واقع ناشــى از ساختار نامناسب اقتصادى و وابستگى بیش از 
حد به درآمدهاى نفتى است. تا جایى که هرگونه اختالل در دستیابى به 
دالرهاى نفتى مى تواند با نمایان کردن ضعف هاى ساختار اقتصادى کشور، 
پیامدهاى منفى متعددى را گریبانگیر حوزه هاى گوناگون اقتصادى کند. 
بنابراین به نظر مى رســد با تکیه بر تجارب ناشى از دوران تحریم قبلى 
در این دوره که بازهم تحریم ها به اقتصاد ایران بازگشــته اســت باید به 
پشتوانه اقدامات زیربنایى و بازمهندسى اقتصاد کشور، اصالحات ساختارى 
بنیان هاى اقتصادى در بخش تولید، به ویژه یکى از مهم ترین حوزه هاى آن، 
یعنى معدن و صنایع معدنى، در دستور کار قرار گیرد. این در حالى است 
که متاسفانه به نظر مى رسد در نگاه کالن به اقتصاد کشور، تولید آن گونه 
که باید، جدى گرفته نمى شود. تا زمانى که وضعیت درآمدهاى مالى به 
واســطه ورود دالرهاى نفتى به بدنه اقتصاد مناسب است، کسى سراغى 
از تولید نمى گیرد و تنها زمانى به بخش مولد اقتصاد توجه مى شــود که 
نابسامانى هاى مالى ناشى از کاهش درآمدهاى کشور به اوج خود رسیده 
باشد. این شرایط در بخش معدن و صنایع معدنى کشور نیز برقرار است. 
بدیهى است در حوزه معدن و صنایع معدنى، به پشتوانه سه مولفه بنیادى 
پتانسیل هاى مناسب معدنى از دیدگاه کمى و کیفى، دسترسى به آب هاى 
آزاد و نیز وجود منابع ارزشمند حامل هاى انرژى، مزیت هاى نسبى فراوانى 
به صورت بالقوه وجود دارد. اما جاى خالى یک سازوکار اجرایى مبتنى بر 
دانش، تحلیل و برنامه ریزى براى بهره بردارى مناسب از این مزایا احساس 
مى شود. اگرچه محاســبات دقیق علمى نشان دهنده سهم باالى معدن 
در تولید ناخالص داخلى بوده و نســبت سودآورى باالتر بخش معدن و 
صنایع معدنى در مقایســه با کل اقتصاد کشــور و مواردى از این دست، 
شواهد مستقیم و غیرمستقیم اهمیت بخش معدن و صنایع معدنى در 
اقتصاد کشور اســت؛ اما حتى با فرض پذیرش سهم حدود یک درصدى 
بخش معدن در اقتصاد کشــور نیز باید توجه داشــت که تاثیر مستقیم 
و غیرمستقیم رشد معدن بر رشــد اقتصادى کشور، به مراتب بیشتر از 
تجارت و حتى صنعت است. چراکه رونق بخش معدن به عنوان محرك 
اقتصاد، مى تواند توسعه سایر بخش ها از جمله حمل ونقل را در پى داشته، 
از طرفى منجر به ایجاد اشــتغال پایدار مبتنى بر تولید شود. پراکندگى 
معادن در سراســر کشور، ایجاد توزیع مناســب بازار اشتغال، به ویژه در 
مناطق محروم را در پى داشــته و همچنین نقش چشمگیرى بر توسعه 
صنعتى دارد. باید توجه داشــت صنایع بزرگ و سودآور کشور همچون 
فوالد، ســیمان، سنگ ساختمانى، سرب و روى، گچ، مس و... به پشتوانه 
 فعالیت در حوزه معدن شکل گرفته و حلقه هاى بعدى ارزش افزوده معدن

 به حساب مى آیند. 

رشدساز
بخش معدن چقدر قابلیت تحریک رشد اقتصادی را دارد؟

 نوید حسینی
  دانش آموخته حوزه معدن
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معدن در ایران
پیشران رشد

معادن در تنگنای توسعه
حمید آذرمند از چگونگی تبدیل شدن بخش معدن به موتور محرک توسعه می گوید

Á   اگر بخواهیم تصویری از ظرفیت های معدنی کشــور ارائه  
کنیم، معادن و صنایع معدنی کشور در چه موقعیتی قرار دارند؟

ایــران بر روى کمربند جهانى مس، طال و ســنگ آهن قرار 
دارد. ذخایر معدنى بســیار غنى کشور به ویژه سنگ آهن، مس، 
زغال سنگ، آلومینیوم، سرب،  روى، عناصر نادر خاکى، سنگ هاى 
تزئینى و ســنگ آهک موقعیت ممتازى براى معادن ایران ایجاد 
کرده اســت. عالوه بر آن، معادن ایران از مزایایى مانند عیار باال، 
معادن روباز و تنوع در ذخایر برخوردار است. به رغم این موقعیت 
ممتاز، تولید کشور نسبت به ذخایر زیرزمینى در سطح پایینى 
است. نرخ استخراج و نسبت تولید به ذخایر اثبات شده، در مورد 
اغلب ذخایر معدنى ایران در مقایسه با سایر کشورها پایین است 
و با وجود ذخایر معدنى بسیار غنى، سهم معادن ایران در تولید 

و صادرات کم است.
Á   باتوجه به اینکه ایران از کشورهای غنی از حیث ذخایر معدنی محسوب می شود، چرا  

سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و چرا بخش معادن 
ایران متناسب با ذخایر معدنی توسعه  نیافته است؟

توسعه نیافتگى معادن و صنایع معدنى کشور، ریشه در موانع و تنگناهاى متعددى 
دارد که در اینجا به آنها اشاره مى شود. یکى از تنگناهاى اصلى، ضعف زیرساخت هاى الزم 
براى توسعه معادن و صنایع معدنى است. اغلب حوزه هاى معدن خیز کشور در مناطق 
مرکزى و شرقى کشور قرار دارند که فاقد زیرساخت هاى مناسب حمل ونقل ریلى است. 
عالوه بر آن، استخراج و تولید محصوالت معدنى، وابستگى به زیرساخت هاى برق و آب 
دارد و کمبود این زیرســاخت ها در مناطق معدن خیز کشور، مانع دیگرى براى توسعه 

معادن به حساب مى آید.
پدیده دیگرى که توسعه معادن کشور را با مشکل مواجه کرده است و رقابت پذیرى 
و توان ســرمایه گذارى بنگاه هاى داخلى را کاهش داده است، معدن کارى خردمقیاس و 
عدم حضور سرمایه گذاران عمده و شرکت هاى بزرگ فراملیتى در این بخش است. بخش 
عمده معادن کشــور واحدهاى خردمقیاس محسوب مى شوند و فقط کمتر از دو درصد 
واحدهاى معدنى کشــور واحدهاى بزرگ با بیش از 100 نفر کارکن هســتند. در مورد 
صنایع معدنى نیز همین گونه است. به استثناى چند شرکت بزرگ دولتى و شبه دولتى، 
مابقى شرکت هاى تولیدکننده صنایع فلزات اساسى در مقایسه با رقباى خارجى از مقیاس 
کوچک ترى برخوردارند. معادن کوچک مقیاس و شرکت هاى مقیاس متوسط صنایع فلزات 
اساسى، موجب شده است اغلب معادن و صنایع معدنى کشور توان تجهیز و جذب فناورى 
محدودى داشــته باشند و از صرفه هاى ناشى از مقیاس برخوردار نباشند. عالوه بر آنچه 
گفته شد، عدم شفافیت و محیط کسب وکار نامساعد، عواملى مانند دخالت هاى قیمتى 
دولت، الگوى ناکارآمد تعیین بهره مالکانه و سیاست هاى ارزى نامناسب و نوسانات نرخ ارز 
هم بر مشکالت بخش معادن کشور افزوده است. طى چند سال گذشته، نرخ ارز حقیقى 
در کشور روندى نزولى داشته است و به این علت واردات فوالد و سایر محصوالت معدنى 

باصرفه تر از ســرمایه گذارى و تولید محصوالت در داخل کشور 
بوده است.

شیوه نامناسب واگذارى معادن دولتى نیز یک مشکل اساسى 
در حوزه معادن و صنایع معدنى کشور بوده است. طى دوره هاى 
قبــل، واگذارى معادن فعال کشــور در قالب رد دیون، ســهام 
عدالت و واگذارى معادن به نهادهاى غیرتخصصى، منجر به بروز 
مشکالت و موانع بسیارى شده است. مشکل مهم دیگر در زمینه 
توسعه معادن و صنایع معدنى کشور، مساله تامین مالى است. 
ســاختار تامین مالى معادن کشور بسیار ناکارآمد است. معادن 
بزرگ کشور اغلب متکى بر منابع بودجه عمومى یا متکى بر منابع 
نظام بانکى هستند. در سال هاى گذشته به طور موردى و بسیار 
محدود از برخى ابزارهاى مالى مانند بازار بدهى یا منابع فاینانس 
خارجى استفاده شده است که براى توسعه معادن بزرگ ناکافى است. توسعه معادن کشور، 
در مقیاسى که در سایر کشورها رایج است، به یک ساختار تامین مالى گسترده نیازمند 
است که قاعدتاً باید متشکل از کنسرسیوم هاى بزرگ فراملیتى، حضور بانک هاى داخلى و 

خارجى، تامین مالى از بازار سرمایه و حتى جذب سرمایه هاى خرد باشد.
Á   به عنوان یک جمع بندی، مهم ترین چالش های معادن کشــور را چگونه می توان  

دسته بندی کرد؟
عمده ترین چالش هاى توســعه معادن و صنایع معدنى کشور را به سه دسته مى توان 
تقسیم کرد: از منظر کالن مى توان چالش هایى مانند سیاست هاى ناکارآمد ارزى، رابطه 
مالى با دولت و دخالت هاى قیمتى را نام برد. از منظر درون بخشــى نیز مى توان شــکاف 
فناورى و فرسودگى ماشین آالت، ضعف اکتشافات و اطالعات پایه، معدن کارى خردمقیاس 
و شیوه واگذارى ها را مورد اشاره قرار داد. از منظر بین بخشى نیز مالحظات توسعه پایدار، 
رکود بخش ســاختمان و ضعف زیرساخت ها را مى توان نام برد. این سه دسته مشکالت 
در کنار سایر موانع مانند محیط کسب وکار نامناسب و ضعف تامین مالى بخش معدن را 

مى توان مانع توسعه معادن کشور دانست.
Á   سال هاست این مساله که بخش معدن می تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور  

باشد مطرح شده اما در میدان عمل این ایده به اجرا در نیامده است. اکنون با توجه به اینکه 
اقتصاد ایران در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته، چگونه می توان زمینه 

برای اقتصاد بدون نفت با اتکا به معدن را اجرایی کرد؟
تا پیش از این، درآمدهاى سرشــار نفتى، اهمیت معادن و صنایع معدنى کشور را در 
حاشــیه قرار داده بود. معادن کشور، مسائل حل نشده بسیارى را دارا هستند که نشان از 
انگیزه پایین سیاستگذاران به توسعه این بخش دارد. در شرایط فعلى که تحریم هاى نفتى 
در کانون توجهات دشــمنان خارجى قرار دارد، توسعه معادن و صنایع معدنى مى تواند تا 
حدودى از مشکالت اقتصادى کشور بکاهد. البته توسعه معادن و صنایع معدنى کشور به 

اقدامات و سیاستگذارى هاى گسترده و جسورانه اى نیاز دارد.
Á   با توجه به نگاهی که می گوید بسیاری از توسعه ها و زیربناها بر مبنای صنعت فوالد  

 مشکل مهم در 
زمینه توسعه معادن 

و صنایع معدنی 
کشور، مساله 

تامین مالی است. 
ساختار تامین مالی 
معادن کشور بسیار 

ناکارآمد است 
اما این مشکل را 

می توان با تشکیل 
کنسرسیوم های 
بزرگ معدنی و 

تنوع بخشی و توسعه 
نظام تامین مالی 

حل کرد.

بخش معادن غیرنفتی حتی با احتساب صنایع معدنی در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد ولی بر اساس نتایج مطالعات، بخش معادن کشور حتی با وجود این 
سهم اندک، می تواند در آینده یکی از پیشران های رشد اقتصادی باشد. حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی با واکاوی ابعاد این مساله که بخش معدن چقدر پتانسیل تبدیل شدن به 
پیشران توسعه اقتصاد ایران را دارد، معتقد است در شرایط فعلی که تحریم های نفتی در کانون توجهات دشمنان قرار دارد، توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند تا حدودی از 

مشکالت اقتصادی کشور بکاهد. البته توسعه معادن و صنایع معدنی کشور به اقدامات و سیاستگذاری های گسترده و جسورانه ای نیاز دارد.



پیشران رشد
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معدن در ایران

بوده، آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی سبب توسعه 
کشور هم می شود؟

چگونگى نقش توسعه معادن و صنایع معدنى در توسعه اقتصاد کشور، از ابعاد مختلف 
قابل بررسى است. اوالً همان طور که گفتید، به عنوان مثال صنعت فوالد نهاده هاى مورد نیاز 
براى تولید بسیارى از صنایع مانند خودروسازى، ساختمان، تولید تجهیزات و ماشین آالت 
و... را فراهم مى کند. ولى نکته آن است که نقش معادن و صنایع معدنى در توسعه کشور 

بسیار فراتر از آن است.
توســعه معادن و صنایع معدنى از یک طرف نهاده هاى مورد نیاز بسیارى از صنایع را 
فراهم مى کند و از طرف دیگر در زنجیره ارزش خود، براى بســیارى از صنایع و خدمات 
اقتصاد تقاضا ایجاد مى کند. از طرف دیگر، ظرفیت رشــد ســریع و قابلیت تبدیل شدن 
به یکى از پیشران هاى رشــد اقتصادى، کمک به پایدارى رشد اقتصادى، ظرفیت باالى 
جذب FDI حتى در دوره هاى رکود اقتصادى، ماندگارى طوالنى سرمایه گذارى ها، کمک 
بــه بهبود تراز تجارى و ذخایر معدنى قابل توجه موجود در کشــور مى تواند در مجموع 
 این بخش را به یکى از بخش هاى کلیدى اقتصاد و یکى از عوامل توســعه اقتصاد کشور 

تبدیل کند.
Á   چه شــرایط و سیاســت هایی باید در اقتصاد ایران حاکم باشد که به جای نفت، بر  

ارزش افزوده حاصل از بخش معدن تکیه کرد؟ 
ابتدا باید تاکید کرد که قرار نیست بخش معدن جاى نفت را بگیرد. نفت همچنان تا 
چندین دهه آینده یکى از بخش هاى کلیدى و تامین کننده منابع مالى طرح هاى عمرانى و 
تامین کننده نهاده هاى مورد نیاز بسیارى از صنایع داخلى خواهد بود. جداى از این مساله، 
بخش معادن و صنایع معدنى نیز به موازات، مى تواند یک نقش تعیین کننده و یک جایگاه 

استراتژیک در توسعه کشور داشته باشد.
با این توضیح، براى اینکه این بخش توســعه پیدا کند الزم است اقداماتى انجام شود. 
اوالً در بعد اقتصاد کالن باید سیاست هاى ارزى اصالح شود، از دخالت در قیمت گذارى ها 
اجتناب شود، رابطه مالى دولت و معادن بازنگرى و تصریح شود و زیرساخت هاى حمل ونقل، 

انرژى، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنى کشور توسعه یابند.
ثانیاً براى توسعه ابزارهاى تامین مالى هم باید اقداماتى انجام شود. مشکل تامین مالى 
بخش معدن را مى توان با تشکیل کنسرسیوم هاى بزرگ معدنى و تنوع بخشى و توسعه نظام 

تامین مالى مورد نیاز معادن و صنایع معدنى حل کرد.
ثالثاً اقدامات مهم دیگرى هم براى رفع تعارضات میان محیط زیســت و فعالیت هاى 
معدنى باید انجام شود. در این زمینه باید ضوابط محیط زیستى مرتبط با فعالیت هاى معدنى 
بازنگرى شود و مدل استخراج پایدار تدوین شود. براى توسعه صنایع بازیافت هم مى توان 

زمینه سازى کرده و انگیزه ایجاد کرد.
در زمینه بهبود محیط کســب وکار فعالیت هاى معدنى، اقداماتى مانند ارتقاى حقوق 
اکتشافات، ایجاد محیطى شفاف و رقابتى براى واگذارى معادن و رفع موانع سرمایه گذارى 

خارجى مى تواند به بهبود محیط کسب وکار بخش معدن و صنایع معدنى کمک کند.
Á   با توجه به سهم پایین بخش معدن در اقتصاد، این بخش تا چه اندازه قابلیت آن را  

دارد که پیشران رشد باشد؟ مزیت بخش معدن نسبت به دیگر بخش ها در پیشرانی رشد 
اقتصادی چیست؟

  بخش معادن غیرنفتى حتى با احتساب صنایع معدنى در حال حاضر سهم اندکى در 
تولید ناخالص داخلى دارد ولى بر اساس نتایج مطالعات، بخش معادن کشور حتى با وجود 
این سهم اندك، مى تواند در آینده یکى از پیشران هاى رشد اقتصادى باشد. براى این ادعا 
مى توان دالیل مختلفى ارائه کرد از جمله آنکه بخش معدن، پیوندهاى پسین و پیشین 
بسیار قوى با طیف گسترده اى از فعالیت هاى اقتصادى دارد. از طرف دیگر، ذخایر معدنى 
بسیار غنى کشور و برخوردارى کشور از ذخایر گسترده و متنوع معدنى، برخوردارى از ذخایر 
انرژى گسترده، پایدارى باال و نوسان پایین فعالیت هاى معدنى و نظایر آن نیز هر یک دلیلى 
بر اهمیت نقش معدن است. بخش معادن اساساً ظرفیت باالیى در جذب سرمایه گذارى 
مستقیم خارجى دارد. در کشورهاى معدن خیز، سهم عمده اى از سرمایه گذارى مستقیم 
خارجى به بخش معادن و صنایع معدنى اختصاص دارد. حتى در دوره هاى رکود اقتصادى، 
بخش معادن در کشــورهاى معدن خیز، جایگزین ســایر بخش هاى اقتصادى در جذب 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى شده است. یکى دیگر از مزیت هاى توسعه بخش معادن آن 
است که توسعه این بخش به طور گسترده اى تقاضا براى ایجاد زیرساخت هاى حمل ونقل 

ریلى، زیرساخت هاى انرژى، طرح هاى انتقال آب و صنایع بازیافت ایجاد مى کند. به بیان 
دیگر، با توســعه معادن و صنایع معدنى کشور، سرمایه گذارى خارجى در زیرساخت هاى 
حمل ونقل و انرژى جذابیت پیدا مى کند. این مســاله نیز به طور غیرمستقیم مى تواند به 
رشد اقتصادى کشور کمک کند. عالوه بر آن،  توسعه معادن و محصوالت معدنى، جداى 
از فراهم ســاختن امکان صادرات محصول و بهبود تراز تجارى کشور، مى تواند نهاده هاى 
مورد نیاز طیف گسترده اى از صنایع داخلى را نیز فراهم کند. در مجموع با توجه به ذخایر 
گسترده معدنى، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه گذارى خارجى،  
پایدارى نسبى فعالیت هاى معدنى، ماندگارى طوالنى سرمایه گذارى ها، پیوندهاى پسین 
و پیشــین قوى با سایر فعالیت هاى اقتصادى و کمک به بهبود تراز تجارى،  مى توان ادعا 
کرد بخش معادن و صنایع معدنى کشور قابلیت تبدیل شدن به یکى از پیشران هاى رشد 

اقتصادى را در آینده دارد.
Á   در این صورت نقش دولت و بخش خصوصی در توســعه بخش معدن چگونه باید  

تفکیک شود؟ تجربه دیگر کشورها در این زمینه چگونه است؟
تفکیک نقش دولت و بخش خصوصى در توســعه معادن بســیار حائز اهمیت است. 
نقش دولت باید متمرکز بر ایجاد زیرساخت ها، سرمایه گذارى در اکتشافات، بهبود محیط 
کسب وکار و افزایش شفافیت و رقابت و زمینه سازى براى جذب سرمایه هاى خارجى باشد. 
نقش بخش خصوصى نیز سرمایه گذارى و تامین مالى و توسعه کسب وکارهاى معدنى است. 
به بیان دیگر، تامین مالى و بنگاهدارى فعالیت هاى معدنى بر عهده بخش خصوصى است. با 
این حال دولت مى تواند نقشى بسیار کلیدى و مهم در توسعه معادن کشور بر عهده بگیرد. 
در گام نخست الزم است به سیاست سرکوب نرخ ارز خاتمه داده و تا حد امکان از دخالت 
در قیمت گذارى ها اجتناب شــود. همچنین تبیین رابطه مالى دولت و معادن و برقرارى 
یک الگوى منعطف و کارآمد براى تعیین بهره مالکانه نیز مى تواند بســیار مفید باشد. از 
سوى دیگر، توسعه زیرساخت هاى حمل ونقل، انرژى، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع 
معدنى، با فراهم کردن زمینه سرمایه گذارى بخش خصوصى و سرمایه گذارى خارجى باید 

در دستور کار قرار گیرد.
Á  تحریم های خارجی تا چه میزان مانع فعالیت های معدنی خواهد شد و چه باید کرد؟  

تحریم هاى خارجى، مشــکالت گسترده اى براى بخش معدن و صنایع معدنى ایجاد 
خواهد کرد. معادن و صنایع معدنى از ســه حوزه مختلف تحت تاثیر تحریم هاى خارجى 
قرار خواهد گرفت. اول آنکه بخش معادن و صنایع معدنى نیاز به تجهیزات و ماشین آالت 
پیشرفته دارد که بخش عمده اى از آنها از طریق واردات تامین مى شود. در شرایط فعلى، از 
یک طرف نرخ ارز افزایش یافته و هزینه واردات رشد قابل توجهى پیدا کرده است و از طرف 
دیگر در نتیجه تحریم هاى خارجى بسیارى از شرکت هاى صاحب نام بین المللى فراهم کننده 
تجهیزات معدنى، امکان تامین ماشین آالت و تجهیزات معدنى مورد نیاز کشور را نخواهند 
داشــت. این مسائل، انتقال فناورى و در نتیجه فعالیت جارى و برنامه هاى توسعه معادن 
کشور را دچار مشــکالت جدى خواهد کرد. دوم آنکه، بخش قابل توجهى از محصوالت 
معدنى و صنایع معدنى به بازارهاى خارجى صادر مى شود. اگرچه با افزایش نرخ ارز، مزیتى 
براى صادرات محصوالت معدنى ایجاد شده است ولى در مقابل در اثر تحریم هاى خارجى، 
امکان تجارت با شرکت هاى خارجى بزرگ و بازگرداندن ارز صادراتى با موانعى روبه رو شده 
است. تحریم هاى خارجى صادرات محصوالت معدنى را با محدودیت هاى جدى مواجه کرده 
است. سوم آنکه، معادن و صنایع معدنى نظیر آنچه در سایر کشورها نیز وجود دارد، بسیار 
وابسته به تامین مالى خارجى و جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى است. اساساً صنایع 
معدنى، مشابه صنعت نفت، یک صنعت بین المللى است و نیازمند مشارکت و تامین مالى 
خارجى است. در شرایط فعلى و با تشدید تحریم ها، بانک ها و شرکت هاى بزرگ خارجى 

امکان تامین مالى فعالیت هاى معدنى را نخواهند داشت.
با جمع بندى نکات فوق، مى توان این گونه تاکید کرد که تحریم هاى خارجى مســیر 
انتقال فناورى، صادرات محصول و جذب منابع مالى را دچار مشکالت عمده خواهد کرد. 
در این شرایط، براى جلوگیرى از رکود معادن و صنایع معدنى مى توان اقداماتى را انجام 
داد از جمله، تشکیل کنسرســیوم هاى داخلى با حضور شرکت هاى معدنى براى تامین 
مالى فعالیت هاى معدنى، انتشــار اوراق دولتى براى تامین مالى زیرساخت هاى مورد نیاز 
معادن، حذف ممنوعیت ها و محدودیت هاى صادراتى، کاهش تعرفه واردات ماشین آالت و 
 تجهیزات معدنى و توسعه طرح هاى زیرساختى از محل انتشار اوراق براى ایجاد تقاضا براى

 محصوالت معدنى. 

تفکیک نقش 
دولت و بخش 
خصوصی در 

توسعه معادن 
بسیار حائز اهمیت 
است. نقش دولت 

باید متمرکز بر 
ایجاد زیرساخت ها، 

سرمایه گذاری در 
اکتشافات، بهبود 
محیط کسب وکار 

و افزایش شفافیت 
و رقابت و 

زمینه سازی برای 
جذب سرمایه های 

خارجی باشد.

 در مجموع با 
توجه به ذخایر 

گسترده معدنی، 
قابلیت رشد سریع 

بخش معادن، 
قابلیت جذب 

سرمایه گذاری 
خارجی،  پایداری 

نسبی فعالیت های 
معدنی، ماندگاری 

طوالنی 
سرمایه گذاری ها، 
پیوندهای پسین 
و پیشین قوی با 

سایر فعالیت های 
اقتصادی و کمک 

به بهبود تراز 
تجاری،  می توان 
ادعا کرد بخش 
معادن و صنایع 

معدنی کشور 
قابلیت تبدیل 

شدن به یکی از 
پیشران های رشد 

اقتصادی را در 
آینده دارد.

 قابلیت 
موجود
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فصل 1
معدن در ایران

فوالد

تزریق یارانه انرژى به صنایع کشــور از حساسیت باالیى در 
اقتصاد برخوردار اســت. زیرا برخى از تحلیلگران اقتصادى 
معتقدنــد باید ایــن سوبســیددهى در نهایــت به خلق 

 ارزش افزوده بینجامد. در این میان صنعت فوالد از جمله صنایع 
ســرمایه بر و نیازمند تکنولوژى باالست که سهم موثر انرژى در 
بهاى آن باعث شــده، تخصیص یارانه 
انرژى و آب به آن نه تنها منجر به ایجاد 
ارزش  افزوده شــود، بلکــه این یارانه بر 
قیمت تمام شــده تولید و فــروش این 
محصول تاثیراتى به جــا بگذارد. این در 
حالى است که به دلیل وجود ارتباطات 
پسین و پیشین این صنعت استراتژیک 
با سایر صنایع، تغییر قیمت فوالد آثار و 
نقش مهمى در سایر بخش هاى اقتصادى 
و صنعتى ایفا مى کند. حال این ســوال 
مطرح مى شــود که حمایــت یارانه اى 
چگونه بــه ارزش  افزوده در بخش فوالد 

منجر شده است؟ 
در این میان برخى ادعاها وجود دارد. یکى از موارد مطرح شده 
این است که صنعت فوالد از یارانه انرژى و آب استفاده مى کند و 

به  نوعى این روند رانت زاست. 
به اعتقاد کارشناسان اقتصادى، در وهله نخست باید این موضوع 
را در نظر داشت که تخصیص یارانه انرژى تنها مختص فوالدى ها 
نیست و سایر صنایع کشور نیز از این یارانه بهره مند هستند و در 

وهله دوم باید به بررسى یکسرى مزیت ها پرداخت. به باور آنها 
انرژى ارزان تنها نقطه اى است که بخشى از عدم برخوردارى 
صنعت فوالد از برخى مزیت ها را جبران مى کند. چراکه رقباى 
خارجى فوالد ایران، براى تولید محصوالت خود داراى مزیت هایى 
مانند نــرخ بهره بانکى پایین، بهره ورى نیــروى کار، حمل ونقل 
به صرفه و مزیت هایى از این دست هستند و فوالدسازان ایرانى در 

مقابل این مزیت ها، تنها از گاز ارزان بهره مندند. 
از سوى دیگر بررسى ها نشــان مى دهد بیش از 90 درصد از 
تولید فوالد در کشور به روش احیاى مستقیم انجام مى شود که 
خوراك اصلى آن گاز اســت. به اعتقاد تولیدکنندگان فوالد ایران 
جایگزینى این روش با روش کوره  بلند که در بسیارى از کشورها 
براى تولید فوالد مورد اســتفاده قرار مى گیرد، به این دلیل است 
که ایران داراى بزرگ ترین منابع گاز در دنیاست و به عنوان یک 
مزیت مى توان از این پتانسیل استفاده کرد. زیرا صنعت فوالد در 
کنار ســهم باال در تولید ناخالص ملى به ایجاد اشتغال در کشور 

کمک مى کند. 
به باور آنها بهره گیرى از گاز در صنعت فوالد، باعث مى شود به 
جاى اینکه گاز به صورت یک ماده خام صادر شود، با به کارگیرى 
در صنعت فــوالد به یک فرآورده با ارزش افزوده باال تبدیل و بعد 
صادر شــود. در این پرونده مى خواهیم بررسى کنیم که حمایت 
یارانــه اى در قالب انرژى و آب تا چه انــدازه در صنعت فوالد به 
خلق ارزش  افزوده منجر شــده اســت و آیا ایــن موضوع قابل 
 اتکاســت که این تخصیص یارانه نوعى مزیت براى صنایع کشور

 به شمار مى رود؟ 

آیا سوبسیددهی به صنعت فوالد
 ارزش  افزوده ایجاد می کند؟

پـرونده
چهارم
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  بهاره چراغی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

میزان مصرف انرژی به ازای هزار تن فوالد خام 
تولید شده در کشورهای عمده تولیدکننده آن

)تن معادل نفت خام(

یه
س

رو

ان
یر

ا

ین
را

وک
ا

یل
رز

ب

ند
ه

ین
چ

ان
آلم

100
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
1990 2000

2005 2010 2013

مصرف انرژی صنعت فوالد در مقایسه با سایر صنایع
)میلیون تن معادل نفت خام(

35
30
25
20
15
10

5
0

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

صنعت فوالد سایر صنایع



فوالد

3031 ویژه نامه ایران کانمین    آبان 1397ویژه نامه ایران کانمین   آبان 1397

معدن در ایران

در مــورد یارانه انــرژى و آب که به صنعت فوالد تخصیص داده 
مى شود، چند موضوع را باید مورد بررسى قرار داد. در وهله نخست 
این یارانه به کل صنایع کشــور اختصاص داده مى شــود و تنها 
صنعت فوالد نیست که از این مزیت برخوردار است. سپس باید 
به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر، فوالدى ها گران ترین 

آب را خریدارى مى کنند. 
این در حالى است که تنها بحث پرداخت آب بها در میان نیست 
و هزینه هاى دیگرى بابت بى آبى و خشکسالى و خسارت هایى از 
این دست از فوالدسازان کشور دریافت مى شود. در مورد برق هم 
باید گفت که هزینه هاى برق براى صنعت فوالد کشــور به  هیچ 
 عنوان ارزان نیست. البته در طول چند ماه گذشته به دلیل افزایش 

نرخ ارز، هزینه هاى برق با تغییراتى مواجه شده است.  
این در حالى اســت که این روند پیش از نوســانات اخیر ارز 
این گونه نبوده و قیمت برق براى تولیدکنندگان فوالد باالتر بوده 
اســت. در این میان تنها یک مزیت براى صنعت فوالد به چشم 
مى خورد و آن هم گاز است. البته در مورد گاز هم چند موضوع را 

باید مورد توجه قرار داد. 
نخســتین نکته قابل توجه این اســت که در مقابل یکسرى 
مزیت هایــى کــه رقباى خارجــى فوالد ایــران در خــارج از 
کشــور دارند، گاز ارزان تنها نقطه اى اســت که بخشى از عدم 
 مزیت هــا در کشــور را جبران مى کنــد. یکــى از مزیت هاى 
بارز رقباى خارجى، موضوع نرخ بهره بانکى اســت. در بسیارى 
از کشورهاى دنیا نرخ ســود بانک ها یا صفر یا باالى یک درصد 

محاسبه مى شود. 
این در حالى است که در ایران نرخ هاى بانکى باالى 20 درصد 
هستند و در واقع مى توان گفت این موضوع یک عدم مزیت براى 
صنعت فوالد کشور به شمار مى رود. از سوى دیگر بهره ورى نیروى 
کار از نظر تعداد نفراتى که به ازاى هر تن تولید فوالد به کار گرفته 
مى شود، نسبت به سایر رقبا در دنیا با تفاوت هاى چشمگیرى در 

ایران وجود دارد. 
این موضوع یک بحث فرهنگى و اجتماعى است و نمى توان در 
مورد آن هم کارى کرد. زیرا این انتظار از صنایع فوالد کشور وجود 
دارد که ایجاد اشــتغال کنند و بیش از آن چیزى که نیاز است 
نیروى انســانى به کار بگیرند. این موضوع را مى توان یکى دیگر 
از عدم مزیت ها در صنایع فوالد ایران به شــمار آورد. نکته بعدى 
که باید آن را مــورد توجه قرار داد، هزینه هاى باالى حمل ونقل 
داخلى براى فوالدى هاســت که نسبت به سایر کشورها گران تر 

آب مى خورد. 
بررسى ها نشان مى دهد اکثر واحدهاى تولیدى فوالد در دنیا 
در لب دریا جانمایى شده اند که این موضوع باعث شده به راحتى 
مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق دریا وارد و بعد هم محصوالت 
را در همان جا بارگیرى و با کشتى ارسال کنند. حال تصور کنید 
هزینه هاى داخلى حمل ونقل فوالدسازان ایرانى در مقایسه با رقباى 
خارجــى که باید مواد اولیه مورد نیاز را از معادن به کارخانه ها و 
بعد براى توزیع و انتقال به داخل و خارج کشور انتقال دهند تا چه 

اندازه سرســام آور خواهد بود. در این 
یکسرى  فوالد  تولیدکنندگان  میان 
مواد مصرفى مانند قطعات یدکى و 
تجهیزات ماشین آالت صنعتى را که 
باید از خارج وارد شــوند هم به دلیل 
دور بودن و اینکه همیشه در دسترس 
نیستند، خریدارى و مدت ها در انبارها 

ذخیره مى کنند. 
ایــن موضوع باعث شــده ضمن 
اینکه حدود ســه تا چهار ماه طول 
مى کشــد تا مواد مصرفى به دست 
تولیدکننده برسد، سرمایه آنها براى 
مدت طوالنى بخوابد که در اصطالح 
به آن خواب ســرمایه مى گویند. با 
این روش فوالدسازان در کنار تجربه 
خواب سرمایه، باید سود 25درصدى 
بانک هایى را که براى تامین سرمایه 
در گردش وام گرفته اند نیز پرداخت 

کنند. 
بنابراین مى تــوان گفت تمام این 
عدم مزیت ها در صنعت فوالد ایران در 
مقابل تخصیص یارانه در بخش هایى 
مانند گاز که نسبت به سایر کشورها 
ارزان تــر اســت، مزیتى محســوب 
نمى شود. از سوى دیگر صنعت فوالد 
مانند صنعت پتروشیمى نیست که 

کل خوراك آن گاز باشد. 
گاز در میان ســایر هزینه ها، رقم 
ناچیزى در هزینه هاى تولید است و 
نباید این گونه فکر کرد که چون گاز 
ارزان اســت در خلق ارزش  افزوده و 
قیمت تمام شده فوالد تاثیر محسوسى 

دارد. 
بنابرایــن کل انرژى بــرق و گاز 
تخصیص داده شده در مقایسه با مواد 
اولیه فوالد که سنگ آهن و الکترودى 
اســت که امروز به دلیل محدودیت 
عرضه در بازار جهانى و قیمت باالى 
آن، یکى از معضــالت کارخانه هاى 
فوالدسازى محسوب مى شود، از عدم 
مزیت ها در این صنعت حکایت دارد. 
اما نکته  حائز اهمیت دیگر این است 
که یارانه انرژى و آب در ایران به تمام 
صنایع کشور تخصیص داده مى شود 
و تنها فوالد نیســت که از این یارانه 

استفاده مى کند. در البه الى تمام این مباحث توجه به یک نکته 
دیگر هم قابل تامل است. 

طبق بررسى ها بیش از 80 درصد از تولید فوالد دنیا با روش 
کوره  بلند انجام مى شود. این در حالى است که در ایران بیش از 
90 درصد از تولید فوالد به روش احیاى مستقیم صورت مى گیرد. 
حال این سوال مطرح است که چرا در ایران، فوالد با روش احیاى 

مستقیم تولید مى شود؟ 
دلیــل روش تولید فوالد در ایران این اســت که کشــور ما 
بزرگ ترین منابع گاز در جهان را دارد و به دلیل اینکه گاز ارزان به 
عنوان یک مزیت در دسترس است، به جاى اینکه گاز به صورت 
یک ماده خام صادر شود، آن را به یک فرآورده با ارزش افزوده باالتر 
تبدیل و بعد آن را صادر کنیم. با این ســازوکار هم ارزش افزوده 
بیشــترى خلق و هم اشتغال بیشترى در ســطح کشور ایجاد 

مى شود. 
به همین دلیل تمام دنیا، صنعت فوالد ایران را بر اساس روش 
احیاى مستقیم مى شناسند، با این نگرش که داراى گاز فراوان و 

ارزان هستیم. 
حال اگر قرار باشد گاز را با قیمت جهانى به تولیدکنندگان این 
صنعت عرضه کنند، شاید این دستور کار مورد توجه قرار گیرد که 
فوالد را با روش کوره بلند تولید کنیم. اما آیا به اندازه کافى داراى 
زغال سنگ و کک هستیم؟ این سوال از این حیث حائز اهمیت 
است که براى تولید فوالد آن هم به روش کوره بلند به زغال سنگ 

و کک نیاز است. 
با این حال بر این باورم که تمام مباحث مطرح شده را باید در 
کنار یکدیگر مورد بحــث و واکاوى قرار داد؛ چراکه نمى توان در 
فعالیت اقتصادى دســت روى یک آیتم گذاشت و گفت به این 
دلیل که یکى از نهاده هاى تولید فوالد مانند انرژى ارزان اســت، 
بنابراین این صنعت از حمایت هایى خارج از عرف استفاده مى کند. 
به هر حال هر کشورى در دنیا یک نهاده را به  عنوان مزیت تولید 
در چنته دارد. یک کشور آب فراوان دارد بنابراین داراى مزیت هاى 

کشاورزى است.
کشور دیگر آب و هواى خوبى دارد پس در آن دامپرورى مزیت 
محسوب مى شود. در ایران نیز مزیتى که وجود دارد، منابع سرشار 

انرژى است. 
بنابراین به دلیل وجــود این مزیت، فوالد یکى از بخش هاى 
 صنعتى اســت که مى تواند هم به ایجاد اشتغال در کشور کمک 
کند، هم در تولید ناخالص ملى نقش قابل توجهى ایفا کند و هم 
مى تواند به عنوان یک کاالى صادراتى، جایگزین صادرات  نفتى 

کشور شود. 
این موارد، مزیت هایى است که صنعت فوالد کشور نسبت به 
ســایر رقباى خود در دنیا از آن برخوردار است که البته طبیعى 
است و باید هم داشته باشد. بدون شک مصرف گاز چه در مصارف 
خانگى و چه در مصارف صنعتى در کشورى مانند ایران که داراى 
منابع عظیمى در این بخش است باید تفاوتى با کشورى که گاز 

ندارد داشته باشد. 

محافظ صنایع
یارانهانرژیوآبدرخلقارزشافزودهبخشفوالدچهنقشیایفامیکند؟

 بهرام سبحانی
  کارشناس صنعت فوالد
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قاعده توسعه
بررسیابزارهایحمایتیصنعتفوالددرگفتوگوبادبیرانجمنتولیدکنندگانفوالد

Á  مزیت های صنعت فوالد را تشریح کنید؟ 
اقتصاد ایران در صنایع تولیدى مانند فوالد جایگاه مهمى 
دارد کــه وجود منابع فراوان زیرزمینــى و کانى هاى فلزى، 
وجود حلقه هاى پیشین و پسین این محصوالت فلزى با دیگر 
بخش هاى مختلــف اقتصادى و همچنین وجود منابع ارزان 
انرژى در کشور براى چنین صنایعى که جزو صنایع انرژى بر 
محســوب مى شوند، اهمیت اســتخراج و تولید محصوالت 
فوالدى را بیش از پیش روشن مى کند. این در حالى است که 
در دنیاى امروز، با در نظر گرفتن پیشرفت هاى محسوس در 
فناورى و تکنولوژى، تنها داشتن منابع سرشار طبیعى، دلیلى 

بر وجود مزیت نسبى و توان رقابتى براى تولید، صادرات و حضور فعال در بازارهاى 
جهانى نیست. در این میان الزمه تحقق توسعه و رشد، رفع مشکالت و موانع موجود 
و تولید محصوالتى با قیمت تمام شده پایین و رقابت پذیر است. از سوى دیگر با توجه 
به وابستگى بخش هاى مهم اقتصادى مانند توسعه زیرساخت ها، ساختمان سازى، 
اتومبیل سازى و ماشین و تجهیزات و بنابر پیش بینى هاى سازمان هاى بین المللى، 
تقاضاى جهانى فوالد براى چند دهه آینده رو به افزایش خواهد بود. این موضوع نقطه 
قوتى است براى اینکه بتوان در بخش هاى مختلف صنعت فوالد سرمایه گذارى هاى 
ســودآورى را انجام داد. از ســوى دیگــر باید به مزیت ســازگارى این محصول با 
محیط زیســت اشــاره کرد. مطابق با ارزیابى ها فوالد به  عنوان یکى از سازگارترین 

محصوالت با محیط زیست شناخته مى شود.
Á   از دیدگاه شما مهم ترین چالش های امروز صنعت فوالد در چه بخش هایی تجمیع 

شده اند؟
چالش هاى صنعت فوالد را باید در چند بخش مورد واکاوى قرار داد. هزینه نیروى 
انســانى از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصول است. در یک کشور، 
صرف پایین بودن دســتمزدها نمى توان گفت تولیدکننده از نظر نیروى انسانى در 
تولید آن محصول داراى مزیت است. زیرا بر اساس شاخص (MHPT)، کشورهایى از 
این مزیت برخوردارند که کمترین سهم هزینه نیروى انسانى را در تولید دارا باشند. 
از سوى دیگر براى تولید فوالد به تکنولوژى و ماشین آالت متنوعى نیاز است. داشتن 
دانش فنى و تکنولوژى روز، باعث کاهش هزینه هاى سرمایه گذارى به ازاى هر تن 
ظرفیت تولید فوالد خام و در نتیجه کاهش نیاز به ســرمایه و متعاقب آن کاهش 
هزینه هاى استهالك در قیمت تمام شده محصول مى شود. این در حالى است که 
از مهم ترین مشکالت کشور در زمینه ایجاد ظرفیت هاى تولید فوالد خام، مى توان 

به عدم برخوردارى از تکنولوژى هاى الزم و متعاقب آن عدم 
توان تامین و ســاخت تجهیزات مهم آن اشاره کرد که در 
نتیجه باعث افزایش سرمایه گذارى هاى بسیار خواهد شد. اما 
موضوع دیگر بحث سرمایه گذارى هاست. بدون شک هر نوع 
سرمایه گذارى در زمینه احداث واحدهاى فوالدسازى نیازمند 
منابع الزم ارزى و ریالى اســت. روش هاى تامین سرمایه در 
دنیا بسیار فراوان و متنوع است. سرمایه گذارى هاى مشترك، 
دریافــت وام هاى درازمدت فاینانس یــا کوتاه مدت، تامین 
سرمایه به روش بیع  متقابل با فروش سهام و تامین سرمایه 
الزم از طریق سهامداران و دریافت وام هاى داخلى از جمله 
این موارد است. در حال حاضر در کشورهاى در حال توسعه، سهم هزینه هاى مالى 
(نرخ بهره) در قیمت هاى تمام شده فوالد در حدود یک یا دو درصد است، اما متاسفانه 
در ایران این نسبت به دلیل استفاده از وام هاى داخلى و تسهیالت بانکى با استفاده 
از وام هاى خارجى فاینانس با نرخ هایى باالتر از نرخ هاى بهره رایج در جهان، بسیار 

باالست.
اما موضوع حمل ونقل یکى دیگر از چالش هاى صنعت فوالد کشــور به شــمار 
مى رود. بر اســاس ارزیابى ها حجم حمل ونقل مواد اولیه آهن و فوالد حدود ســه تا 
چهار برابر میزان تولید فوالدى است. اگر فاصله مراکز تولید مواد اولیه، تولید و مصرف 
فوالد کم باشــد، هزینه تمام شده کاهش مى یابد. این وضعیت در کشورهاى پهناور 
و کشورهایى که ساختار زیربنایى جامع و کاملى ندارند به مراتب بیشتر خودنمایى 
مى کند. استفاده از راه هاى آبى و راه آهن به  منظور حمل ونقل مواد اولیه و محصول 
باعث کاهش قابل توجه هزینه هاى مرتبط مى شود. به همین علت بیشتر مراکز تولید 
فــوالد در جهان در مجاورت منابع مواد اولیه یا در صورت امکان در مناطق بندرى 
بنا مى شوند. اگرچه در بیشتر کشورهاى جهان، حمل ونقل ریلى پس از راه هاى آبى 
مهم ترین روش حمل ونقل مواد حجیم محســوب مى شوند، اما در ایران هزینه هاى 
حمل ونقلى ریلى بیشــتر از جاده اى است. از دیگر مشکالت این صنعت مى توان به 
نبود زیرســاخت هاى الزم اشــاره کرد. احداث کارخانه فوالد نیاز به راه، برق، شبکه 
گازرسانى، پمپ بنزین و آب دارد. این امکانات در منطقه اى مثل بندرعباس فراهم اند. 
ولى نمى توان تمام کارخانه هاى فوالد کشور را در این منطقه بنا کرد. یکى از دالیلى 
که برخى از طرح هاى فوالدى تاکنون به سوددهى نرسیده اند، مکان یابى نامناسب 
این طرح هاست. نتیجه اصرار و الزام بر احداث واحدهاى فوالدى بدون در نظر گرفتن 
زیرساخت هاى الزم براى تامین مواد اولیه اى مثل سنگ آهن، جز این نیست که در 

نبود یک برنامه 
جامع در صنعت 

فوالد یکی از 
چالش های مهم 

این صنعت است. از 
سوی دیگر صنعت 

فوالد نیاز به آب، 
انرژی و سرمایه قابل 
توجه دارد. در حالی 

که زیرساخت های 
الزم برای این 

صنعت در بسیاری 
از نقاط کشور وجود 
ندارد و در بسیاری 
از مناطق حتی در 
صورت وجود آب، 

استفاده آن در بخش 
کشاورزی است.

زنجیره قوی صنعت فوالد با صنایعی مانند ساختمان، خودرو، ماشین آالت و تجهیزات باعث شده این صنعت استراتژیک از پتانسیل ها و موقعیت های کلیدی در کشور برخوردار 
باشد. در این میان آمارها حاکی از آن است که در راس سیاستگذاری کشورهایی مانند روسیه، چین و هند برنامه های توسعه و تجارت صنعت فوالد جانمایی شده است. نگاهی 
به سیاستگذاری های این کشورها در حوزه فوالد نشان می دهد بسته به شرایط اقتصادی و جغرافیایی، مزیت هایی برای فوالدسازان در نظر گرفته شده تا آنان برای تولید بیشتر 
ترغیب شوند. اعطای یارانه و کنترل های قیمتی بر مواد اولیه، توسعه بازار داخلی از طریق خریدهای دولتی و بهبود زیرساخت ها، ارائه مشوق های صادراتی و ارائه مشوق برای 
تاسیس شرکت های منطقه ای واردکننده قراضه از جمله سیاست ها و حمایت هایی هستند که کشورهایی که در زمینه صنعت فوالد حرف ها برای گفتن دارند، در دستور کار قرار 
داده اند. اما در ایران که به  عنوان یکی از فوالدسازان مهم و کلیدی دنیا به شمار می رود، چه مشوق ها و مزیت هایی برای تولید این کاالی استراتژیک در نظر گرفته شده است. به 
گواه اظهارات کارشناسان این صنعت، شاید بتوان تخصیص یارانه انرژی و آب به این صنعت را یکی از مهم ترین ابزارهایی دانست که در طول چند سال گذشته به خلق ارزش  افزوده 
منجر شده است. »دنیای اقتصاد« در گفت وگو با سیدرسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد، ضمن اینکه مهم ترین چالش های امروز صنعت فوالد را مورد واکاوی 

قرار داده است به این سوال پاسخ داده که تزریق یارانه انرژی به صنعت فوالد تا چه اندازه به ایجاد ارزش افزوده کمک کرده است. مشروح این گپ و گفت را در ادامه می خوانید.
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معدن در ایران

چند سال آینده به واردات کنسانتره و گندله مجبور شویم. با این حال اگر بخواهم 
به صورت کلى به چالش هاى صنعت فوالد اشاره داشته باشم، باید بگویم که پراکندگى 
اســتقرار کارخانه هاى فوالدى، ساختار نامتوازن تجارت و بازار، چالش تامین مالى، 
ضعف تکنولوژى و کمبود زیرســاخت ها و بهره ورى پایین نیروى کار از جمله این 

دست اندازها به شمار مى روند.
Á   بسیاری از کارشناسان صنعت فوالد بر این باورند که حمایت یارانه ای در قالب 

یارانه انرژی و آب باعث خلق ارزش افزوده در این صنعت شــده است، نظر شما در 
این مورد چیست؟

بگذارید براى پاســخ به این سوال به بررسى چند تجربه در کشورهاى مختلف 
بپردازیم. ارزیابى برنامه هاى توسعه و تجارت صنعت فوالد در کشورهایى مانند هند، 
چین، روسیه و ترکیه نشان مى دهد آنان بسته به شرایط اقتصادى و جغرافیایى و با 
عنایت به وضعیت زیرساخت ها، نحوه تامین نهاده ها و شرایط بازار داخلى و خارجى، 
سیاســت هاى بعضاً مشــابه و گاه متفاوتى را با هدف بهبود سازوکار و قابلیت هاى 
این صنعت دنبال کرده اند. به  طور مثال در کشــور چیــن و ترکیه با اعطاى یارانه 
و کنترل هــاى قیمتى بر مواد اولیه از صنعــت فوالد حمایت مى کنند. در ایران نیز 
حمایت هاى یارانه اى در قالب تخصیص یارانه به انرژى و آب به صنعت فوالد کشور 
در نظر گرفته شــده اســت. اما در این میان برخى چنین حمایت هایى را به بوته 
نقد مى کشــند که از دیدگاه من منصفانه نیست. زیرا در ایران تنها مزیتى که براى 
حمایت از صنعت فوالد به کار گرفته مى شــود، همین تزریق یارانه انرژى است. گاز 
ارزان یکى از همین مزیت هاست. در صنعت فوالد با تبدیل کردن گاز به محصوالت 
فوالدى نه تنها به ارزش افزوده این محصول اضافه مى شــود بلکه مى توان این کاال را 
با قیمت بســیار بهترى به مشــتریان عرضه کرد. اما آیا براى فروش گاز خام، پیدا 
کردن مشــترى به راحتى محصوالت فوالدى است؟ براى روشن شدن این مباحث 
به برخى از ابزارهایى که از سوى کشورهاى آسیایى براى حمایت از صنعت فوالد به 
کار گرفته مى شود اشاره مى کنم. چینى ها براى حمایت از صنعت فوالد از ابزارهایى 
مانند اعطاى یارانه و کنترل هاى قیمتى بر مواد اولیه، توســعه بازار داخلى از طریق 
خریدهاى دولتى و بهبود زیرساخت ها، ارائه مشوق هاى صادراتى در قالب تخفیف هاى 
مالیاتى و اعتبارات صادراتى، بازمهندسى ساختار مالکیت بنگاه هاى فعال، شبکه سازى 
و ادغام بنگاه هاى موجود با رویکرد آمایش سرزمینى، ایجاد تنوع در تولید محصوالت 
پایین دست با ارزش  افزوده باالتر، ارائه مشوق هاى مالى و مالیاتى در راستاى گسترش 
تحقیق و توســعه و وضع قوانین تولید محصوالت پایدار و دوستدار محیط  زیست 
استفاده مى کنند. در آن سو هند نیز براى حمایت از فوالد چند روش حمایتى را در 
پیش گرفته اســت. بر اساس داده هاى موجود، هندى ها با وضع عوارض صادراتى بر 
مواد اولیه همچون سنگ آهن، توسعه بازار داخلى از طریق خریدهاى دولتى و بهبود 
زیرساخت ها، تخصیص مشوق هاى صادراتى، شبکه سازى، ایجاد اتحاد استراتژیک 
در راســتاى دسترسى به فناورى و مواد اولیه، تولید محصوالت پایدار با بهره گیرى 
از ظرفیت ســرمایه گذارى خارجى، ایجاد تنوع در تولید محصوالت پایین دست با 
ارزش افزوده باالتر، ارائه مشــوق هاى مالى و مالیاتى، سرمایه گذارى دولت در توسعه 
فنــاورى و ایجاد پارك هاى علم و فنــاورى و وضع قوانین تولید محصوالت پایدار و 
دوستدار محیط زیســت از صنعت فوالدسازى خود حمایت مى کنند. روسیه نیز با 
توسعه بازارهاى خارجى، توســعه بازار داخلى و مشوق هاى صادراتى از این صنعت 

استراتژیک حمایت به عمل مى آورد.
Á   از دیدگاه شما برای توسعه صنعت فوالد چه اقداماتی باید در دستور کار قرار 

گیرد؟
نبود یک برنامه جامع در صنعت فوالد یکى از ایرادات مهم اســت که به آن وارد 
است. از سوى دیگر صنعت فوالد نیاز به آب، انرژى و سرمایه قابل توجه دارد. در حالى 
که زیرساخت هاى الزم براى این صنعت در بسیارى از نقاط کشور وجود ندارد و در 
بسیارى از مناطق حتى در صورت وجود آب، استفاده آن در بخش کشاورزى است. 
از دیدگاه من براى برون رفت از چالش هاى این صنعت در وهله نخست باید تدوین 
نقشه راه مناسب در این صنعت مورد توجه قرار گیرد. در گام بعدى براى برون رفت 
از مشــکالت الزم است تا براى تصحیح اشــتباهات صورت گرفته در واگذارى هاى 
انجام شده تدبیرى اندشیده شــود تا دخالت در قیمت گذارى نهاده ها و محصوالت 

فوالدى از بین رفته و بهره ورى عوامل تولید تقویت شود. افزایش سرمایه گذارى در 
زمینه اکتشاف معادن جدید سنگ آهن و واگذارى حق بهره بردارى از آنها به بخش 
خصوصى واقعى و فرآورى سنگ آهن تولیدشده و افزایش ظرفیت تولید گندله داخلى 
مى تواند انگیزه ســرمایه گذاران بخش خصوصى در زمینه ورود به حلقه هاى بعدى 
زنجیره فوالد را افزایش دهد. از سوى دیگر بررسى ها نشان مى دهد که مناطق جنوبى 
کشور و به ویژه حاشیه خلیج فارس با دسترسى به مواد اولیه، منابع انرژى و مجاورت 
با آب هاى آزاد مناسب ترین گزینه براى ایجاد واحدهاى فوالدسازى جدید و افزایش 
ظرفیت تولید فوالد خام کشور است. همچنین استفاده از تکنولوژى هاى روز دنیا در 
واحدهاى تازه تاسیس و تالش در راستاى تولید محصوالت نهایى با ارزش افزوده باال 
مانند فوالدهاى با مصارف خاص مى تواند زمینه تقویت نقش این صنعت در رشــد 

اقتصادى کشور را مهیا کند.
اما یکى دیگر از راهکارهاى مناســب توسعه صنایع فوالدى ایجاد کارخانه هاى 
فرآورى اولیه ســنگ آهن در کنار معادن اســت. این کارخانه ها نیــاز به آب زیاد و 
زیرســاخت عظیمى ندارنــد. در مراکز جمعیتى نزدیک به این معــادن که داراى 
زیرساخت مناسب اند، مى توان کارخانه هاى تولید آهن اسفنجى احداث کرد و چون در 
اکثر شهرها شبکه گاز ایجادشده و تکنولوژى احیاى مستقیم نیز در ایران بومى شده 
است، مى توان گندله انتقال یافته از معادن را با استفاده از گاز به آهن اسفنجى تبدیل 
کرد. این کارخانه ها مى توانند در ظرفیت هاى کوچک نیز احداث شوند. بنابراین چنین 
کارخانه هایى فشار زیادى نیز به زیرساخت هاى منطقه مانند شبکه هاى برق و گاز وارد 
نمى کنند. آهن اســفنجى مى تواند به تدریج به مصرف کارخانه هاى فوالدسازى که 
در سواحل خلیج فارس توسعه داده مى شوند برسد. بر این اساس دولت باید ظرفیت 
ریلى و زیرساخت هاى مورد نیاز را در این سواحل متناسب با افزایش ظرفیت فوالد به 
تدریج توسعه دهد. از دیگر راهکارهاى مفید در رابطه با بهینه کردن و افزایش تولید 
فوالد مى توان به کوتاه کردن زنجیره تولید اشــاره کرد. در ایران اکتشاف، استخراج، 
تولید کنسانتره، تولید گندله، تولید آهن اسفنجى، فوالدسازى، ریخته گرى، نورد گرم، 
نورد ســرد و کارهاى پوششى روى ورق همگى یک زنجیره دارند. تکنولوژى تولید 
در ایران بر اســاس گاز طراحى شــده است و به همین دلیل این زنجیره طوالنى تر 
اســت. در صورتى که اگر بتوان از زغال کک شــو و تکنولوژى تولید کوره بلند براى 
تولید فوالد استفاده کرد، زنجیره تولید کوتاه تر مى شود. البته نباید فراموش کرد که 
براى اجراى این راهکار باید به سایر موارد از جمله مزیت هاى داخلى در زمینه گاز و 
انرژى نیز توجه کرد. از سوى دیگر واحدهاى معدنى و فوالدسازى داراى هماهنگى 
جغرافیایى نیستند و حلقه واسط و ارتباط دهنده آنها که باید ناوگان حمل ونقل ریلى 
(به لحاظ صرفه اقتصادى آن) باشد، دچار مشکالت بى شمارى است. نگرش سیاسى 
و نه اقتصادى براى احداث طرح هاى متعدد فوالدى که بعضاً ممکن اســت از لحاظ 
ظرفیت تولید نیز غیراقتصادى باشند، بدون توجه به یکى از مهم ترین زیرساخت هاى 
اثرگذار بر آن که همان ناوگان حمل ونقل ریلى اســت، مشکالت عدیده اى را پس از 
راه اندازى واحدهاى فوالدى ایجاد کرده اســت. صنعت فوالد همچون صنعت نفت 
اســتراتژیک محسوب شده و احتیاج به ستادى عملیاتى با رویکرد و نگاهى جامع، 
غیربخشى نگر و غیرمنتفع شخصى دارد؛ به این مفهوم که فقط صرف بخش معدن 
یا فوالد در این صنعت مورد حمایت قرار نگیرد. در صورت همگرایى تفکرات مجزا و 
فردى افراد فعال در بخش هاى مختلف و رسیدن به اجماعى مناسب، منافع ملى دنبال 
شده و شفاف سازى صورت مى گیرد. از سوى دیگر در شرایط فعلى، تمام طرح هاى در 
دست اجرا در زنجیره فوالد احتمال موفقیت یکسانى ندارند. براى درك بهتر وضعیت 
زنجیره فوالد در ســال هاى آتى و به ویژه در سال 1404 که سند چشم انداز صنعت 
فوالد، تولید 55 میلیون تن فوالد خام را براى این سال پیش بینى کرده است، نیاز به 
تفکیک طرح ها برحسب درجه احتمال موفقیت آنهاست. این در حالى است که در 
سال 1404 صنعت فوالد کشور با کمبود سنگ آهن و کنسانتره روبه رو خواهد شد 
که تنها راه جلوگیرى از آن، افزایش اکتشــاف معادن سنگ آهن و احداث واحدهاى 
کنسانتره سازى جدید در سال هاى آتى است. همچنین تکمیل طرح هاى منتخب در 
دست اجرا که از احتمال موفقیت بیشترى برخوردار هستند نیاز به سرمایه گذارى 
 ویژه اى دارد که بدون سرمایه گذارى دولت و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصى 

امکان پذیر نخواهد بود. 

بیشتر مراکز تولید 
فوالد در جهان 

در مجاورت منابع 
مواد اولیه یا در 

صورت امکان در 
مناطق بندری 

بنا می شوند. 
اگرچه در بیشتر 

کشورهای جهان، 
حمل ونقل ریلی 

پس از راه های آبی 
مهم ترین روش 
حمل ونقل مواد 

حجیم محسوب 
می شوند، اما در 
ایران هزینه های 
حمل ونقلی ریلی 
بیشتر از جاده ای 

است.

 در ایران حمایت ها 
در قالب تخصیص 

یارانه به انرژی 
و آب به صنعت 
فوالد کشور در 
نظر گرفته شده 
است. اما در این 

میان برخی چنین 
حمایت هایی را به 

بوته نقد می کشند 
که از دیدگاه من 
منصفانه نیست. 

زیرا در ایران تنها 
مزیتی که برای 

حمایت از صنعت 
فوالد به کار گرفته 

می شود، همین 
تزریق یارانه انرژی 

است.

مزیت 
حمایت ها
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بى تردید کشــورهایى که داراى رشــد اقتصادى باال و روند توسعه 
متناسب و رفاه باال براى شهروندان خود هستند، نیاز به بهره بردارى 
هرچه بیشــتر و بهتر از منابع و ذخایر خــود دارند. معدن یکى از 
باارزش ترین و اقتصادى ترین این ذخایر طبیعى اســت. اما رعایت 
نکردن مالحظات زیســت محیطى در همه جــاى جهان مى تواند 
خســارت هاى جبران ناپذیرى به کلیت پیکره طبیعت و در بعضى 

مواقع به جغرافیاى تمدنى بزند.
احداث معادن و بهره بردارى از آنها، از جمله فعالیت هاى اقتصادى 
به شمار مى رود که مى تواند در توسعه و ایجاد اشتغال در هر منطقه 
نقش مهمى داشته باشد. معادن از پتانسیل هاى اقتصادى هستند 
و به عنوان یکى از تولیدکنندگان درآمد ناخالص کشــور به شمار 
مى رونــد. اگر در بهره بردارى از معادن مالحظات زیســت محیطى 
رعایت نشود، مى توانند به عنوان یکى از مولفه هاى تخریب کننده در 

حوزه محیط زیست و منابع طبیعى خودشان را نشان دهند.
شوربختانه در بسیارى از مناطق طبیعى ما بهره بردارى از معادن 
در سالیان گذشته بدون توجه به مالحظات طبیعى و محیط زیستى 
بوده است. بسیارى از معادن کشور با وجود درآمدهاى اقتصادى، به 
دلیل رعایت نشدن مالحظات زیست محیطى از طرفى و همچنین 
عملى و رعایت نشــدن شرایط اعالم شــدن بر روى کاغذ در زمان 
واگذارى موجب ایجاد خسارت هایى در بخش محیط  زیست و منابع 

طبیعى شده است.
باید در نظر داشــت در جهان کنونى و در عصر حاضر توجه به 
پیکره هاى طبیعــى و حفاظت از محیط زیســت جزو اخالقیات 
متمدنانه محســوب مى شــود و عالوه بــر دولت ها کــه وظیفه 
حاکمیتى در بهبود زندگــى و کیفیت رفاهى مردمان دارند، مردم 
نیز با دقت و وســواس بیشترى به مالحظات محیط زیست دقت 
کننــد؛ از محیط پیرامــون زندگى تا چشــم اندازهاى طبیعى در 
دوردســت. بنابراین وقتى دســت اندازى به طبیعت بدون در نظر 
داشــتن چنین حساسیت هایى باشــد مى تواند مخاطرات زیادى 
 داشته باشد و منظر مخدوش شده بى تردید در روان انسان امروزى 

بى تاثیر نیست.
 مخــدوش کردن چهره طبیعت از دیگر خســارت هاى برخى 
معادن است. بسیارى از معادن به ویژه معادن سنگ در مسیر ورود 
مسافران و گردشگران فعالیت مى کنند که این فعالیت آنها موجب 
شده است که بخشى از طبیعت از لحاظ زیباشناختى دچار خسارت 
و به گونه اى دچار آلودگى دیدارى شــوند. در صورت رعایت نکردن 
الزامات فعالیت هاى معادن مى تواند خســارت هاى باالیى در حوزه 
حیــات وحش ایجاد کند. عمده فعالیت معادن در اراضى ملى و در 
اغلب مواقع در مناطق حساس چهارگانه محیط زیست است. حضور 
این معادن اطراف مناطق حفاظت شده و انجام فعالیت هایى از جمله 
انفجار، تردد کامیون ها و... مى تواند خســارت هایى در این بخش از 
جمله اختالل در زندگى حیات وحش ایجاد کند. در بعضى مناطق 
در گذشته اجازه بهره بردارى از شن و ماسه در بستر رودخانه ها داده 
شده بود که این امر موجب شــده بستر رودخانه ها دچار خسارت 
شــوند و این امر موجب افزایش نرخ رســوب گذارى و کاهش عمر 

سدها در پایین دست شده و در خطر 
افتادن زندگى آبزیان رودخانه را در پى 

داشته است.
آن چیــزى که همه به آن اعتقاد و 
باور داریم این است که مواد معدنى که 
در طبیعت وجود دارد، قطعاً به عنوان 
یکى از منابع سرمایه اى کشور است و 
در همه جاى دنیا از این منابع استفاده 
مى کنند. ما هم باید با برنامه ریزى هاى 
صحیح به عنــوان منابع خــدادادى 
که در طبیعت موجود اســت، بتوانیم 
بهره بردارى صحیح انجــام دهیم. در 
اینکه معادن به عنوان یکى از سرمایه ها 
و دارایى هاى طبیعــى و اقتصادى ما 
مى تواند به توســعه اقتصادى کشور 
کمک کنند شکى وجود ندارد و قطعاً 
باید برنامه ریزى صحیحى در این باره 
صورت بگیرد. همه جاى دنیا با مدیریت 
صحیح از معادن اســتفاده مى کنند و 
یکى از مهم ترین منابع درآمد ناخالص 
هر کشورى به حســاب مى آید. قطعاً 
باید بر روى فرآیند اســتخراج و تولید 
از معــادن این برنامــه را لحاظ کنیم 
که خیلى دنبال خام فروشــى معادن 
نباشیم و بتوانیم با بهره ورى و فرآورى 
که بر روى مواد معدنى انجام مى شود 
و  اقتصادى  اســتفاده هاى  حداکثــر 
توسعه اى را از معادن داشته باشیم. اما 
آنچه از بهره بردارى از معادن به حوزه 
محیط زیست و خسارت هاى وارده بر 
طبیعت مربوط است، جانمایى غلطى 
اســت که در خصوص معادن صورت 
مى گیرد. بهره بــردارى از معادن باید 
بهره بردارى پایدار باشــد. بهره بردارى 
پایدار به این معنى که منابع پایه اصلى 
که آب و خاك و پوشــش گیاهى هر 
منطقه است، آسیبى نبیند. آن چیزى 
که باعــث نگرانى در حــوزه محیط 
زیست و منابع طبیعى است، الگوهاى 
بهره بــردارى از معادن و جانمایى هاى 
نادرســت اســت که عموماً معادن در 
جاهایى استخراج یا جانمایى مى شوند 
و مجــوز معدن کاوى صادر مى شــود 
به  جبران ناپذیرى  که خســارت هاى 
اکوسیستم هاى آن منطقه وارد مى کند. 

خسارت هاى معادن مربوط به عدم رعایت مالحظات محیط زیستى و 
کنترل تخریب در عرصه هاى مجاور معدن است. شاید بر روى کاغذ 
و بر اســاس مجوزهاى صادرشده در یک سطح محدود که حداقل 
خسارت هاى محیط زیستى وارد مى شود، مجوزها صادر مى شوند 
اما به لحاظ اینکه نظارت هاى مســتمر و پایدارى روى فعالیت هاى 
معدن کاوى صورت نمى گیــرد عموماً، محیط هاى اطراف معادن و 
عرصه هاى طبیعى دچار خســارت هاى جبران ناپذیر مى شود. هیچ 
مالحظه اى در ایجاد راه هاى دسترسى که براى معدن کاوى و تردد 
ماشین آالت ایجاد مى شود وجود ندارد. معموالً سطح گسترده اى از 
عرصه ها تخریب مى شود و اکوسیستم هاى طبیعى با مشکل مواجه 
مى شوند. واقعاً مى توان در مورد راه هاى دسترسى به معادن کار کرد. 
حداقل هاى عرض جاده اى براى دسترســى به معادن باید طراحى 
شود و با نظارتى که انجام مى شود ما باید بتوانیم خسارت هاى ناشى 
از تخریب دسترسى به معادن را به حداقل برسانیم. شاید برخى از 
مشــکالت جدى تر مربوط به عدم نظارت بر محدوده هاى واگذارى 
است. اگر دستگاه هاى متولى که شامل دستگاه هاى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست 
اســت، به معناى واقعى وظیفه نظارتى خــود را انجام دهند قطعاً، 
مشکالتى را که در حوزه معدن در خصوص تخریب محیط زیست 
با آن مواجه هستیم نخواهیم داشت و شاهد خسارت هاى ناشى از 
معدن کاوى نخواهیم بود. قطعاً مى توانیم این خســارت هایى را که 
اکنون به طبیعت وارد مى شود کنترل کنیم. شاید تنها راه کاهش 
خسارت هاى عرصه هاى طبیعى در معدن کاوى نظارت هاى جدى 
باشــد. این یک واقعیت است که ســرمایه گذاران معدن کاوى به 
دنبال کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و ســود باشند و قطعاً اگر 
نظارتى درســت صورت نگیرد، تالش بر این است که فاصله میان 
هزینه ها و درآمد را بیشتر کنند و با کمترین هزینه بتوانند بیشترین 
بهره بردارى را داشــته باشند و همین جاست که خسارت ها به اوج 
خود مى رسد. خیلى وقت ها ما باید هزینه بکنیم که خسارت ها به 
طبیعت را به حداقل برسانیم. ما نباید اجازه دهیم به بهانه کاهش 
هزینه ها، هرگونه تخریب و رفتار ناصوابى با طبیعت صورت بگیرد. 
نقطه عطف مشکالت معادن و خسارت هاى ناشى از معدن کاوى در 
کشــور ما بحث نظارت است. بحث جانمایى هم مهم است و اینکه 
استثنائاتى در نظر گرفته شود مساله مهمى است. وقتى رویشگاه هاى 
جنگلى کشور با وجود محدودیت هاى طبیعى که داریم در معرض 
تخریب قرار مى گیرند باید کمى درنگ کنیم. ما کمتر از یک چهارم 
میانگین جهانى در کشــورمان جنگل داریم و تنها هفت درصد از 
وسعت کشور رویشگاه هاى جنگلى است، ولى همین حداقل هم از 
دستبرد و تخریب نهادها و سازمان هاى معدن کاوى و دیگر صنایع 
توســعه اى کشور در امان نیستند. در صورتى که چیزى حدود 28 
درصد میانگین جهانى سطح کشورهاى دنیا از جنگل پوشیده است 
و آن کشــورها هرگز اجازه تخریب این رویشگاه هاى طبیعى را که 
ریه هاى تنفســى زمین هستند نمى دهند. ما باید چهار برابر مردم 
دنیا مواظب جنگل هایمان باشیم ولى آیا چنین تفکرى بر مدیران 

ما حاکم است؟ 

ما مراقب طبیعت نیستیم
چگونه با مالحظات طبیعی از معادن و ذخایر خود بهره ببریم؟

هومان خاکپور 
متخصص منابع طبیعی 



محیط زیست

3435 ویژه نامه ایران کانمین    آبان 1397ویژه نامه ایران کانمین   آبان 1397

معدن در ایران

ایران به عنوان کشورى در حال توسعه براى پیشرفت خود، نیاز به توسعه 
معادن دارد؛ معادن و صنایع وابســته به آن در حال حاضر حدود نیمى از 
صادرات غیرنفتى کشور را تامین مى کنند و شرکت هاى معدنى 25 درصد از 
ارزش 800 هزار میلیاردتومانى بورس را در اختیار دارند. اما استخراج ساالنه 
450 میلیون تن سنگ و خاك حاصل از فعالیت هاى معدن کارى، موجب 
تخریب گســترده طبیعت و محیط زیست مى شود؛ محیط زیستى که در 
کنار جامعه و اقتصاد از ارکان توسعه پایدار در هر کشورى است. بدون شک 
نمى توان نقش معدن به عنوان مزیت سرزمینى کشور پهناور ایران را نادیده 
گرفت. سهم این بخش در فقرزدایى، افزایش تولید ناخالص داخلى و رشد 
اقتصادى کشــور آنقدر باالست که بسیارى از تبعات زیست محیطى آن را 
توجیه مى کند؛ اما آیا همواره سود حاصل از عملیات معدن کارى، هزینه هاى 
زیست محیطى وارده به سرزمین را توجیه مى کند؟ به رغم ممنوعیت قانونى 
بهره بردارى از معادن در مناطق چهارگانه محیط زیســت، در چند ســال 
گذشته عملیات بهره بردارى از معادن مختلف به صورت هاى مختلف ادامه 
داشته است. همچنین طى سال هاى گذشته بهره بردارى از معدن بوکسیت 
در دامنه هاى شاهوار، از مهم ترین منابع تامین کننده آب دشت هاى منطقه و 
یکى از زیستگاه هاى اصلى خرس قهوه اى ایران شروع شده است. بهره بردارى 
از این معدن به جهت تامین نیاز تنها کارخانه آلومیناى ایران عنوان شده 
است. آلومینیوم در مقایسه با مس و فوالد که سابقه هزارساله دارند، توانسته 
در مدت عمر 120ســاله خود جایــگاه مهمى در صنایع مختلف از جمله 
خودروسازى، بسته بندى و ساختمان به دست آورد. در حال حاضر آلومینیوم 
پس از فوالد پرمصرف ترین فلز جهان است و مصرف جهانى آن به سرعت 

رو به افزایش است. 
 مهم ترین ماده براى تولید شــمش آلومینیوم، آلومیناست. این ماده 
عمدتاً از فرآورى سنگ معدنى بوکسیت به دست مى آید. حدود 30 میلیارد 
تن ســنگ بوکســیت در جهان وجود دارد که نیمى از آن در کشورهاى 
گینه و اســترالیا قرار دارد. ســاالنه بیش از 200 میلیون تن بوکسیت در 
جهان اســتخراج، تبدیل به آلومینا شده و ســپس در 220 کارخانه در 
سراسر جهان تبدیل به بیش از 40 میلیون تن شمش آلومینیوم مى شود. 
آلومینیــوم تولیدى در هــزاران کارگاه کوچک و بزرگ تبدیل به قطعات 
خودرو، بسته بندى کاالها، اجزاى ساختمانى و دیگر محصوالت مورد نیاز 
جامعه مى شود.  در سند چشــم انداز 20ساله، توسعه صنعت آلومینیوم 
کشور و دســتیابى به 1/5 میلیون تن هدف گذارى شده است. اما کمبود 
ماده اولیه مهم ترین مانع بر ســر راه تحقق این هدف است. میزان ذخایر 
شناخته شده بوکسیت در ایران کمتر از 40 میلیون تن است که در سرتاسر 
ایران پراکنده اند. با کشف ذخایر قابل توجه بوکسیت در شهرستان جاجرم 
با کمک هاى وسیع سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (UNIDO) سنگ 
بناى تنها کارخانه تولید آلومینا در سال 1362 گذاشته شد و سرانجام در 
سال 1382 با اما و اگرهاى بسیار به بهره بردارى رسید. این کارخانه ظرفیت 
تولید بیش از 200 هزار تن آلومینا از معادن ســنگ بوکســیت را دارد و 
بخشــى از نیاز کشور به ماده اولیه را تامین مى کند. اما سه کارخانه تولید 
شمش آلومینیوم ایرالکو در اراك، المهدى و هرمزال در هرمزگان، ساالنه 
به 650 هزار تن آلومینا نیاز دارند که با توجه به سند چشم انداز و افزایش 
ظرفیت تولید این کارخانه ها و احداث کارخانه هاى جدید، نیاز ساالنه ایران 
به آلومینا به ســه میلیون تن در ســال افزایش مى یابد که ذخایر موجود 

کشور به هیچ عنوان قادر به تولید مواد اولیه 
مورد نیاز نیست. افزایش تقاضاى جهانى 
آلومینیوم در دهه اخیر قیمت آلومینا را به 
شــدت افزایش داده است. در حال حاضر 
بیش از 70 درصــد از آلومیناى تولیدى 
جهان در مالکیــت تولیدکنندگان عمده 
آلومینیوم اســت و 25 درصد آن در قالب 
قراردادهاى بلندمدت حداقل براى 20 سال 
آینده پیش فروش شــده است، اما در کنار 
آلومینا، برق مهم ترین مولفه تعیین کننده 
در قیمت تمام شــده فلز آلومینیوم است؛ 
ایران با داشتن منابع انرژى فراوان و تولید 
برق ارزان و در دسترس، این امکان را دارد 
تا با واردات آلومینا زنجیره آلومینیوم خود 
را از کارخانه هاى ذوب توسعه دهد. در حال 
حاضر تبادل شــمش آلومینیوم در مقابل 
آلومیناى صادراتى، متداول ترین شیوه تهیه 
این ماده اســت. به طورى که در برابر هر 
1000 تــن آلومینا 350 تن آلومینیوم به 
کشور صادرکننده تحویل مى شود. توسعه 
صنعت آلومینیوم بــا اتکا به مزیت انرژى 
فراوان راهبرد اصلى دســتیابى به اهداف 
سند چشــم انداز است. از نمونه موفق این 
راهبرد، کشــورهاى حاشیه خلیج فارس 
هستند که توانسته اند با واردات مواد اولیه، 
جایگاه خود را در صنعت آلومینیوم جهان 
تثبیــت کنند؛ چهار کشــور عمان، قطر، 
بحریــن و امارات تمام آلومیناى مورد نیاز 
خود را وارد مى کننــد. اما با اتکا به منابع 
فراوان انرژى خود توانســته اند بیش از 10 
درصــد آلومینیوم جهــان را تولید کنند. 
شــرکت هاى «صحار» در عمان، «قط - 
آلوم» در قطر، «دوبال» در دوبى، «امال» 
در امارات و آلبا در بحرین با ظرفیت ساالنه 
3/5 میلیون تن، بیــش از 10 برابر ایران 
آلومینیوم تولید مى کنند. صنعت آلومینیوم 
در این کشــورها  4 تا 12 درصد از تولید 
ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده، 
11 هزار فرصت شغلى مختلف ایجاد کرده 
و منجر به ایجاد 30 هزار فرصت شــغلى 

غیرمستقیم نیز شده است.
آنچه مشخص اســت، ایران به لحاظ 
تولید مــواد اولیه صنعــت آلومینیوم، در 
مقایسه با سایر کشورهاى تولیدکننده مزیت 
رقابتى ندارد. بنا به گفته مدیرعامل شرکت 

آلومیناى جاجرم هم اکنون قیمت تمام شده آلومیناى تولیدى ایران 470 
دالر به ازاى هر تن است؛ در حالى که قیمت جهانى آلومینا در بنادر استرالیا 
حدود 350 دالر اســت. اضافه شدن 150 دالر هزینه هاى حمل دریایى تا 
ایــران در کنار جلوگیرى از خروج ارز و ایجاد اشــتغال تنها دالیل توجیه 
توسعه بخش باالدستى صنعت آلومینیوم است. این استدالل به دالیل زیر 

محل تردید است:
1- هزینه هاى زیست محیطى استخراج بوکسیت که بر منابع طبیعى 
کشــور وارد مى شــود در این محاســبات لحاظ نشده اســت. استفاده از 
محیط زیست رایگان نیســت و قیمت کاالها باید شامل کل هزینه اثراتى 
باشــد که در فرآیند تولید آنها بر محیط  زیست وارد مى شود. هزینه هاى 
زیست محیطى استخراج ساالنه 200 هزار تن سنگ بر اکوسیستم شکننده 
کوهستان شاهوار شامل تخریب زیستگاه حیات وحش و مخازن طبیعى 
آب و آلودگى حاصله اســت که در معادالت اقتصادى فوق لحاظ نشــده 
است. کوهستان شاهوار، بلندترین قله البرز شرقى، اصلى ترین منبع تامین 
آب کشاورزى و شــرب منطقه است. هزینه هاى زیست محیطى عملیات 
معدن کارى در این منطقه باید به برآورد قیمت تمام شده تولید آلومینا افزوده 
شود. در حال حاضر این هزینه ها را جوامع ساکن در این منطقه مى پردازد.

2- تجربه کشورهاى حاشیه خلیج فارس نشان مى دهد که الزاماً براى 
ارتقاى صنعت آلومینیوم کشور نیاز نیست حوزه باالدستى این صنعت، که از 
مزیت رقابتى در آن برخوردار نیستیم، توسعه داده شود. احداث کارخانه هاى 
ذوب و تکمیل زنجیره تولید در بخش پایین دســتى صنعت آلومینیوم به 
مراتب اشــتغا ل زایى و ارزآورى بیشترى دربر خواهد داشت. در حال حاضر 
زنجیره تولید آلومینیوم در بخش پایین دســتى تکمیل نشده است و گاه 
بخشى از شمش آلومینیوم تولیدى کشــور صادر مى شود. 150 هزار نفر 
در 11 هزار کارخانه و کارگاه وابســته به صنایع پایین دستى آلومینیوم با 
نیمى از ظرفیت مشــغول کار هستند. با انتقال منابع ملى به این بخش و 
ارائه مشوق ها براى سرمایه گذارى در کارخانه هاى تولیدکننده محصوالت 
پایین دستى آلومینیوم، عالوه بر اینکه اشتغال زایى به مراتب باالترى دارد، 
ارزش افــزوده باالترى را از محل صــادرات محصوالت آلومینیومى نصیب 

اقتصاد کشور مى کند.
3- حتى اگر در نظر تصمیم گیران دولتى کاهش وابستگى به مواد اولیه 
یکى از فلزات استراتژیک توجیه گر اختصاص منابع ملى به حوزه باالدستى 
زنجیره آلومینیوم کشــور باشد، باید بر فناورى تولید آلومینا از سنگ هاى 
معدنى نفلین سینیت که ذخایر چند میلیاردتنى از آنها در استان آذربایجان 
شرقى وجود دارد، تمرکز شــود. بومى سازى دانش تولید آلومینا از ذخایر 
چند میلیاردتنى ســنگ نفلین مى تواند براى همیشه آلومیناى مورد نیاز 
صنایع آلومینیوم سازى کشور را تامین کند و وابستگى کشور را به این فلز 

استراتژیک کاهش دهد.
چنانچه اولویت هاى توســعه در بخش باالدستى صنایع معدنى تعیین 
شــوند، تخصیص منابع ملى براى افزایش تولید آلومینا در مقایسه با سایر 
فلزات پایه نیز توجیهى ندارد. ارزش افزوده ناچیز حاصل از معدن کارى سنگ 
بوکسیت در مقابل سایر معادن فلزى همچون کانسنگ روى، مس و آهن 
که ایران در آن داراى مزیت رقابتى است، در کنار هزینه هاى زیست محیطى 
وارده، لزوم بازنگرى در طرح هاى توسعه اى آلومیناى جاجرم در دامنه هاى 

بلندترین قله البرز شرقى را آشکار مى کند. 

فشار زنجیره تولید بر منابع طبیعی
نگاهی به توسعه صنایع معدنی و اثرات آن بر محیط  زیست

 خسرو خندان
  کارگر معدن و فعال محیط زیست
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فصل دوم

دنیای معادن

ارزش کل قراردادهای بسته شده در بخش معدن در جهان از 
سال 2000 تا 2017 )میلیارد دالر(

ارزش قراردادهای بخش معدن در جهان در سال های 
2016 و 2017 بر حسب کاال )میلیون دالر(

250

200

150

100

50

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

بزرگ ترین کشورها در تولید زغال سنگ سخت در جهان در سال 2016 )میلیون متریک تن(

آفریقای شمالی

روسیه

زیمبابوه

کانادا

آمریکا

دیگر کشورها

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

طال

زغال سنگ

مس-طال

نفت و گاز

گروه پالتینیوم ها

سنگ آهن

نقره

لیتیوم

0

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

2016

2017



37 ویژه نامه ایران کانمین   آبان 1397

طراز اول
جایگاه معدن در اقتصاد جهان کجاست؟

بخش معدن در اقتصاد کشورهای جهان از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اســت و برای مثال در کانادا بیشتر از 300 هزار نفر به 
طور مستقیم در بخش معدن اشتغال دارند که سهم دودرصدی در 
اشتغال این کشور ایفا می کند.  در این کشور از هر 50 نفر شاغل، 
یک نفر به طور مستقیم در بخش معدن فعالیت دارد.  روسیه، کشور 
دیگری است که سهم زیادی از معادن کل جهان را در اختیار دارد. 
این کشور دارای بیش از 20 هزار معدن کوچک و بزرگ است که 
حدود یک سوم آنها، فعال هستند و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 
نیروی کاری که به طور مســتقیم در بخش معدن روســیه کار 
می کند، به بیش از یک میلیون نفر می رسد. همچنین اثر ضریب 
فزاینده اشتغال مستقیم در بخش معدن روی اشتغال غیرمستقیم 
در جهان به نسبت سایر بخش ها جزو باالترین ها قلمداد می شود. 

در این پرونده به جایگاه معدن در اقتصاد جهان پرداخته ایم. 

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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  مرتضی مرادی

صنعت معدن شــاکله اقتصاد بسیاری از کشورها را تشکیل می دهد. مواد 
معدنی شــامل زغال ســنگ، فلزات مانند آهن، مس و روی و مواد معدنی 
صنعتی مانند پتاس و ســنگ آهک است. سهم معادن و فلزات در اقتصاد 
ملی کشورها برجسته است و از نظر استراتژیک مانند یک کاتالیزور در مسیر 
توســعه پایدار عمل می کند. در اقتصاد کشورهایی با درآمد کم و متوسط، 
معدن ســهم غالب ثروت ملی را تشــکیل می دهد و بیــش از 50 درصد 
صادرات و حدود 10 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها وابسته 
به صنعت معدن است. امروزه برخی از کشورها با اصالح و تصویب قوانین 
جدید در بخش معدن تالش می کنند که سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حوزه اکتشــاف و بهره برداری معدن را افزایش دهند و این صنعت را با 
وجود نوســانات قیمت فلز و نااطمینانی ناشی از آن همچنان جذاب نگه 
دارند. سرمایه گذاری در بخش صنعت به نوبه خود باعث افزایش درآمدهای 
مالیاتی، درآمد صادرات، فرصت های شغلی، توسعه زیرساخت ها به ویژه در 
مناطق روستایی و انتقال فناوری به کشورهای میزبان می شود. نااطمینانی 
قیمت ها منجر به لغو یا تاخیر در اجرای پروژه های بزرگ در بخش معدن 
شده است. چندین کشور که پروژه های استخراج معادن را آغاز کرده بودند 
به دلیل رکود طوالنی مدت قیمت فلزات با موانع مالی زیادی مواجه شده اند. 
سرمایه گذاری و سودآوری در بخش معدن رابطه تنگاتنگی با قیمت کاالها و 
کارایی آن دارد. با کاهش قیمت کاالها در سال های اخیر، شرکت های معدنی 
با یک چالش دشوار برای کاهش هزینه های تولید از طریق مدیریت فنی و 
مالی روبه رو شده اند و در تالش اند که سودآوری را به حداکثر برسانند. تقاضا 
و قیمت مواد معدنی در کوتاه مدت تعیین کننده میزان فعالیت های اکتشافی 
و هزینه های مربوط به آن اســت. گاهی گرایش صنعت به کاالیی خاص و 
یافتن کاربرد جدید برای یک ماده معدنی سبب افزایش ناگهانی تقاضای 
آن می شود که افزایش سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین 
گرایش به سمت سیستم های انرژی تجدیدپذیر تقاضا را برای برخی از منابع 
انرژی معدنی مانند زغال ســنگ یا اورانیوم کاهش داده است. در حالی که 
استخراج منابع معدنی فرصت های قابل توجهی را برای توسعه اقتصادی به 
ویژه در کشورهای در حال توسعه فراهم می آورد اما گسترش صنعت معدن 
همچنان بحث برانگیز اســت. زیرا توسعه پایدار تنها با جریان مالی تعریف 
نمی شــود و عملیات استخراج معادن می تواند آسیب های زیست محیطی 
فراوانی را به همراه داشته باشد. سهم معادن در توسعه پایدار نیازمند توجه 
به شرایط اقتصادی، پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی است. در این 
بخش به سرمایه گذاری چهار کشور آمریکا، چین، کانادا و روسیه در صنعت 

معدن می پردازیم.

آمریکا •
معادن در ایاالت متحده آمریکا همیشــه نقش مهمی را در اقتصاد این 
کشــور ایفا کرده اند و این صنعت نقش مهمی در تمامی 50 ایالت آمریکا 
دارد. فلزات و ســایر مواد معدنی منبع مواد اولیه برای صنایع ساختمان و 
صنایع شیمیایی ایاالت متحده هستند و همچنین بخش مهمی از تولید 
لوازم الکترونیکی و مصرفی روزمره به شمار می آیند. تولید ناخالص داخلی 

معــادن در آمریــکا در ســال 2017 از 
387/40 میلیارد دالر به 392/50 میلیارد 
دالر در سال 2018 افزایش یافت )نمودار 
1(. آمریکا دومین تولیدکننده زغال سنگ 
جهان اســت که تقریبــاً 17 درصد تولید 
جهانی را تشــکیل می دهد. ایاالت متحده 
همچنیــن بزرگ ترین تولیدکننده بریلیم 
در جهان است و چهارمین تولیدکننده طال 
و مس در جهان به شــمار می آید. بیش از 
500 هزار نفر به طور مستقیم در صنعت 
اســتخراج معادن در ایاالت متحده آمریکا 
کار می کنند و ایــن صنعت همچنین به 
طور غیرمســتقیم 1/8 میلیون شغل در 
زمینه تولید، مهندســی، محیط زیست و 

زمین شناسی ایجاد کرده است.
 زغال ســنگ بــرای اقتصــاد آمریکا 
دارای مزایــای قابل توجهی اســت و برق 
مصرفی )90 درصد زغال ســنگ مصرفی 
در آمریکا در تولید برق استفاده می شود( 
را برای خانوارها، کسب وکارها، حمل ونقل، 
ارتباطــات و خدمــات فراهــم می کند. 
سرمایه گذاری آمریکا در صنعت زغال سنگ 
به منظــور افزایش رقابت با ســایر رقبای 
خارجی و همچنین ایجاد شــغل و مزایای 
اقتصادی در داخل کشــور انجام می گیرد. 
یکــی از اولین اقدامات دولــت ترامپ در 
سیاســت انرژی، ارائه یک دســتورالعمل 
اجرایی در ســال 2017 بود که طبق این 
دســتورالعمل، طرح انرژی پاک لغو شد. 
طرح انرژی پاک که از سوی اوباما ارائه شده 
 CO2 بود محدودیت هایی را بر انتشــار گاز
در نیروگاه های زغال سنگ ایاالت متحده 
ایجاد می کرد. این اقــدام با هدف کاهش 
وابســتگی کشــور به واردات مواد معدنی 
بحرانی انجام شــد و حذف برخی از موانع 
نظارتی می توانــد راه را برای کاوش برخی 
مواد معدنی مانند لیتیم در آمریکا هموار 
ســازد. آمریکا همچنین در تالش اســت 
تا با تزریق ســرمایه الزم از معدن لیتیوم 
خود بهره برداری کند اما نیازمند روش های 
جدید استخراج اســت. امروزه باتری های  
لیتیوم برای ذخیره انرژی های تجدیدپذیر 
استفاده می شود و صنعت معدن در آمریکا 
می تواند با سرمایه گذاری در این بخش به 

افزایش تقاضا پاسخ دهد. این فرمان اجرایی ترامپ همچنین می تواند تعداد 
شرکت ها در بخش استخراج معادن آمریکا را افزایش دهد. آمریکا عالوه بر 
ســرمایه گذاری در مواد معدنی نوظهور، انتظار دارد که معادن زغال سنگ، 
تا سال 2020، بخش بزرگی از فعالیت های معدنی این کشور را در اختیار 
داشته باشد. تولید زغال سنگ در سال های اخیر روند نزولی داشته است و 
تولید آن در سال 2016 به مقدار 20 درصد کاهش یافت. اما در سال 2017، 
افزایش تقاضای خارجی برای زغال سنگ آمریکا و به دنبال آن افزایش قیمت 
زغال سنگ موجب رونق نسبی در صنعت زغال سنگ آمریکا شد )نمودار 2( 
که اشــتغال بیشتر و افزایش درآمد مالیات بر زغال سنگ را برای دولت به 
همراه داشت. آمریکا همچنین برای حفظ رقابت با انرژی های تجدیدپذیر 
به بهبود مواد معدنی برای کاهش اثرات زیست محیطی ادامه می دهد. در 
نتیجه، ســهم بازار زغال سنگ تصفیه شده شــروع به رشد کرده است. در 
سال 2017 زغال سنگ تصفیه شده تقریباً یک پنجم مصرف زغال سنگ در 
 تولید برق ایاالت متحده را تشــکیل می دهد که این رقم در ســال 2016 

تنها 17 درصد بود.
بســیاری از شرکت های معدنی در آمریکا تا ســال 2020، 10 درصد 
از درآمد خود را در بخش فنــاوری اطالعات و تکنولوژی هزینه می کنند 
که این رقم در مقایسه با ســال 2015 تنها یک درصد است و بسیاری از 
بخش هــای معدن همچنان به تالش های خود برای وارد کردن فناوری به 
بخش های مختلف معدن ادامه خواهند داد. شرکت هایی که در حوزه فناوری 
سرمایه گذاری می کنند در آینده نه چندان دور گوی سبقت را از رقبای خود 
که از توسعه تکنولوژی عقب مانده اند می ربایند. به کارگیری فناوری و فناوری 
اطالعات باعث تســهیل فرآیندهای عملیاتی می شود که منجر به کاهش 
هزینه ها می شــود و قیمت ها را رقابتی نگه دارد. پیش بینی ها حاکی از آن 
است که هزینه های حفاری با اتوماسیونی شدن شرکت های معدنی به میزان 

بیش از 30 درصد کاهش یابد.

چین •
حدود 40 درصد منابع استخراج شــده در سراسر جهان در چین تولید 
می شــود. چین در تولید طال و زغال ســنگ در جایگاه نخست جهان قرار 
دارد. ذخایر معدنی چین بسیار متنوع و گسترده است و بزرگ ترین بخش 
ذخایر جهانی مولیبدن، تیتانیم و تنگستن را شامل می شود. چین در سال 
2007 با افزایش 12درصدی )به میزان 276 تن( در تولید طال توانست از 
آفریقای جنوبی پیشی و در رتبه نخست قرار بگیرد. دالیل اصلی این تغییر 
در موقعیت این بود که تولید صنعتی آفریقای جنوبی در دهه گذشــته به 
دلیل افزایش هزینه های تولید و کاهش معادن موجود به میزان 50 درصد 
کاهش یافته بود. در سال های اخیر، استخراج طال در چین به دلیل افزایش 
ســرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین کشف معادن بیشتر افزایش 
یافته اســت. چین همچنین حدود 70 درصد از تقاضای سنگ آهن و 40 
درصد از تقاضای مس در جهان را تامین می کند. گستردگی ظرفیت و تولید 

معادن چین دلیل اصلی کاهش قیمت کاالها در دهه گذشته بود.
در سال 1978، چین با تغییر در ساختار سیاست های اقتصادی خود به 
سوی اصالحات و سرمایه گذاری آزاد جایگاه قدرتمندی در اقتصاد جهانی 
به دســت آورد. چین با اجرای برنامه توسعه صنعتی و زیربنایی، به یکی از 

کشورهای جهان چگونه بخش معدن را در جهت رشد اقتصادی به خدمت گرفته اند؟

سرمایه زیرزمینی
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بزرگ ترین قطب های تولید فلزات و مواد معدنی در جهان تبدیل شده است. 
این کشور با شناخت اهمیت سرمایه گذاری خارجی در جهت دستیابی به 
اهداف اقتصادی خود قانون اولیه مواد معدنی در ســال 1986 را تصویب 
کرد. تصویب این قانون و باز شــدن بازار به سوی سرمایه گذاران خصوصی 
هر دو منجر به مدرن ســازی صنایع معدنی داخلی چین در طول 30 سال 
گذشته شده است. در سال 2015، دولت چین سیزدهمین برنامه اقتصادی 
پنج ســاله )2020-2016( خود را منتشر کرد. این برنامه به انتقال چین 
از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر خدمات تاکید می کند. 
همچنین موسسه PwC در گزارش ســاالنه خود در مورد روند جهانی در 
صنعت معدن معتقد اســت که اگرچه این انتقال موجب کاهش تقاضای 
چین برای کاالهای خام خواهد شد، اما چین همچنان یکی از بازیگران اصلی 
در صنعت معدن جهانی خواهد بود. از زمان اجرای سیاســت های اصالح و 
آزادی اقتصادی در سال 1978 چین در سرمایه گذاری خارجی بیش از 1/7 
تریلیون دالر جذب کرده است و به یکی از سه مقصد مهم سرمایه گذاری 
خارجی تبدیل شده است. در سال 1993 چین برای اولین بار سرمایه گذاری 
خارجی در زمینه اکتشــاف و اســتخراج منابع را جذب کرد و پس از آن 
شرکت های خارجی به منظور ایجاد سرمایه گذاری مشترک با شرکت های 
چینی مجوزهای اکتشافی گرفتند. چین با اصالح قوانین در بخش معدن 
توانسته ســرمایه گذاری خارجی را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود 
جذب کند. در ســال 2017، چین سیاســت های بیشتری را در جهت باز 
کردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف از 

جمله معادن در پیش گرفته است.

کانادا •
صنعت معدن تا حــد زیادی به قدرت اقتصــادی کانادا کمک کرده 
اســت. کانادا بزرگ ترین تولیدکننده پتاس در جهان است و در میان پنج 
تولیدکننده برتر جهان در تولید کادمیوم، کبالت، الماس، سنگ های قیمتی، 
طال، گرافیت، نیکل، پالتین و اورانیوم قرار دارد. کانادا همچنین بخش قابل 
توجهی از تولید جهانی آلومینیوم اولیه را از واردات بوکســیت و آلومینا 
تشکیل می دهد. ارزش کل تولید مواد معدنی کانادا در سال 2017 به 43/9 
میلیارد دالر رســید که 11/3 درصد باالتر از ارزش آن در سال 2016 بود. 
در سال 2017، سهم مستقیم بخش مواد معدنی کانادا در تولید ناخالص 
داخلی این کشــور 72 میلیارد دالر بود که 3/6 درصد کل تولید ناخالص 
داخلی کانادا را تشکیل می دهد. در سال 2017، بخش مواد معدنی به طور 
مستقیم برای 426 هزار نفر شغل ایجاد کرد و به طور غیرمستقیم بیش از 
208 هزار نفر را استخدام کرد. کانادا از مزایای مواد معدنی مختلف مانند 
کاالهای سنتی از قبیل طال و الماس و همچنین مواد معدنی مورد استفاده 
در انرژی های پاک و فناوری های پیشــرفته مانند عناصر خاکی کمیاب، 
گرافیت و لیتیوم سود می برد. فلزات گرانبها از جمله طال به عنوان هدف 
اصلی در هزینه های اکتشاف )1/4 میلیارد دالر( محسوب می شود که 65 
درصد کل هزینه ها در ســال 2017 را دربر می گیرد. یکی از فرصت های 
رشد قابل توجه برای بخش معدن در کشور کانادا، انتقال جهانی به سوی 
انرژی های پاک است. مواد معدنی و فلزات در ساخت تکنولوژی های پاک 
استفاده می شــوند و طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017، استفاده 
از فناوری هــای ذخیره ســازی در انرژی بادی و خورشــیدی تقاضا برای 
محصــوالت معدنی را افزایش می دهد. تقاضا در برخی مواد معدنی مانند 
عناصر کمیاب خاکی، لیتیوم و گرافیت به طور چشمگیری افزایش یافته 
است که علت آن استفاده این مواد در باتری های الکتریکی خودرو است. این 
کشور یک تولیدکننده کلیدی در تولید مس، نیکل و کبالت به شمار می آید 
و میزبان تعدادی از پروژه های معدنی پیشرفته مرتبط با این مواد است. این 
کاالها در تولید سلول های خورشیدی، باتری های با کارایی باال و توربین های 
بادی بسیار مهم هستند. تمایل به ســوی انرژی های پاک می تواند برای 

کانادا ســودآوری فراوانی داشته باشد زیرا 
کانادا دارای ذخایر غنی در بسیاری از مواد 
معدنــی و فلزات مورد نیاز در فناوری های 
انرژی تجدیدپذیر اســت. به عنوان مثال، 
کانادا منبع 14 تا 19 نوع فلز و مواد معدنی 
مورد نیاز برای ساخت صفحات خورشیدی 
اســت و می توانــد در ســال های آتی به 
تامین کننده پیشــرو در تولید محصوالت 
 معدنــی مصرفــی در انرژی هــای پاک

 تبدیل شود.
صنایع معدنــی در کانادا مانند اقتصاد 
سایر کشورها از روندهای اقتصادی جهانی 
مصون نیستند. سودآوری شرکت ها وابسته 
به بخشــی از عملکرد کاالهاســت که در 
معرض نوسانات بازار قرار دارند و تحت تاثیر 
عرضه و تقاضای جهانی قرار می گیرند. در 
ســال 2017، قیمت مواد معدنی و فلزی 
روند رو به رشــدی را شاهد بود و آرامش 
نســبی به صنعت معدن جهانی برگشت. 
افزایش قیمت کاالها ممکن اســت منجر 
به پایان رکود چند سال اخیر شود. با این 
حال نوسانات در بازار همچنان ادامه دارد و 
ممکن است سبب بروز نااطمینانی و کاهش 

جذابیت بازار کانادا شود.

روسیه •
شــاخص ترین  از  یکــی  روســیه 
تولیدکننــدگان مواد معدنــی در جهان 

محسوب می شــود که 20 درصد کل نیکل و کبالت و حدود پنج تا هفت 
درصد کل سنگ آهن و زغال سنگ جهان را تولید می کند. آلومینیوم و سایر 
فلزات به شکل خام حدود 65 درصد کل صادرات روسیه را تشکیل می دهند. 
روسیه همچنین بزرگ ترین تولیدکننده الماس طبیعی و مصنوعی در جهان 
محسوب می شــود. ســرمایه گذاری در صنعت فلزات و معادن 20 درصد 
کل سرمایه گذاری در اقتصاد روسیه را تشکیل می دهد. روسیه همچنین 
ســومین ذخایر اورانیوم در جهان را داراســت و این کشور در حال حاضر 
ششمین تولیدکننده طال در جهان به شمار می آید. پیش بینی می شود که 
افزایش تولید طال در روســیه یک نیروی محرکه در بازیابی صنعت معدن 
این کشور باشــد. کاهش ارزش روبل می تواند برای تولیدکنندگان داخلی 
طال به یک مزیت بزرگ بدل شــود. زیرا ارزش طال معموالً به دالر آمریکا 
محاسبه می شود و هزینه تولید طال در روسیه با روبل پرداخت می شود. در 
نتیجه، هزینه اســتخراج طال در روسیه در حال حاضر در مقایسه با سایر 
کشورها بسیار کم خواهد بود و برای تولیدکنندگان طال حاشیه سود زیادی 
به همراه خواهد داشت. همچنین روسیه در سال 2018 اعالم کرد ذخایر 
جدید طال به میزان تقریبی 89 تن کشــف کرده است. انتظار می رود که 
روسیه با کشف معادن جدید و تشدید فعالیت های استخراج، تولید طال را 
تا سال 2030 دو برابر کند. روسیه همچنین جزو تولیدکنندگان پیشرو در 
تولید نیکل به شمار می آید. با توجه به افزایش تقاضای نیکل انتظار می رود 
سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد. زیرا با گرایش جهان به سوی منابع 
سوختی سبز، بسیاری از سازندگان خودرو به ساخت خودروهای الکتریکی 
عالقه مند شده اند و به دنبال جایگزینی آن با خودروهای احتراقی هستند که 
این امر تقاضا برای فلز نیکل را افزایش می دهد. زیرا نیکل یک عنصر مهم 

در باتری های لیتیومی است که در خودروهای الکتریکی استفاده می شود.
افت قیمت های جهانی کاالها در سال های 2016-2015 اثر بزرگی در 
صنعت معدن روسیه داشت اما در سال 2017 تولید بسیاری از مواد معدنی 
و فلزی در روسیه با رشد همراه بود که زغال سنگ 6/7 درصد، طال 7 درصد 

و آلومینیوم 0/6 درصد رشد داشته اند. 

 نمودار1 - روند تولید ناخالص داخلی معادن آمریکا در سال های 2015 تا 2018 ) میلیارد دالر(

  نمودار2 - حجم صادرات زغال سنگ به نقاط مختلف در سال های 2010 تا 2017 )میلیون تن(
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فصل 2
معدن در جهان
معدن و توسعه

شاید تعجبى نداشته باشد که کشــورهاى داراى درآمد کم و 
متوسط وابستگى بیشــترى به منابع معدنى داشته باشند. اما 
همین وابستگى و البته گستردگى فعالیت هاى معدن کارى در 

یک کشور به لحاظ مقیاس و زیرساخت هایى که مى طلبد مى تواند 
موضوع مهمى براى بحث باشد. در واقع نحوه تملک و اداره معادن و 
همچنین ایجاد مشوق ها مانند معافیت هاى 
مالیاتى براى جذب سرمایه هاى خارجى از 
مهم ترین موضوعاتى است که در ادبیات 
منابع طبیعى و به خصوص منابع معدنى 

باید به آن اشاره کرد.
با نگاهى گذرا به ادبیات اقتصاد توسعه 
در مى یابیم به میزانى که دولت ها بتوانند 
وابستگى مستقیم خود را به منابع معدنى 
کاهش دهند قادر خواهند بود از نوسانات 
و آسیب هاى بازارهاى مربوط به این منابع 
در امان باشند. راه هاى مختلفى براى این 
امر پیش بینى  شده است که مهم ترین آن 
مالیات ســتانى و نظارت و مقررات گذارى 
بر شــرکت هاى بهره بردارى از معادن اســت. بــه عبارت بهتر این 
شرکت هاى بهره بردارى باید از طریق مجوزهاى دولتى ولى با تملک 

و هدایت بخش خصوصى به اکتشاف و استخراج معادن بپردازند.
عالوه بر مالحظات فوق در دو دهه گذشــته مساله آسیب هاى 
زیســت محیطى و نیــز کمک به توســعه پایدار در همه شــئون 
اقتصاد پررنگ شــده است. بخش معدن نیز از این قاعده مستثنى 

نیســت. این مســاله به ویژه زمانى اهمیت مى یابد که متوجه 
مى شــویم عمده عملیات هاى معدنى در کشورهاى کم درآمد 
و با درآمد متوســط رخ مى دهــد یعنى جایى که توجه به این 
اســتانداردها به طور میانگین پایین تر است. از همین رو حرکت به 
سمت آسیب هاى زیســت محیطى کمتر عزم بیشترى مى طلبد. 
در واقع پیشــتازان توسعه در بخش معدن در دنیاى امروز کسانى 
 خواهند بود کــه ضمن بهره ورى در تولید بــه این مالحظات نیز 

توجه کنند.
این امر در کنار نحوه حکمرانى در بخش معدن و تبدیل عواید 
حاصل از آن به رفاه براى مصرف کنندگان یعنى مردم یک کشــور 
تــا جایى اهمیت دارد که در ســال هاى اخیر شــاخصى با عنوان 
شاخص تاثیر معدن کارى ایجاد شده است و سعى مى کند اهمیت 
بخش معدن در اقتصاد یک کشور را نشان دهد. شاید بتوان گفت 
بزرگ ترین پیام این شاخص این است که نشان مى دهد بزرگ ترین 
تولیدکنندگان مواد معدنى (در مجموع) در دنیا که نام هایى همچون 
چین، آمریکا، اســترالیا و شیلى را مى توان در میان آنها یافت لزوماً 
کشورهایى نیستند که به لحاظ اقتصادى نیز به این بخش متکى اند. 
بلکه کشورهاى کم درآمد بسیارى هم هستند که عمالً محل درآمدى 
بــراى گذران زندگى به جز معدن کارى ندارند. اما این ســکه روى 
دیگرى نیز دارد و آن نحوه استفاده کشورهاى صاحب نام در حوزه 
معدن یعنى همان نام هاى معروف است. در واقع اینکه چگونه این 
کشورها از معدن به عنوان موتور محرك اقتصاد خود بهره جسته اند. 
در این پرونده به معرفى سه کشور از این نوع مى پردازیم که مى توانند 

الگویى براى کم درآمدترها در حوزه معدن باشند. 

کدام کشورها از معدن 
به توسعه رسیده اند؟

پـرونده
اول

سکوی پرتاب

  سیدمحمدامین طباطبایی

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

معدن به مثابه محرک رشد اقتصادی
بر اساس اعالم شورای بین المللی معدن کاری و فلزات درگزارش

»نقش معدن در اقتصاد کشورها نسخه سوم« 201۶ :

)Mining Contribution Index) MCI شاخص تاثیرمعدنکاری
برای 1۸3 کشور جهان، نشان دهنده اهمیت معدن در اقتصاد یک کشور است.

این شاخص نشان می دهد بزرگ ترین تولید کنندگان مواد معدنی )در مجموع( در دنیا که نام هایی همچون چین، آمریکا، استرالیا و شیلی را می توان در میان آنها یافت لزومًا کشورهایی نیستند که به 
لحاظ اقتصادی نیز به این بخش متکی اند. بنابراین شاخص یادشده فهرست خود را بر اساس معیار تاثیر معدن کاری در اقتصاد یک کشور به صورت زیر ارائه داده است:

فهرست کشورهایی که بخش قابل توجهی از صادراتشان به مواد معدنی اختصاص دارد:

نکته: دراین رده بندی سهم مواد معدنی از صادرات به 
عنوان محرک رشد اقتصادی مد نظر بوده است. منظور 
از مواد معدنی دراینجا سنگ ها و فلزات معدنی است. 
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اســترالیا به عنوان یک پهنه خشــکى دورافتاده با طبیعتى بکر شناخته 
مى شود. این طبیعت بکر در منابع معدنى نیز تبلور یافته است به طورى که 
این کشور از پیشتازان عرصه صنعت معدن و معدن کارى قلمداد مى شود. اگر 
صرفاً بخواهیم به برخى از مهم ترین منابع معدنى موجود در این کشور اشاره 
کنیم باید از بوکسیت، زغال سنگ، کبالت، مس، الماس، طال، سنگ آهن، 

لیتیم، سنگ منگنز، تانتالیم و اورانیوم نام برد.

سرمایه گذاری اولیه •
مســاحت زیاد و البته مقیاس بزرگ این معادن طى چند دهه گذشته 
سبب شده است تا این کشور با سرمایه گذارى روى این معادن به رشد قابل 
توجهى دســت یابد. در وهله اول این رشد هزینه هایى را دربر داشته و به 
صورت افزایش مخارج به دلیل توسعه سطح اکتشافات فلزات زغال سنگ و 
سنگ آهن روى داده است. جالب اینجاست که این هزینه ها نیز به صورت 
حساب شده همزمان هم در فاز عملیاتى و هم در فاز پژوهشى صرف شده اند 
به این صورت که حدود یک سوم از این هزینه ها براى پروژه هاى اکتشافى 
جدید و تحقیق پیرامون آنها صرف شد. هنگامى که چنین هزینه اولیه اى در 
قالب سرمایه گذارى صورت مى گیرد طبیعى است که سهم این بخش یعنى 
صنعت معدن در اقتصاد اســترالیا باال مى رود. البته نباید فراموش کرد که 

تقاضاى نسبتاً پایدار جهانى نیز به این موضوع بسیار کمک کرد.
نکته مهم تر در اینجا به امور حکمرانى در ارتباط با بخش معدن و سایر 

بخش هاى اقتصاد مربوط مى شود.
به طور خاص باید گفت سیاســت هاى این چنینــى در دولت مرکزى 
استرالیا از طریق قانون اساسى استرالیا مشخص مى شود و دولت هاى ایالتى 
در آن دخالت چندانى ندارند. تمام ایالت هاى استرالیا به غیر از پایتخت یعنى 
شهر کانبرا و اطراف آن در این پروژه افزایش سرمایه گذارى در بخش معدن 
مشارکت فعال داشــته اند. به غیر از قانون اساسى هر ایالت نیز یک قانون 
معدنى جداگانه براى خــود دارد که از طریق آن به نظارت بر فعالیت هاى 

معدنى مى پردازد.
یکى از مهم ترین ابعاد این نظارت ها در زمینه زیست محیطى است. به 
عالوه دستورالعمل هاى مربوط به حدود فعالیت و مالکیت این معادن نیز به 

صورت جداگانه مشخص مى شود.

حقوق مالکیت •
طبق یک قانون کلى کل مواد معدنى به دولت اختصاص دارد و درصد 
کمى از مواد معدنى به افرادى متعلق اســت که مالکیت زمینى را قبل از 
قوانینى که مالکیت را منع مى کرد، به دست آورده اند. نکته قابل توجه این 
است که شرکت ها یا معدن کاران مى توانند در مناطق آزاد که اجازه مالکیت 
زمینى وجــود دارد، فعالیت کنند. همچنین حقوق دولتى مواد معدنى از 
سوى دولت هاى ایالتى دریافت مى شود و هر ایالت نرخ مخصوص به خود 
را دارد. چنانچه ارزش خالص تولیدات معدنى براى محاسبه حق امتیاز قابل 
استفاده به کار رود، در مناطق شمالى حقوق دولتى بر پایه میزان سود است. 
در محاســبات مالیاتى، حقوق دولتى پرداخت شده از سوى یک شرکت، از 
درآمد گزارش شده آن شرکت کسر مى شود. میزان پرداختى حقوق دولتى 
پس از کاستن هزینه هاى تعلق گرفته براى حمل ونقل مواد معدنى، کنسانتره 
یا فلز محاســبه مى شود. اواخر سال 2011 پارلمان استرالیا، الیحه مالیات 

بر اجاره منابــع معدنى را تصویب کرد که 
در معادن زغال ســنگ و سنگ آهن اجرا 
مى شــود به این  صورت که به جاى سطح 
تولید میزان سودآورى این معادن مدنظر 
قرار مى گیرد و به این ترتیب بار مالیاتى از 
پروژه هاى کم سودده به پروژه هاى سودآورتر 

منتقل مى شود.

اولویت سرمایه گذاری •
ناگفته نماند که تجــارت مواد معدنى 
استرالیا به میزان زیادى به صادرات بیشتر 
تولیدات معدنى معطوف بود که خود براى 
ایجاد توســعه صنایع معدنى به کار گرفته 
مى شد. به لحاظ آمارى اغلب صادرات مواد 
معدنى و فلزى به قاره آســیا انجام گرفت. 
در اکثر مواردى که پیشتر از آنها به عنوان 
مواد معدنى عمده تولیدى استرالیا نام برده 
شد این کشور براى چند سال جزو اولین ها 
به حساب مى آمد. همان طور که گفته شد 
این روند سرمایه گذارى به طور چشمگیرى 
در چند دهه ادامه یافت و جایگاه استرالیا 
را در بخش معدن از لحاظ جهانى تثبیت 
کــرد. از ایــن منظر بخش معــدن یکى 
از مصادیق توســعه براى این کشــور به 
حســاب مى آید. در چند سال اخیر اما به 
طور همزمــان گمانه زنى ها و تحلیل هایى 
را شــاهد هســتیم که حکایت از کاهش 
اهمیت اقتصادى این بخش به خصوص از 
نظر میزان ســرمایه گذارى دارند. در واقع 
طبیعى است که بخشى که چندین سال 
متوالى سرمایه گذارى هاى عظیمى در آن 
صورت گرفته بازدهــى قابل توجه خود را 
پس داده باشد و اشتغال الزم از آن طریق 
صورت گرفته باشد. نباید فراموش کرد که 
منظور از کاهش ســرمایه گذارى در اینجا 
لزوماً کاهش رونق یا کاهش سهم استرالیا 
از این بخش نیســت. بلکه نشــان دهنده 
اولویت هاى ســرمایه گذارى در این کشور 
است که به تدریج در حال حرکت به سمت 
خدمات و شغل هاى مرتبط با این امر است. 
طبیعى است که انتظار مى رود کند شدن 
سرمایه گذارى هاى معدنى منجر به افزایش 
سرمایه گذارى در بخش هاى دیگر اقتصادى 
استرالیا شود. برخى نوسانات قیمتى در بازار 
منابع معدنى نیز شاید یکى از سیگنال هاى 

اصلى این تلنگر به دولت استرالیا بوده است تا اندکى از اتکاى خود به این 
درآمدها (هرچند که به صورت مالیات حاصل از شرکت هاست) بکاهد.

در همین زمان بانک ملى اســترالیا با تاکید بر مســاعد بودن فضاى 
کســب وکار براى شرکت هاى استرالیایى ســیگنالى قوى را براى تشویق 
سرمایه گذارى در سایر بخش هاى اقتصاد صادر کرد. با این حال شرکت هاى 
فعال در بخش هاى مختلف اقتصادى همچنان به دنبال آن هســتند که 

هزینه هاى سرمایه اى خود را کاهش دهند.
به عــالوه پژوهش هاى خزانه دارى اســترالیا هم حاکى از آن اســت 
که کســب وکارهاى غیرمعدنى این کشــور تعهد خاصى بــه برنامه هاى 
سرمایه گذارى جدید خود دارند که در نتیجه آن شاخص هاى کلیدى مانند 

اشتغال این کشور انگلیسى زبان بهبود خواهد یافت.

خدمات به جای معدن •
یک تحلیل عمده در این زمینه این اســت که همزمان با تعدیل رشد 
اقتصادى مورد انتظار در اســترالیا از سوى صندوق بین المللى پول و بانک 
جهانى سرمایه گذاران و فعاالن داخلى این کشور سیاست هاى جایگزین براى 
بهبود رشد را مطالبه مى کنند. آنچه مسلم است چنین جایگزینى باید اتفاق 
بیفتد در غیر این صورت رشد اقتصادى استرالیا مطابق سال هاى پیش از 
آن نخواهد بود. این چیزى اســت کــه در گزارش نهادهاى بین المللى هم 

منعکس شده است.
واقعیت امر آن است که رشد اقتصادى معادن استرالیا به اوج خود رسیده 
و پس از چند سال رشد پرسرعت، طبیعتاً تحول اقتصادى منجر به اهمیت 
یافتن بخش هاى خدماتى این کشور خواهند شد. همان طور که مى دانیم 
بخش گردشگرى یکى از بخش هاى اصلى خدماتى استرالیا به شمار مى آید 
که انتظار مى رود دولت با توجه به رویکردى که براى افزایش سرمایه گذارى 
در بخش هاى خدماتى در پیش گرفته به سراغ آن بیاید و در سال جارى و 
سال هاى آتى شاهد افزایش هزینه کردها در این بخش باشیم. این افزایش 
مى تواند از جنس همان افزایشى باشد که دهه قبل در حوزه معدن شاهد 
بودیم و جهش قابل توجهى را براى اســترالیا به ارمغان آورد. البته در حال 
حاضر نیز گردشگرى استرالیا در وضع قابل قبولى قرار دارد و به طور خاص 
سیدنى یکى از مقاصد گردشگرى مهم دنیا به حساب مى آید اما سیاست 
حرکت به ســمت اقتصاد خدمات محور دولت استرالیا را احتماالً به سمت 

سرمایه گذارى بیشتر در این بخش سوق خواهد داد.

جمع بندی •
در نهایت باید گفت استرالیا به عنوان یکى از نمونه هاى موفق در حوزه 
معدن شناخته مى شود که با یک برنامه ریزى و سیاستگذارى حساب شده 
توانست از این منبع طبیعى به نفع توسعه اقتصادى خود بهره ببرد و جایگاه 
مناسبى را نیز از نظر مناسبات تجارى این بخش براى خود فراهم سازد. این 
نشان مى دهد که معدن به عنوان یک موتور محرك براى اقتصاد استرالیا 
مطرح بوده است و هنگامى که عواید خود را نشان داده و سرمایه گذارى در 
آن به حد خوبى رسیده است دولت در تالش است تا با یافتن جایگزین هایى 
مانع از اتکاى بیش از حد اقتصاد به آن شود. از این منظر استرالیا مى تواند 
الگویى قابل توجه براى سایر کشورهایى که در حوزه معدن به لحاظ طبیعى 

غنى هستند باشد. 

در مسیر قله
رشد اقتصادی استرالیا در سایه معادن
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شــیلى که به عنوان باریک ترین کشــور جهان روى پهنه جغرافیا 
شناخته مى شــود یکى از کشورهاى مهم در حوزه معدن به شمار 
مى رود. درواقع معادن در این کشور مانند بسیارى دیگر از کشورهاى 
آمریکاى التین همــواره از نقاط مورد توجه بوده اند که البته تاریخ 
پرفرازونشیبى را هم پشت سر گذاشته اند. اگر به دوران معاصر این 
کشور نگاه کنیم مى بینیم که حدود نیم قرن قبل بخش معدن در 
شیلى به عنوان یک ثروت ملى به رسمیت شناخته شد و تا پیش 
از آن استخراج عمالً از سوى شرکت هاى خارجى صورت مى گرفت. 
در واقــع در آن زمان عمده بخش معدن به مس خالصه مى شــد 
که در اختیار خارجى ها قرار داشت. هنوز هم البته شیلى در زمینه 
مس در بازار جزو قدرتمندهاســت اما داستان تملک و عواید مالى 
آن طبیعتاً پس از ملى شدن تا حد زیادى عوض شده است. به طور 
خالصه مى توان گفت که جریان ملى شدن که از چند سال قبل از 
ریاست جمهورى آلنده شروع شده بود در زمان ریاست جمهورى او 
به اوج خود رســید. این موج تبعاتى نیز البته براى شیلى به همراه 
داشت. اولین پیامد این امر تحریم اقتصادى بین المللى بود که بین 
شیلى و اقتصاد جهانى بیش از پیش فاصله انداخت و مهم تر از آن 
یک دوقطبى شدید سیاسى در این کشور به وجود آورد یعنى همان 

چیزى که زمینه ساز کودتاى 1973 در این کشور شد.

مشوق های سرمایه گذاری •
اگرچه مشــى حکومتى پس از کودتا به سمت بازار آزاد تمایل 
داشت اما پینوشه که پس از کودتا به قدرت رسید همچنان معادن 
را تحت کنترل دولت نگه داشــت و چنان که در ادامه خواهیم دید 
این مشــى همچنان هم ادامه دارد و پایه و اســاس سیاستگذارى 
اقتصادى شیلى را در حوزه معدن رقم زده است. در واقع این کنترل 
به صورت مالیات بر درآمد و نیز تملک ســود سهام جریان داشته 
است. به عبارت بهتر بر اساس قانون معادن در شیلى دولت مالکیت 
مطلق غیرقابل واگذارى و بدون زمان تمامى معادن را بر عهده دارد 
اما نکته اینجاســت که افراد بخش خصوصى مى توانند براى امتیاز 
اکتشاف تاسیس یا استخراج و بهره بردارى از معادن اقدام کنند. این 
مساله شامل سرمایه گذاران خارجى نیز مى شود. در کنار این مزایایى 
همچون نرخ ثابت مالیات براى 10 سال ابتدایى تولید، دسترسى به 
بازار و نیز حق بازگشت سرمایه وجود دارد. همچنین در صورتى که 
سرمایه گذارى یادشده از حد معینى بیشتر باشد امکان تمدید تثبیت 
نرخ مالیات براى یک دوره 10ساله دیگر نیز وجود دارد. این امر به 
آنها کمک مى کند تا با پیش بینى از شرایط موجود به برنامه ریزى 

براى گسترش فعالیتشان بپردازند.
اســتمرار این مشوق ها سبب شــد تا حداقل در یک دهه اخیر 
بیش از نیمى  از صادرات شــیلى بــا ارزش افزوده حاصل از بخش 
معدن در ارتباط باشد. جالب آنکه بخش اعظم این سهم نیز متعلق 
به معادن مس اســت. سیاست هاى مالیاتى دولت در ارتباط با این 
بخش به وضوح نشان دهنده حمایت معنا دار دولت از معادن به عنوان 
اصلى ترین بخش اقتصادى کشــور است. هنگامى که مى دانیم یک 
کشور تا این اندازه به بخش معدن متکى است سیاست هاى اتخاذشده 

در این بخش باید با دقت بیشترى مورد 
بررسى قرار گیرد. در این ارتباط نحوه 
جذب سرمایه گذارى خارجى، تعامل با 
شرکت هاى خارجى و ایجاد تعادل به 
انواع گوناگون منابع معدنى مهم است. 
همچنین صنایع جانبى بخش معدن 
نقش تعیین کننده اى در بهبود بهره ورى 
و ارزش افزوده حاصل از این بخش ایفا 
مى کنند. هنگامى  که به نسبت میزان 
ســرمایه گذارى هاى صورت گرفته در 
صنایع معدنى شــیلى نگاه مى کنیم 
پررنگ شــرکت هاى خارجى  حضور 
و داخلى بزرگ و متوســط مقیاس در 
کنار دولت قابل توجه اســت. در ادامه 
مى خواهیــم دقیق تر بدانیم که دولت 
شــیلى چگونه توانســت معدن را به 
پیشران توسعه در کشور خود بدل کند.

سیاستگذاری برای معادن •
یکى از مهم تریــن اقدامات دولت 
در این راستا ســاماندهى سه کمیته 
مختلف براى بررسى نظارت و ارزیابى 
مشکالت مختلف در بخش معدن بود. 
کمیته اول با عنوان تحقیق و توسعه که 
رئیس جمهور در راس آن قرار داشــت 
وظیفه سیاستگذارى و ابالغ برنامه هاى 
اجرایى را بر عهده داشــت که همگى 
حول محور رقابت پذیــرى و افزایش 
ســهم معدن از اقتصاد مى چرخیدند. 
کمیته دوم با عنوان معدن و توســعه 
ترکیبى از بخش دولتى و خصوصى بود 
که چالش هاى بلندمدت بخش معدن 
را به صورت راهبردى مورد بررســى 
قرار مى داد. این کمیته عمدتاً متشکل 
از تکنوکرات هاى حوزه معدن بود که 
تجربه عملى در این بخش داشــتند 
بنابراین به خوبى با زیروبم کار آشــنا 
بودند. نهایتاً کمیته ســوم که کمیته 
معدن کارى نام داشــت و وظیفه اش 
سیاســتگذارى براى براى بازار هدف 

بخش معدن در کنار کمیته اول بود.
این سه کمیته در کنار هم توانستند 
برنامه اى را براى جذب سرمایه گذارى 
خارجى در بخش معدن فراهم آورند و 
ساختار حکمرانى هم به خوبى درك 

کرد که معدن به عنوان مزیت رقابتى اقتصاد شیلى باید مورد توجه 
قرار گیرد. در نتیجه اصالحات چارچوب هاى مقرراتى نیز به دنبال آن 
صورت گرفت. در واقع از آنجا که شخص رئیس جمهور در متن این 
سیاستگذارى ها قرار داشت قدرت الزم نیز در صورت نیاز براى وضع 
مقررات  تشویقى در این حوزه به صورت مستقیم به چشم مى خورد. 
این امر سبب شد تا شــیلى عالوه بر سامان دادن به بخش معدن 
در اقتصاد خود یک دســتاورد بزرگ تر نیز کم و بیش داشته باشد 
و آن اینکه سیگنالى مهم به دنیا بدهد که از عهده مدیریت کردن 
و برنامه ریزى کردن نه تنهــا در بخش معدن بلکه به طور کلى در 
اقتصاد برمى آید. این ثبات و تمایل براى سیاستگذارى سبب شد تا 
حداقل در بخش معدن این کشور بتواند از این منبع طبیعى حداکثر 

استفاده را ببرد.

نگاه به آینده •
هرچند که از نقاط قوت معادن در شیلى صحبت شد اما دولت 
این کشور به خوبى آگاه است که در دنیاى رقابتى امروز با چالش هاى 
بسیارى مى تواند مواجه شود. به همین دلیل در نگاه به آینده براى 
رقابتى ماندن باید سیاست هاى مختلفى را به اجرا دربیاورد. به همین 
منظور یک برنامه راهبردى میان مــدت که افقى تا 2025 را براى 
بخش معدن تعیین مى کند در حال اجرا شدن است. عمده تمرکز 
این برنامه بر شناسایى مشوق ها براى جذب سرمایه گذارى خارجى 
و توسعه پتانسیل ها و بالفعل کردن آنها قرار دارد. در صورتى که این 
برنامه بتواند رشد انتظارى حدود دودرصدى را در هر سال محقق کند 
در پایان افق زمانى یادشده مى توان انتظار داشت که بخش معدن 
نقشى حتى پررنگ تر از امروز را در اقتصاد این کشور بازى کند. این 
امر به معنى حضور هرچه بیشتر شرکت هاى بین المللى در اقتصاد 
شیلى و رونق بخش هاى زیرساختى در این کشور است. همچنین 
این برنامه بلندمدت حاکى از آن است که این کشور مى تواند ضمن 
تمرکز بر چند مزیت معدنى خاص شــرکت هاى بین المللى را در 
اکتشــاف و بهره بردارى از معادن داراى مقیاس بزرگ در کنار خود 
داشته باشد. این همان امرى است که در سه دهه اخیر سکوى پرتاب 
بخش معدن شیلى در اقتصاد این کشور شده است. البته آینده صرفاً 
به همین اندازه خالى از چالش نیست. تغییرات قیمت مواد معدنى 
در بازارهاى جهانى، دستمزدهاى کارگران و شرایط سخت کار کردن 
در معدن از جمله مواردى هســتند که چشم انداز بخش معدن در 
شیلى را با سوال مواجه مى کنند. به طور مشخص در زمینه نیروى 
کار انتظار مى رود که سیاست هاى حمایتى بیشترى صورت بگیرد تا 
انگیزه الزم براى کار کردن در این بخش همچنان وجود داشته باشد. 
همچنین توسعه صنایع جانبى و ایجاد بازار قوى داخلى به طورى 
که در صورت عدم جذب سرمایه هاى خارجى بتوان به جایگزین هاى 
داخلى امید داشت از جمله سیاست هایى است که براى اطمینان از 
ادامه یافتن این جریان درآمد صادراتى که طبیعتاً بخش قابل توجهى 
از اقتصاد شیلى به آن متکى است باید صورت گیرد. در این صورت 
مى توان امید داشت آنچه تحت عنوان افق راهبردى 2025 مطرح 

شد در دنیاى درهم تنیده امروز براى شیلى مثمرثمر واقع شود. 

غنای معیشت
نقش معادن در اقتصاد شیلی
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آفریقاى جنوبى یعنى کشورى که نامش با رژیم آپارتاید و البته رهبر 
استقالل این کشور نلسون ماندال گره خورده است یکى از غنى ترین 
کشــورها در زمینه منابع معدنى به شمار مى رود. معادن در آفریقاى 
جنوبى هم داستانى به پرپیچ وخمى تاریخ معاصر این کشور داشته اند. 
عالوه بر این علم اقتصاد و البته تاریخ به ما مى گوید که منابع معدنى 
هــم به عنوان جزئى از منابع طبیعى نقش هاى مختلفى در ثروتمند 
کردن یا فراهم ساختن زمینه هاى استعمار یک کشور بازى کرده اند. 
در این میان بى تردید آفریقاى جنوبى یکى از معروف ترین مثال هاست. 
البته در این نوشــتار قصد نداریم به مرور داستان استعمار این کشور 
بپردازیم. آنچه در اینجا مدنظر است اشاره به غناى این کشور به لحاظ 
معدنى است. در واقع پرسش مهم تر این است که این معادن تا چه حد 

زمینه ساز توسعه اقتصادى در این کشور شده اند.

آغاز ماجرا •
به عنوان نقطه شروع مى توان گفت بخش قابل توجهى از معادن 
طال در جهان طى اکتشافات و پژوهش ها در آفریقاى جنوبى به ثبت 
رسیده است. همچنین طى دهه ها میزان قابل توجهى از مواد معدنى 
پرارزش دیگر مانند ذخایر باالى منگنز، پالتین، الماس، کروم و وانادیوم 
کشف شد که به توسعه هرچه بیشتر این صنعت در آفریقاى جنوبى 

انجامید.
براى آنکه به اهمیت یک مورد از تولیدات معدنى این کشــور پى 
ببریم مى توان به پالتین اشاره کرد که پنج سال قبل چیزى در حدود 
سه چهارم تولید جهانى آن متعلق به آفریقاى جنوبى بود. همچنین 

بر اساس آمارها این کشور پنجمین تولیدکننده طال در جهان است.
پیش زمینه چنین رشــدى به اواسط قرن بیستم بازمى گردد که 
صنایع ریخته گرى و فروآلیاژى به لطف بهره مندى از برق فراوان در آن 
دوره و دارا بودن ذخایر باالى سنگ کروم از رشد قابل توجهى برخوردار 
شدند. در واقع در دوران آپارتاید این کشور عمالً بر این موارد به لحاظ 
اقتصادى تکیه مى کرد. اما پس از استقالل یعنى به طور مشخص از 
اواسط دهه 1990 به بعد به دلیل تشدید رقابت در عرصه جهانى و به 
طور مشخص حضور قدرتمند رقباى چینى برخى از محصوالت معدنى 
صادراتى آفریقاى جنوبى ناچار به رقابت هستند. در هزاره جدید حضور 
شرکت هاى معدنى چندملیتى در این کشور بیش از پیش پررنگ شده 
است که به تبع آن با ســرمایه گذارى هاى خارجى همراه بوده است. 
همین امر نشــان مى دهد که معدن بزرگ ترین پتانسیل و جذابیت 

اقتصادى را در نگاه سرمایه گذاران به آفریقاى جنوبى داراست.

نقطه قوت •
همچنان که حضور شرکت هاى چندملیتى در آفریقاى جنوبى رو 
به افزایش بوده است برخى از آنها نیز زمینه هاى سرمایه گذارى خود 
را به مرور متنوع کردند تا صرفاً در بخش معدن حضور نداشته باشند 
بلکه در بخش هاى تولید نیز بتوانند سرمایه گذارى کنند. از این منظر 
بخش معدن به عنوان یک پیشران در اقتصاد آفریقاى جنوبى مطرح 
بوده اســت بدین صورت که جاذبه اصلى ســرمایه گذارى براى ورود 
شرکت هاى خارجى محسوب مى شده است. به عالوه به دلیل غناى 

معدنى بســیار باال در این کشور به نظر 
مى رسد فرصت رهایى از بحران در اکثر 
مواقع براى شــرکت هاى معدنى وجود 
دارد چراکه آنها مى توانند شــرکت هاى 
بحــران زده را تصاحــب و مجــدداً از 
طریق اجــاره معدن بــه فعالیت خود 
ادامه دهند. همچنین این امر به ایجاد 
یک تعادل میان شــرکت هاى خارجى 
و شــرکت هاى داخلى کمک مى کند 
تا اقتصاد این کشــور بیش از پیش به 
شــرکت هاى داخلى خود متکى باشد. 
به عبارت بهتر حتى اگر متنوع ســازى 
سبد سرمایه گذارى شرکت هاى بزرگ 
چندملیتى به کاهش سرمایه گذارى آنها 
در بخش معدن بینجامد جاى نگرانى 
چندانى وجود ندارد چراکه شرکت هاى 
داخلى این خأل را به خوبى پر خواهند 
کرد. اما این مســاله هم نیازمند قوانین 
و چارچوب هــاى محکــم حکمرانــى 
اســت که در بخش معدن تا حد خوبى 
رعایت شــده است. به طور کلى بخش 
معدن براى آنکه بتواند جذابیت خود را 
مانند دهه هاى قبل حفظ کند نیازمند 
فعالیت بین بخشــى با سایر بخش هاى 
اقتصاد اســت. قانونگذارى ها و عموماً 
چارچوب هــاى حکمرانى نیــز باید به 

همین سمت حرکت کنند.

چالش ها •
چالش هایــى که بخــش معدن در 
آفریقاى جنوبى با آن مواجه مى شــود 
عمدتاً برون بخشى هستند و خاستگاهى 
خارج از حیطه معدن دارند. براى مثال 
یکى از دالیل تصمیم ســرمایه گذاران 
خارجى به سرمایه گذارى در بخش هایى 
غیر از بخش معدن در پنج ســال اخیر 
رویدادهایى همچون اعتصابات کارگرى 
و هزینه هاى باالى نیروى کار و دستمزد 
بوده اســت. در واقع آنچه واضح است 
ســرمایه گذاران در سرمایه گذارى خود 
به میزان ریســک توجــه مى کنند و 
واقعیت این اســت کــه در حال حاضر 
آفریقاى جنوبى شاهد تحوالتى در زمینه 
واحدهاى خدمات جانبى مانند صنایع 
جانبى بخش معدن بوده است. برخى از 

بنگاه هاى این صنایع با تعدیل نیروى انسانى مواجه و اندکى دیگر نیز 
ناچار به تعطیلى کسب وکار خود شده اند. حقیقت امر آن است که این 
چالش ها نه تنها بخش معدن بلکه کل اقتصاد آفریقاى جنوبى را تحت 
تاثیر قرار داده است. هزینه هاى سرسام آور برق و نیز قطعى هاى مکرر 
آن که بعضاً به دلیل فرسودگى تجهیزات برقى اتفاق مى افتد، سبب 
شــده اند تا نیروگاه ها نیز براى تامین برق مورد نیاز معادن با مشکل 
روبه رو شــوند. دلیل اصلى این امر آن است که برخى اوقات تقاضاى 
برق در این کشور بیش از تولید و عرضه آن است و در شرایط اضطرار 
طبق مقرراتى که وجود دارد مصرف کنندگان صنعتى ناچارند مصرف 
خود را کاهش داده و با کمتر از توان واقعى شان فعالیت کنند. افزایش 
هزینه هاى حمل ونقل نیز یکى دیگر از مواردى است که در وضعیت 
بخش معدن تاثیر بسزایى نهاده است. همچنین روابط نه چندان خوب 
کارگرى و اعتصابات بهره ورى را کاهش داده و بعضاً ســطح حقوق و 
دســتمزدها به شرایط نامتعادلى رسیده است. در ضمن کاهش قابل 
توجه نیروى انسانى سبب افت میزان رشد اقتصادى شده و نرخ بیکارى 
را در وضعیت باالیى قرار داده است. در چنین شرایطى طبیعى است که 
استخراج معادن به دلیل رکود تقاضا براى کاال و کاهش قیمت ها، در 
مقایسه با پنج سال قبل سهم کمترى در تولید ناخالص داخلى آفریقاى 
جنوبى داشــته باشد هرچند که همچنان یکى از موتورهاى محرك 

اقتصاد این کشور محسوب مى شود.

نکته پایانی •
معدن به عنوان جاذبه اصلى اقتصاد آفریقاى جنوبى از قرن گذشته 
تا به حال مطرح بوده است، به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم 
معادن مهم ترین تکیه گاه اقتصادى براى آفریقاى جنوبى به حســاب 
مى آمده است. در دو دهه اخیر اما به رغم حضور شرکت هاى چندملیتى 
در بخش معدن به دلیل ریسک هاى جانبى اقتصادى این بخش سهم 
کمترى در اقتصاد داشته است. اگر بخواهیم چشم انداز توسعه آفریقاى 
جنوبى مبتنى بر معــادن را تحلیل کنیم باید بگوییم که این بخش 
توانســت در برهه اى به عنوان بخش اصلــى اقتصادى بار درآمدزایى 
را به دوش بکشــد. اما در حال حاضر اگر آفریقاى جنوبى در صنایع 
پایین دستى خود سرمایه گذارى نکند همچنان به صادرات مواد اولیه 
حاصل از بخش معدن که ارزش افزوده پایین ترى در مقایسه با سایر 
صنایع دارند وابســته خواهد بود. نتیجه این امر در کنار سایر عوامل 
تضعیف اقتصادى و کاهش ارزش پول این کشــور در مقایسه با سایر 
ارزهاى خارجى مى تواند باشــد. اما در هر حال چالش هاى یادشــده 
مواردى نیستند که اقتصاد آفریقاى جنوبى را زمین گیر کنند بلکه با 
یک تغییر رویکرد در سیاستگذارى تا حد زیادى مى توانند مرتفع شوند. 
به این ترتیب معضالت بازار کار و اعتصابات کارگرى نیز مى توانند پایان 
یابند چراکه فرصت هاى شغلى بیشترى همزمان با توسعه سایر صنایع 
پیش روى افراد جویاى کار خواهد بود و دستمزدها نیز تعدیل خواهند 
شد. از همه مهم تر اینکه دیدگاه سرمایه گذاران خارجى که ریسک هاى 
ناشى از بى ثباتى را در این بخش باال مى دانستند به مرور تغییر خواهد 
کــرد و دوباره بخــش معدن مى تواند به بهره مندى از ســرمایه هاى 

مستقیم خارجى امیدوار باشد. 

در جست وجوی گنج
نگاهی به بخش معدن در آفریقای جنوبی
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بــا وجود پیشــرفت هاى تکنولوژیک و ظهــور فناورى هاى نو، 
صنایع پیشرفته دنیا همچنان براى بسیارى از تولیدات خود به 
مواد استخراج  شــده از معادن نیازمندند. از این رو منابع معدنى 

در بســیارى از کشورها به عنوان ذخایر ثروت مطرح است. در برخى 
مــوارد، صادرات برخى محصوالت به حدى زیاد اســت که صادرات 
دیگر کاالها اصالً به چشــم نمى آید. البته 
وفور منابع لزوماً با خود رشــد و توســعه 
اقتصادى پایدار به همراه ندارد. این فراوانى 
مى تواند اثرات مخربى نیز داشــته باشــد 
که گاهــى از آن به عنوان «نفرین منابع» 
یاد مى شــود. پژوهش هاى مختلف نشان 
مى دهد کشورهایى که وابستگى شدیدى به 
ثروت معادن خود دارند معموالً از نهادهاى 
ضعیف ترى برخوردار بوده، هزینه کمترى را 
صرف آموزش کرده و فساد در آنها بیشتر 
است. مهم ترین مثال براى نفرین منابع را 
مى توان در کشورهایى یافت که اعتراضات 
علیه فعالیت هاى بى رویه استخراج معادن 
به خشونت کشیده شده است. بخش معدن عموماً اشتغال کمى در 
کشورهایى که در آنها فرآیند استخراج روى مى دهد، ایجاد مى کند. 
برخى صادرکنندگان مواد معدنــى تالش کرده اند تا بر ارزش منابع 
طبیعى خود افــزوده و به کمک محدودیت هاى صادراتى در صنایع 
پایین دستى معدن ایجاد اشتغال کنند. آنها معتقدند محدود کردن 
صادرات مواد معدنى موجب کاهش قیمت خوراك صنایع پایین دستى 

شده و از این طریق منجر به رونق آنها و در نهایت افزایش چشمگیر 
اشتغال مى شود. کشورهاى دیگر از چنین محدودیت هایى براى 
درآمدزایى، کنترل صادرات غیرقانونى محصوالت معدنى، تقویت 
حفاظت از محیط زیست یا جبران اثرات نرخ ارز ناشى از صادرات کم 
کاالهاى اساسى استفاده مى کنند. همه اینها، اهداف سیاستگذارى 
مشروعى هستند که در کشورهاى مختلف در جهت منافع شهروندان 

آن کشور اتخاذ مى شود.
در حالى که رشــد GDP جهانى در پنج سال آینده چهار درصد 
در سال برآورد شده است، انتظار مى رود رشد زیرساخت هاى معدنى 
در اقتصادهاى نوظهور با توجه به رشــد تقاضا به روند صعودى خود 
ادامه دهد. در این میان، صنعت معدن به لطف تاخیر میان تصمیمات 
ســرمایه گذارى و عرضه هاى جدید روندى ادوارى داشته است. رشد 
روند تقاضا در این صنعت با توجه به رشد اقتصادى جهان تقریباً ثابت 
بوده اســت. با وجود این رشد زیرساخت محور در آسیا، به خصوص 
در چین، موجب رشد اقتصادى باالتر از متوسط و افزایش چشمگیر 
تقاضاى کاالهاى اساسى همچون سنگ آهن، مس و زغال سنگ شده 
است. این در حالى است که هزینه هاى جهانى در خصوص استخراج 
فلزات غیرآهنى در سال 2017 از مرز 9 میلیارد دالر نیز گذشت که 
رشــدى 30درصدى را نسبت به سال 2018 نشان مى دهد. این در 
حالى است که در چهار سال گذشته هزینه هاى شرکت هاى معدنى 

جهان روندى نزولى داشته است.
سال گذشته میالدى ســالى پرفروغ براى صادرکنندگان بزرگ 
مواد معدنى دنیا بود. به لطف اقدامات گســترده جهانى در راستاى 
تداوم بهبود قیمت کاالهاى اساسى و رشد اقتصادى جهانى، درآمد 
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شــرکت هاى صادرکننده مواد معدنى رشدى 23درصدى را در سال 
2017 داشته است. در همین مدت، استراتژى هاى صرفه جویى هزینه 
در چند سال گذشته باعث شده تا حاشیه سود شرکت هاى فعال در 
صنعت معدن جهانى رشد چشمگیرى داشته باشد و این در حالى بوده 

که هزینه هاى سرمایه گذارى در این صنعت تقریباً ثابت مانده است.

بهبود صادرات به لطف رشد قیمت ها •
بازگشت شناورى به بازار کاالهاى اساسى به خصوص مواد معدنى 
در سال گذشته منفعت زیادى براى کشورهاى صادرکننده کاالهاى 
اساسى داشت؛ کشورهایى که عمدتاً صنعت معدن سهم عمده اى در 
رشد اقتصادى آنها داشت. بهاى دسته وسیعى از مواد معدنى در سال 
2018 روندى رو به رشد داشته است، روندى که از ابتداى سال 2016 
آغاز و باعث شد تا سیر نزولى قیمت ها که از سال 2011 ضربه سختى 
به صنعت معدن زده بود خاتمه یابد. روند رو به رشد قیمت ها به نحوى 
بود که اکثر کاالها در بازارهاى جهانى در نیمه نخســت سال 2018 
دوران خوشــى را سپرى کردند. بر اســاس گزارش بانک جهانى، به 
طور کلى قیمت کاالهاى اساسى در سه ماهه نخست سال 2018 در 
سه چهارم از کاالهاى مورد بررسى این نهاد بین المللى افزایش داشته 
است. با وجود این، در مورد بیش از 80 درصد از این کاالها، قیمت ها 
همچنان پایین تر از نقطه اوج سال 2011 به سر مى برند. در این روند 
یک نکته دیگر حائز اهمیت اســت و آن این است که افزایش قیمت 
مواد معدنى بیشتر ناشى از توســعه هاى طرف عرضه بوده تا بهبود 
شرایط تقاضا. با وجود این در برخى کشورها اقدامات دولتى در طرف 
عرضه روى واردکنندگان مواد معدنى اثرگذار بوده است. به طور کلى 
روند صعودى قیمت فلزات در مقایسه با سال 2017 از شتاب کمترى 
برخوردار بوده است. به طورى که شاخص قیمت فلزات غیرگرانبها، 
سنگ ها و مواد معدنى که در ســال 2017 رشدى 27/8درصدى را 
تجربه کرده بود در نیمه نخست سال 2018 رشدى 7/2درصدى را در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند.
در این میان، 10 صادرکننده برتر سوخت ها و محصوالت معدنى 
در سال 2017، همگى در مقایسه با سال 2016 با رشد میزان صادرات 
خود مواجه شدند. اگرچه این رشد در میان کشورهاى مختلف از 11 
درصد (روسیه) تا 43 درصد (عراق) متغیر بوده است. عمده این رشد 
به دلیل افزایش قیمت حامل هاى انرژى بوده است. با وجود این، ارزش 
صادرات این 10 کشور برتر در مقایسه با سال 2014 همچنان کمتر 
گزارش شــده است. شش صادرکننده برتر این بخش (اتحادیه اروپا، 
روسیه، ایاالت متحده، عربستان، استرالیا و کانادا) روندى همانند سال 
گذشته داشته اند اما امارات متحده عربى توانست جاى نروژ را در رتبه 
هفتم از آن خود کنــد. در این میان چین و عراق نیز رتبه هاى نهم 
و دهــم را به خود اختصاص دادند و قطــر دیگر جایى در میان 10 

صادرکننده برتر این حوزه نداشت.
 پس از ســه ســال ثابت ماندن قیمت ها و تقاضاى ضعیف، 10 
صادرکننده برتر آهن و فوالد دنیا شاهد افزایش ارزش صادرات خود 
بودند. در این میان هند بیشترین رشد را از آن خود کرد (69 درصد) 
و پس از آن روســیه (39 درصد) و برزیل (37 درصد) قرار داشتند. 
چین نیز با نرخ رشد صادرات تنها یک درصدى ضعیف ترین عملکرد 
را در میان کشورهاى بزرگ این حوزه به نام خود ثبت کرد. با وجود 
این تغییرات اتحادیه اروپا با سهم بازار 38درصدى همچنان به عنوان 
بزرگ تریــن صادرکننده آهن و فوالد دنیا به حســاب مى آید و پس 
از آن چیــن و هند جایگاه هاى بعدى را بــه خود اختصاص داده اند. 
هند و برزیل دو کشــورى بودند که توانستند از نظر ارزش صادرات 
از سطوح ســال 2014 عبور کنند و هشت صادرکننده بزرگ دیگر 

همگى مقادیرى کمتر از اوج صادرات 
خود در سال 2014 را به ثبت رساندند. 
در مجمــوع 10 صادرکننده برتر فوالد 
و آهن جهان سهمى 85درصدى را در 
صادرات این محصوالت در سال 2017 
به خود اختصــاص دادند و این رقم در 
حالى حاصل شده که سهم 10 کشور 
نخســت در ســال 2010 معادل 83 

درصد گزارش شده بود

10 روند جهانی صنعت معدن در  •
سال 2018

در یک دهه گذشته، قیمت کاالهاى 
اساســى هم پایین ترین و هم باالترین 
ســطح تاریخى خود را لمــس کرد و 
همین موضوع موجب شــد تا تحوالت 
گسترده اى در این بخش صورت بگیرد 
که عمده این تغییرات ناشى از مواجهه 
این صنعت با انقــالب دیجیتالى بوده 
اســت. پیشــرفت هاى تکنولوژیک در 
صنعت معدن در سال 2018 نیز ادامه 
داشته و موجب افزایش صادرات جهانى 
محصوالت معدنى در سطح جهان شده 
اســت. پس از رســیدن چرخه قیمت 
کاالهاى اساســى به پایین ترین سطح 
خود، قیمت اکثر کاالهاى اساســى و 
به خصوص مواد معدنى در مسیر بهبود 
قــرار گرفت که ناشــى از محرك هاى 
دولت چین و بهبود تقاضا در کشورهاى 
توســعه یافته و همچنین اقتصادهاى 
نوظهــور بــود. این تحــوالت در کنار 
تعهد صنعت معدن به تقویت عملکرد 
ترازنامه هــاى خود، کاهــش بدهى و 

ساده سازى پورتفوى خود موجب جریان آزادتر نقدینگى و سود بیشتر 
سهامداران شد تا در مجموع بخش معدن رشد قابل توجهى را تجربه 
کند.هرچند برخالف چرخه هاى قبلى، به نظر مى رسد شرکت هاى 
معدنى از تجربیات گذشته درس گرفته اند. در راه ساختن مسیرهاى 
جدید براى آینده، هدف اصلى این صنعت تغییر براى بهتر شدن است. 
این هدف در واقع منجر به سرمایه گذارى هاى گسترده در نوآورى و 

دیجیتالى کردن این صنعت شده است.

ورود جهان دیجیتال به صنعت معدن •
ارزش صنعت معدن در حال تغییر است و این موضوع به چگونگى 
عملکرد شرکت هاى معدنى در رابطه با بهبود تولید، کاهش هزینه ها، 
افزایش بازدهى و تقویت ایمنى بستگى دارد که در این راستا اطالعات 
نقش مهمى را ایفا مى کند. داده ها (و توانایى سازمان دهى، مدیریت و 
پردازش آنها) در حال حاضر به یک عامل تمایز رقابتى تبدیل شــده 
و ممکن اســت در آینده نزدیک موجب ایجاد مدل هاى کسب وکار 
جدیدى در صنعت معدن شــود. راهبردهاى دیجیتال که مى تواند 
از پروژه هاى کوچک (براى مثال ظرفیت ســازى براى یک شــرکت 
به منظور اســتفاده از داده ها براى حل طیف وســیعى از معضالت 
کسب وکار) آغاز شود مى تواند به شرکت هاى معدنى در جا انداختن 

تفکر دیجیتال در کسب وکارهایشان کمک کند.

غلبه بر موانع نوآوری •
با وجود درك این موضوع از ســوى مدیــران صنعت معدن که 
نوآورى در این صنعت امرى حیاتى است، بازیگران اصلى معدن هنوز 
نتوانسته اند به طور کامل از پتانسیل هاى نوآوران این حوزه استفاده 
کنند؛ موضوعى که ناشــى از کمبود سازگارى و تمرکز راهبردى در 
مواجهه با نوآورى اســت. برخى از موانعى که در مســیر نوآورى در 
صنعت معدن وجود دارد شــامل ریسک گریزى، تمایل به نفع تولید 
جریان نقدینگى کوتاه مدت، کمبود دیدگاه شــفاف براى راهنمایى 
و تغییــرات بلندمــدت و ایجاد بى اعتمادى در همکارى (ناشــى از 
نگرانى هاى مالکیت فکرى و رقابت) مى شود. شرکت هاى معدنى باید 
استراتژى هاى نوآورانه خود را تعریف کرده و مردم را در حمایت از آن 
با خود همراه کنند. حمایت قاطع از سوى بازیگران اصلى این صنعت 
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معدن در جهان

نیــز مى تواند در کنار اقدامات موثر و انگیزش کارکنان امرى حیاتى 
محسوب شود.

آینده کار •
هر چقدر معدن دیجیتال به واقعیت نزدیک تر و فرآیندها از طریق 
اتوماسیون فرآیندهاى روباتیک عینى تر مى شوند، شرکت هاى معدنى 
به دسترســى به آرایه هاى گسترده ترى از متخصصان و تحلیلگران 
آمارى نیاز خواهند داشــت. فعالیت هاى تکرارى بشــر به تدریج با 
اتوماســیون تجهیزات خودکار جایگزین خواهد شد و این موضوع از 
تراکم نیروى کار کاسته و ایمنى را تقویت خواهد کرد. هوش مصنوعى 
و سیســتم هاى ارتباطاتى یکپارچه به کمک کارگران آمده و جهان 
دیجیتال با برنامه ریزى مناسب و تقویت امنیت سایبرى موجب کارایى 
و حفاظت بیشتر عملیات ها خواهد شد. این تغییرات موجب حمایت 

جامع تر و متنوع تر از نیروى کار مى شود.

تصویر معادن در آینده •
با وجود سهم قابل توجه بخش معدن در اقتصاد جهانى، شهرت 
این صنعت در بسیارى از کشورها به دلیل درك نادرستى که از معدن 
به عنوان یک صنعت تخریب کننده محیط زیست وجود دارد، همچنان 
خدشه دار باقى  مانده اســت. در چنین کشورهایى بسیارى از مردم 
معتقدند این صنعت اثراتى منفى بر جامعه دارد. در جهانى که به لطف 
شبکه هاى مجازى، به شدت تحت تاثیر چرخه اخبار و دیدگاه ها قرار 
دارد، چنین ویژگى اى باعث محدودیت بیشتر مى شود. این موضوع 
باعث شــده تا شرکت هاى معدنى در تالش براى برداشتن گام هایى 
موثر در جهت حل این معضل و اعاده حیثیت خود برآیند. به منظور 
بازسازى اعتماد خود نزد کارکنان، سرمایه گذاران، جامعه مدنى، دولت 
و جوامع کسب وکار شرکت هاى معدنى باید به شعارهاى حامى محیط  

زیستى خود جامه عمل بپوشانند.
ایجاد تحول در رابطه با سهامداران •

به منظور توســعه فرصت هاى اشــتغال، افزایش درآمد مالیاتى 
و برطرف ساختن تقاضا براى زیرساخت هاى بهبودیافته و حفاظت 
بهتر از محیط زیست، بسیارى از دولت هاى غنى از منابع معدنى به 
فشارهاى خود بر صنعت معدن ادامه مى دهند. در نتیجه، شرکت هاى 
معدنى همچنان با موانع متعددى بر سر راه سرمایه گذارى مواجه اند. 
موانعى که شامل مالیات باال، چالش هاى اخذ مجوز، قوانین مالیات 
نامطمئن و تقاضا براى فرآیندهاى داخلى مى شــود. چنین موانعى 

موجب اقداماتى خودجوش از ســوى 
شرکت هاى معدنى مى شود، اقداماتى که 
معموالً به نتایج مطلوب منجر نمى شود. 
به همین دلیــل، صنعت معدن به این 
نتیجه رســیده اســت که باید رویکرد 
خود را در قبال ارتباط با دولت و جامعه 
تغییر دهد. هر چقدر معادن به سمت 
دیجیتالى تر  و  عملیات هاى خــودکار 
حرکــت مى کنند، اثر آن بر اشــتغال 
محلى بیش از پیش نمایان مى شود. به 
منظور جلوگیرى از بازگشت به عقب، 
شــرکت ها باید از اهرم زیرساخت هاى 
دیجیتــال براى بهبــود ارتباط خود با 
جامعه و ایجاد مدل هاى آموزشى جدید 
(نظیــر آموزش الکترونیک) اســتفاده 
کنند. چنین رویکــردى نیازمند این 
است که شرکت هاى معدنى براى درك 
نیازهاى حقیقى جامعه بسیار خالق تر 

باشند.

مدیریت آب •
هر چقدر درجه سنگ معدن کاهش 
پیدا کند، آب بیشترى براى استخراج 
مقدار مشــخصى از مــاده معدنى نیاز 
خواهد بود و این موضوع موجب افزایش 
مصرف آب در صنعت معدن مى شود. 
چنین تقاضاى رو به رشــدى در حالى 
رخ مى دهد که پیش بینى مى شــود تا 
ســال 2050 از هر چهار نفر مردم کره 
زمین یک نفر در کشورهایى با کمبود 
شدید آب آشــامیدنى زندگى خواهد 
کرد. در حالى که نگرانى ها در خصوص 
دسترسى به آب در حال افزایش است، 
گروه هاى اجتماعى و زیست محیطى تیر 
انتقاد خود را به سمت صنایع پرمصرف 
نشــانه گرفته اند. با چنین شــرایطى، 

شرکت هاى معدنى باید رویکرد خود را در زمینه مدیریت منابع آب 
به شدت بهبود بخشند.

تغییر انتظارات سهامداران •
هر چقدر انتظارات ســهامداران بیشتر شود، شرکت هاى معدنى 
تمرکز بیشترى صرف بازسازى اعتبار خود نزد جوامع سرمایه گذارى 
و تحلیلگران مى کنند. بسیارى از شرکت هاى معدنى به جاى احداث 

معادن جدید سعى بر تقویت نظم مالى خود دارند.

نگرانی در مورد ذخایر مواد معدنی •
کاهش شدید هزینه ها شاید سرنوشــت بسیارى از شرکت هاى 
معدنى جهان را در کوتاه مدت بهبود بخشیده است اما وقتى نگاهى به 
ذخایر جهانى و روند رو به کاهش آن مى اندازیم، متوجه مى شویم که 
صنعت معدن حال و روز چندان مناسبى در آینده دور نخواهد داشت. 
ذخایر جهانى طال، مس، نقره، روى و نیکل همگى در سال هاى اخیر 
افت شدیدى را تجربه کرده اند. با وجود رشد قابل توجه قیمت کاالهاى 
اساســى، بسیارى از شــرکت هاى معدنى هنوز نیازمند بودجه هاى 

توسعه اى براى اکتشاف و استخراج منابع جدید هستند.

مدیریت مجدد معادن •
به منظور گذار به نســل جدید معادن، شرکت هاى معدنى باید 
آغوش خود را به ســوى فناورى هاى جدید باز کنند. به این منظور، 
بخش معدن نیاز به یک تغییر فرهنگى چشمگیر دارد. برخى کشورها 
تاکنون گام هایى را در مسیر تغییر نسل و روى آوردن به فناورى هاى 
نوین برداشته اند اما برخى دیگر هنوز نسبت به انجام اقدامات مناسب 
در ایــن جهت، تقویت تیم هــاى مدیریتى خود و همچنین تنظیم 

اهدافى متنوع تر و جامع تر سستى مى ورزند.

کاالهای اساسی آینده •
به منظور تصمیم گیرى در خصوص اینکه در آینده شــرکت هاى 
فعال در حوزه معدن باید روى چه کاالیى سرمایه گذارى بیشترى کنند، 
این شرکت ها باید نگاه ویژه اى به تقاضاى مصرف کنندگان و تغییرات 
اقتصادى، جمعیتى و زیســت محیطى داشــته باشند. از سوى دیگر 
ظهور تکنولوژى هاى جدید در حال توسعه نیز نقشى تعیین کننده در 
تصمیم گیرى هاى سرمایه گذارى خواهد داشت. براى مثال پیش بینى 
مى شود با رشد چشمگیر خودروهاى الکتریکى و سیستم هاى ذخیره 
انرژى تقاضا براى باترى بیشــتر شود و این یعنى تقاضا براى لیتیوم، 

گرافیت، نیکل و مس به شدت افزایش خواهد یافت.

10 شرکت معدنی بزرگ جهان •
در میــان رونق بازار جهانى کاالهاى اساســى، غول هاى معدنى 
گلنکور، ریوتینتو و بى اچ پى بیلتون در صدر فهرســت سودآورترین 

شرکت هاى معدنى جهان قرار گرفتند.
 (Glencore) بر اساس گزارش ماینینگ-تکنولوژى، شرکت گلنکور
در سال 2017، بیش از 205 میلیارد دالر درآمد داشته که سهم مواد 
معدنى از این درآمد با رشدى 21درصدى نسبت به سال گذشته به 
80/5 میلیارد دالر رسیده است. قیمت مناسب کامودیتى ها و تداوم 
تقاضاى قوى مواد معدنى عوامل اصلى این سوددهى قدرتمند بوده 
اســت. این شــرکت در بخش فلزات و موادمعدنى خود به استخراج 
مس، روى، سرب، نیکل، آلومینیوم و سنگ آهن مشغول است. گلنکور 
در این بخش فرآیندهاى ذوب، تصفیه، اســتخراج، فرآورى، اختالط 
و عملیات مرتبط با آنها را انجام مى دهد. این شرکت که دفتر اصلى 
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معدن در جهان

آن در ســوئیس مستقر است در سال 2017، صادراتى معادل چهار 
میلیون تن فلز و کنسانتره مس، 2/8 میلیون تن فلز و کنسانتره روى، 
یک میلیون تن فلز و کنسانتره سرب، 47/7 میلیون تن سنگ آهن و 
8/7 میلیون تن آلیاژ داشت. این کمپانى که مالک بیش از 150 معدن 

در 50 کشور جهان است نزدیک به 146 هزار نفر کارمند دارد.
در رتبه دوم این فهرست شرکت ریوتینتو (RioTinto) با درآمدى 
بالغ به 40 میلیارد دالر قرار دارد که در مقایسه با سال 2016، رشدى 
19درصدى را نشان مى دهد. عالوه بر رشد قیمت ها، افزایش معادن 
تحت مالکیت این شــرکت نیز یکى دیگر از دالیل باال رفتن درآمد 
ریوتینتو بود. این شــرکت که پروژه هایى نظیر سنگ آهن پیل باراى 
استرالیا، بوکسیت کوئینزلند، شرکت ذوب آلومینیوم کانادا و معادن 
مس متعددى در سراسر جهان را در اختیار دارد، به طور کلى در پنج 
بخش سنگ آهن، مس، الماس، آلومینیوم و انرژى فعالیت مى کند. 
از سوى دیگر ریوتینتو از شرکت هاى فعال در استخراج مواد معدنى 
صنعتى و اورانیوم به حساب مى آید. این گروه، مالک و مجرى معادن 
روبــاز و زیرزمینى، کارخانه ها، واحدهاى تصفیــه، واحدهاى ذوب، 
نیروگاه ها و تجهیزات پژوهشى است و در زیرمجموعه خود پروژه هاى 
بخش انگلیسى ریوتینتو و بخش استرالیایى ریوتینتو را دارد. 46 هزار 
و 807 نفر در پروژه هاى ریوتینتو در 35 کشور جهان مشغول هستند.
بى اچ پى  بیلتون (BHP BILLITON) که شــرکتى فعال در حوزه 
اکتشاف، توســعه و بازاریابى زغال سنگ، مس، اورانیوم، روى، پتاس 
و نیکل در ســطح جهان است در ســال گذشته میالدى توانست از 
پروژه هاى خود در صنعت معــدن درآمدى معادل 34 میلیارد دالر 
کسب کند. عالوه بر صنعت معدن بى اچ پى دستى نیز بر صنعت نفت 
دارد. درآمد ناشــى از فروش نفت این شرکت در سال 2017 معادل 
41 میلیارد دالر بود. در بخش معدن بیشــترین درآمدزایى بى اچ پى 
در فرآیندهاى اکتشــاف و استخراج ســنگ معدن بود که سهمى 
38درصدى را در کل درآمدهاى معدنى داشــت. این شرکت که در 
حوزه اکتشاف، توسعه، تولید و بازاریابى نفت و گاز در آمریکا، مکزیک، 
اســترالیا و انگلیس فعالیت دارد، بیش از 145 هزار پرسنل داشته و 

معادن فراوانى در استرالیا و برزیل دارد.
واله (Vale SA) بزرگ ترین تولیدکننده ســنگ آهن و سنگ آهن 
پلت و همچنین نیکل در جهان است. در سال 2017 این شرکت از 
فروش محصوالت معدنى خود درآمدى بالغ بر 9 میلیارد دالر داشته 
که رشدى 23درصدى را نسبت به سال 2016 نشان مى دهد. این در 
حالى اســت که 70/8 درصد کل درآمد این شرکت ناشى از فعالیت 
در حوزه مواد معدنى آهنى بود و سهم فلزات پایه نیز از درآمد 26/4 

درصد گزارش شد. بیشتر فعالیت واله 
در اکتشاف و تولید زغال سنگ، کبالت، 
طال، نقره، فلزات گروه پالتینوم، کودها، 
سنگ آهن، پلت هاى سنگ آهن و نیکل 
اســت. گروه معدنى واله فعالیت هاى 
متعددى را در سراســر جهــان انجام 
مى دهد که شــامل پروژه هــاى مواد 
معدنى آهنى، زغال سنگ، فلزات پایه و... 
مى شود. این شرکت که مقر اصلى آن 
در پایتخت برزیل است نزدیک به 75 

هزار کارمند دارد.
 شرکت مس جیانگ شى با درآمدى 
بالغ بر 31 میلیارد دالر پنجمین معدن کار 
بزرگ دنیا در سال 2017 بود. درآمدى 
که رشــدى 1/2درصدى را نســبت به 
سال 2016 نشــان مى داد. اگرچه رشد 
قیمت موادمعدنى موجب رونق بازارهاى 
جهانى شد اما سیاست هاى دولت چین 
در حمایت از محیط زیست موجب شد 
تا شــرکت هاى معدنى چیــن نتوانند 
از ایــن رونق اســتفاده چندانى ببرند. 
جیانگ شــى با در اختیار داشتن شش 
معدن، شش کارخانه فرآورى مس، یک 
واحد ذوب مس و همچنین دو کارخانه 
اسیدسولفوریک در پروژه هاى استخراج، 
فــرآورى و ذوب مس و فلــزات دیگر 
فعالیت دارد. این شــرکت که در شهر 
گوى ســى قرار دارد با بیش از 21 هزار 
کارمند یکى از بزرگ ترین شرکت هاى 

معدنى چین به حساب مى آید.
ششمین شرکت بزرگ معدنى دنیا 
نیز چینى است. شرکت انرژى شین هوا 
با درآمدى بالغ بر 30 میلیارد دالر که 
رشــدى 49/1 درصد را در مقایسه با 
سال گذشته میالدى نشان مى دهد. این 
شــرکت که نزدیک 90 هزار نفر در آن 
مشغول به کار هستند در شهر پکن قرار 

دارد و عالوه بر زغال سنگ در حوزه هایى نظیر انرژى، راه آهن، بندر و 
کشتیرانى و مواد شیمیایى نیز فعالیت دارد.

در پى افزایش چشــمگیر قیمت مس، پالتینیوم و فلزات دیگر، 
درآمد شرکت آنگلوامریکن در ســال گذشته با رشدى 23درصدى 
به 22/4 میلیارد دالر رســید. هر چند عملکرد قدرتمند این شرکت 
در پروژه هاى الماس نیز سهم چشمگیرى در رشد درآمد آن داشته 
است. زمینه اصلى فعالیت آنگلوامریکن، اکتشاف، استخراج، فرآورى و 
بازاریابى فلزات اساسى و مواد معدنى است. عالوه بر این، آنگلوامریکن 
در حوزه فلــزات و موادمعدنى گرانبها نیــز فعالیت مى کند. نمونه 
دستاوردهاى آن در اســتخراج و منابع معدنى شامل الماس، مس، 
پالتینیوم، سنگ آهن، کانى منگنز و آلیاژها، زغال حرارتى و متالورژى، 
نیکل، پاالدیوم، رودیوم و طالست. این شرکت مستقر در لندن بیش از 
69 هزار نفر را در پروژه هایى در آفریقاى جنوبى، استرالیا و قاره آمریکا 

تحت اشتغال خود قرار داده است.
فرى پورت مک موران شرکتى آمریکایى است که در ایالت آریزونا 
مستقر است. این شرکت که یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس 
دنیا به حساب مى آید مالک معادن بزرگى چون گرسبرگف هندرسون، 
مورنسى، تایرون، بغداد، ال آبرا و سافورد است. عالوه بر این چند واحد 
ذوب و فرآورى مس در اســپانیا نیز در اختیار این شرکت قرار دارد. 
درآمد فرى پورت در سال 2017 با رشدى 10/5درصدى در مقایسه با 

سال 2016 معادل 4/16 میلیارد دالر گزارش شد.
در میان بزرگ ترین شرکت هاى معدنى دنیا نام یک شرکت دولتى 
نیز به چشــم مى خورد. شرکت ملى مس شــیلى (CODELCO) در 
ســال 2017 با رشدى 27درصدى توانســت درآمد خود را به 14/6 
میلیارد دالر برساند. رشدى که ناشى از افزایش قیمت مس در سال 
گذشته بود. این شرکت که یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان مس و 
مولیبدن جهان است در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و فرآورى منابع 
معدنى فعالیت دارد. کودلکو با در دســت داشتن عملیات استخراج 
و بهره بردارى هفت معدن بزرگ شیلى، محصوالتى مانند کنسانتره 
مس، کاتد مس، کالسین مس، مولیبدن، آند مس و اسید سولفوریک 
را به آسیا، آمریکاى شمالى، اروپا و دیگر کشورهاى آمریکاى جنوبى 

صادر مى کند.
 آخرین نام در این فهرست نیز از چین است. شرکت زى جین با 
درآمــدى بالغ بر 14 میلیون دالر که اغلب فعالیت هاى آن در حوزه 
استخراج طال، مس، روى و دیگر منابع معدنى است. این شرکت بیش 
از 20 معدن طال، مس و فلزات اساسى دیگر را در چین و 10 کشور 

خارجى دیگر در اختیار دارد. 
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زرین معدن آسیا

شرکت■های■سرب■و■روی■برای■تامین■خاک■با■مشکل■■■
مواجه■هستند■چه■راهکارهایی■را■پیشنهاد■می■دهید؟■■

صنعت سرب روی جزو معدود صنایع در کشور است که 
دولت در آن سرمایه گذاری نکرده، بلکه عمده سرمایه گذاری 
توســط بخش خصوصی انجام گرفته است. در حال حاضر 
480 هزار تن ظرفیت تولیدی بخش روی داریم و 420 هزار 
تن ظرفیت تولید شمش سرب که عالوه بر تامین نیازهای 
داخلی می تواند به عنوان صادرات غیرنفتی کشــور نیز به 
محسوب شود. متاسفانه هم روی و هم سرب مشکل ماده 
اولیه دارند که بایستی معادن کوچک را فعال کرد، با ورود 
موقت کارخانه ها را سرپا نگه داشت و با سرمایه گذاری در 
سایر معادن از جمله مهدی آباد نسبت به تامین کنسانتره 

در دنیا اقدام کرد.
■اثرات■نرخ■ارز■را■در■صنعت■سرب■و■روی■چگونه■ارزیابی■■■

می■کنید؟
تغییرات نرخ ارز بیشــترین اثر را در صنعت سرب روی) 
کــه بر مبنای  LME  اســت( دارد و باال رفتن قیمت های 
جهانی یا افت آن می تواند اثرات مثبت و منفی در صنعت 
داشــته باشد ولی با توجه به شــرایط و نوسانات ارزی در 
چندماه گذشته، این نوسانات هم تاثیر زیادی داشته است. 
متاســفانه بخشــنامه های مکرر و پی درپی سبب کاهش 
تولید شده و در شرایطی که قادر به تولید با شرایط راحت 
نیســتیم، شرایط ایجاد شده با این بخشنامه ها تقریبا یک 
نوع »خود تحریمی« را به صنعت تحمیل کرده اســت. در 
شرایط فعلی باید صنعتی که می تواند بازار صادراتی داشته 

باشد را تقویت کرد.
صادرات■این■صنعت■چه■وضعیتی■دارد؟■■

وضعیت صادراتی صنعت قبل از بخشنامه ها خوب بود، 
ولی اکنون در شــرایط بسیار بدی به سر می برد. پیشنهاد 
تولیدکنندگان به وزارت صمت این اســت که در خصوص 
شــمش روی هر آنچه که ماده معدنی از معدن انگوران به 
صورت سهمیه داده بشود شامل قیمت گذاری و عرضه در 
بورس کاال باشد و هر آنچه که از معادن کوچک به دست 
می اید دولت دخالتی نکند و ارز آن در سامانه سنا واگذار 
شود. با محصول به دست آمده از ماده اولیه انگوران کامال 
بازار داخلی تامین می شــود در خصوص شمش سرب هم 
متاســفانه باطری ســازان کم لطفی می کنند  مصرف که 
تاکنون 50 درصد بود از سوی باطری سازان رعایت نمی شود 

و وزارت صمت نیز در این خصوص سکوت کرده است.
■اخیرا■صادرات■منوط■به■عرضه■در■بورس■شده■است.■■■

شرکت■های■فعال■در■این■صنعت■با■چه■چالش■هایی■در■این■
زمینه■مواجه■هستند؟

عرضه در بورس باید شامل شمش روی سهمیه از  معدن 

انگوران ، شــود و اولین شــرکتی که در بورس محصول 
عرضه کرد ،شــرکت زرین معدن اسیا  بود، شرکت های 
دیگر هم همکاری کردند.نکته مهم همکاری در خصوص 
تامین نیازهای داخلی اســت، ولی باید توجه  داشت که 
تولیدکننده در این شــرایط سخت نباید تحت فشار قرار 
گیرد هر کسی به هر میزان که سهمیه می گیرد با توجه 
به اندازه مصرف، میزان شمش تولیدی خود را در بورس 
عرضه کنــد. اگر از ماده معدنی خارج از ســهمیه بندی 
اســتفاده می کند، دیگر نباید شــامل عرضه در بورس و 
قیمت گذاری شــود اگر این پیشنهاد مورد قبول وزارت 
صمت قرار گیرد می تواند در حل مشکل تولیدکنندگان 

بسیار موثر باشد.
■چشم■انداز■صنعت■را■چگونه■می■بینید؟■■

چشــم انداز صنعت بسیار مثبت اســت البته اگر دچار 
»تحریم داخلی« نشویم. در تحریم های گذشته، عالوه بر 
اینکه این نیازصنعت داخلی را تامین کرد و توانست صادرات 
قابل مالحظه ای داشته باشد البته باید توجه داشته باشیم 
که اکنون زمان همکاری است متاسفانه برخی فقط با لحن 
تند انتقاد می کنند که نمی توان گفت صادقانه اســت. این 
اتهام که سهمیه بگیریم و نخواهیم تعهدات خود را انجام 
دهیم، منصفانه نیست باید اکنون همکاری صنعت و وزارت 

صمت بیشتر باشد.

■با■توجه■به■اینکه■خاک■انگوران■در■حال■اتمام■است■■■
برنامه■برای■تامین■خاک■معادن■مهدی■آباد■چیست؟

هر معدنی یک روز ذخیره اش به پایان می رســد معدن 
انگوران هم روزی ذخیره اش به پایان خواهد رسید.  شرکت 
تهیه و تولید باید نســبت به افزایش عملیات اکتشــافات 
تکمیلی اقدام ســریع کند. ما اعالم آمادگی کردیم که در 
انگوران با هزینه خودمان اکتشــافات تکمیلی انجام دهیم 
متاسفانه بوروکراسی موجود مانع از اقدامات ما شد. اکنون 
هم آمادگی داریم با همکاری چند تیم داخلی و خارجی این 
کار را انجام دهیم، اگر به ذخایر اضافه شد که به نفع کشور 
است و اگر ذخیره پیدا نشد که ریسک آن را ما پذیرفتیم.

■چه■برنامه■هایی■برای■مهدی■آباد■دارید؟■■
زرین معدن اولین شــرکتی بود که در معدن مهدی آباد 
عمال ســرمایه گذاری کرد در سال 91 حدود 6 سال پیش 
کسی باور نمی کرد که از خاک مهدی آباد 6 درصد محصول 
به دســت  آورد ولی این کار انجام شــده است. بعد از آن 
اتفاقاتی افتــاد، اکنون کنسرســیوم، باطله برداری خوبی 
انجــام  داده و ما هم یک پروژه 300 هزار تن کنســانتره 
در حال احــداث داریم امیدواریم به زودی فاز دوم آن به 
بهره برداری برســد که بایستی در تامین نیاز صنعت قرار 
گیرد، امید داریم که همه همکاری کنند تا بتوانیم هر چه 

زودتر فاز سوم را هم به انجام برسانیم.

گفتگو■با■رییس■هیات■مدیره■گروه■صنعتی■و■معدنی■زرین
بخشنامه های متعدد مانع توسعه صادرات شد

رییس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی زرین معتقد است،صنعت سرب وروی کشور قادر به تامین نیازهای داخلی کشور است.ابراهیم جمیلی می گوید:کشور 
در شــرایطی است که مسئوالن باید صادرات را تقویت کنند اما متاسفانه با بخشنامه های متعدد،صادرات این بخش به شرایط ناگواری رسید. وی می گوید:زرین 
معدن اســیا پروژه های بسیار بزرگی در دســت اجرا دارد و بزودی اثار سرمایه گذاریهای این شرکت خود را نمایان می کند. مشروح گفتگو با این فعال با سابقه 

بخش صنعت فراوری سرب کشور را در ادامه می خوانید:
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جهان فوالد سیرجان

بنگاه های اقتصادی موفق در ایران و کرمان نه در دور قبلی 
تحریم ها دست روی دست گذاشتند و نه در آستانه دوره 
جدید تحریم، خللی در اهداف و اراده شــان به وجود آمده 
اســت بلکه همچنان با اقتدار به راه خــود ادامه می دهند 
و هر ســال بر دستاوردها و موفقیت هایشان می افزایند. در 
روزهایی که »مجتمع جهان فوالد سیرجان« در ادامه راهی 
موفقیت آمیز، گام های بلند دیگری را در مسیر دستیابی 
به اهداف تعیین شده برمی دارد با مهندس علی عباسلو 
مدیرعامل این مجتمع که در کارنامه خود احیا و بنیان گذاری 
پروژه ها و مجموعه های موفق صنعتی متعددی را دارد به 
گفت و گو نشستیم. مدیرعامل جهان فوالد سیرجان  ضمن 
تشریح شرایط حال حاضر پروژه های چندگانه این مجتمع 
فوالدی، برنامه های آتی خود را نیز مطرح کرده و بر این باور 
است که  بنگاه های اقتصادی ایران وبه ویژه  کرمان در حال 
حاضر بیش از آن که نگران تحریم خارجی باشند، متاثر از 
تحریم داخلی و بخشنامه های خلق الساعه در وزارتخانه ها 
هستند. در همین راستا گفت و گوی اختصاصی با علی عباسلو 

را در ادامه می خوانید: 
جناب■مهندس■عباسلو!■پروژه■های■مجتمع■شرکت■جهان■■■

فوالد■در■چه■مرحله■ای■هستند؟■
از ابتدا قول داده بودیم هر دو سال یک پروژه راه اندازی کنیم که 
تاکنون این وعده تحقق پیدا کرده اســت؛ ســال 93 ،  کارخانه 
احیا را راه اندازی کردیم ، سال 95 کارخانه نورد بردسیر و امســال 
هم تا آذرماه، شــمش سیرجان راه اندازی می شود. پروژه شمش 
ســیرجان، در مرحله راه اندازی سرد است، تمام تجهیزات نصب 
شده و برخی تجهیزات هم تا یکی دو ماه آینده نصب می شــود 
و امیدواریم این پروژه تا آذرماه راه اندازی شــود. البته اگر تحریم 
های داخلی پیش نیامده بود و هر روز شاهد یک بخشنامه و یک 
تغییر نبودیم، این پروژه در آبان ماه به بهره برداری می رسید، اما 

مشکالت موجود، مقداری کار را عقب انداخت.
■وضعیت■تولید■و■صادرات■شرکت■به■چه■شکل■است؟■■■

اکنون کارخانۀ آهن اســفنجی، باالتر از ظرفیت کار می کند، 
مشکالت کارخانۀ میلگرد هم رفع شــــده و دو شــیفت تولید 
دارد که با رونق بازار، به تولید ســــه شــیفت هم خواهد رسید 
و کارخانۀ شمش هم که به تولید برســــد، در تأمین مواد اولیه 
مشکلی نخواهیم داشت، اما االن شمش را با آهن اســفنجی تهاتر 
می کنیم و در نهایت به میلگرد تبدیل می شود که با راه اندازی 
کارخانۀ شمش، چرخۀ تولید تکمیل می شود. هم چنین میلگرد 
تولیدی کارخانه، از کیفیت باالیی برخوردار اســــت و استاندارد 
اروپا را گرفته ایم؛ ضمن این که استاندارد ملی ایران را هم داریم. 

در■مورد■موفقیت■شــرکت■در■دریافت■اســتاندارد■ملی■■■
ایران■و■استاندارد■■اروپا■توضیح■دهید■.

بله، از دســــتاوردهای امسال اســت. در ایران کمتر شرکتی 
وجود دارد که اســــتاندارد اروپا را داشته باشــــد. عالوه بر این 

استانداردهای داخلی را هم دریافت کرده ایم.
■تولیدات■شرکت■در■بازار■داخل■به■چه■میزان■عرضه■می■شود■■■

و■چه■میزان■صادرات■دارید؟■
در زمینه شــمش و آهن اســفنجی، صادرات خوبی داشتیم، اما 
به دلیل سیاســت های وزارتخانه، به رغم این که بــه ارز صادراتی 

محصوالت نیاز داریم، جلوی صادرات محصوالت ما گرفته شــده 
اســت. باید تسهیالت ارزی کــه گرفته ایم را پرداخــت کنیم و ارز 
را هم از محــل صادرات پیش بینی کرده بودیم که با جلوگیری از 
صادرات محصوالت، با مشــکل مواجه شده ایم؛ البته اخیراً مذاکره 

کرده ایم و قرار است راه صادرات باز شود. 

سال گذشــــته نزدیک به 200هزار تن محصول صادر کردیم 
و تجهیزات ذوب و اقساط پیش پرداخت را از محــــل صادرات 
پرداخت کردیم، امســــال هم پیش بینــی کردیم تا زمانی که 
کارخانۀ شمش راه اندازی می شود، آهن اسفنجی صادر کنیم و 
پس از آن به صادرات شمش بپردازیم، اما سیاست های وزارتخانه 
اجازۀ صادرات را نداده و فقط در ماه اول توانســتیم 30 هزار تن 

محصول صادر کنیم.
در■شرایط■جدید■نگرانی■از■ورود■ماشین■آالت■ندارید؟■■■

اگــر بخواهم صریح باشــم باید بگویــم تا االن، آن قدری که 
در داخل اذیت کرده اند، از تحریم های بیرون اذیت نشده ایم.

در■این■رابطه■بیشتر■توضیح■می■دهید؟■■
کافی اســت همین االن، به طبقۀ اول ساختمان وزارتخانه سر 
بزنید؛ آن جا معنی و مفهوم تحریم داخلی را متوجه می شــوید. 
برای این که تجهیزات کارخانه زودتر به دست ما برسد، تجهیزات 
را از آلمان با کامیون حمل کردیم، اما کار ترخیــــص تجهیزات، 
یک ماه در وزارتخانه معطل ماند، تا جایی که مشکل با وزیر مطرح 
شد و با یادداشت وزیر و معاون وزیر، مشکل حل شد. االن، برخی 
تجهیزات حدود دوسه ماه در گمرک مانده و درگیر ترخیص آن 
ها هستیم و این پروسه در بانک ها، بانک مرکزی، گمرک و سایر 

دستگاه ها نیز وجود دارد. 
درســت■می■فرمایید■کارخانه■های■مشابه■دیگری■هم■■■

هستند■که■مشــکل■جدی■■از■ناحیه■تحریم■■خارجی■ندارند■اما■با■
چالش■های■داخلی■مواجهند■.

بله، رهبر معظم انقالب هم اشــاره کردند باید کار را تســهیل 
کنند، اما این اتفاق نمی افتد. البته تخلف هایی هم می شود، اما 
سر رشته تخلفات هم به همان سیستم های دولتی برمی گردد. 
بــه نظر من تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت، یکی از 

راه های حل مشکالت است.
■پس■موافق■تفکیک■وزارتخانه■صنعت،■معدن■و■تجارت■■■

هستید؟■
بله، صد درصد. االن، بیشــــترین آسیب متوجه حوزه معدن 
است و پس از آن، صنعت بیشــــترین آسیب را می بیند؛ فکر و 
ذکر فردی که در رأس وزارتخانه نشسته، تنظیم بازار و واردات و 
صادرات مواد غذایی است؛ چراکه ایــن کاالها مدعی دارند. االن، 
اگر مرغ و تخم مرغ در بازار کمیاب شــود، خیلی ها معترض می 

شوند، اما اگر حوزه معدن با مشکل مواجه شود، افرادی که متوجه 
می شوند، بسیار اندک هستند. متأسفانه پس از ادغام، معدن از اقدام 
آسیب دید و معدن و صنعت هردو از ادغام با تجارت آسیب دیدند؛ 

چراکه ماهیت کار هر یک با  دیگری متفاوت است. 
چشم■انداز■صنعت■فوالد■کشور■و■به■ویژه■کرمان■را■چگونه■می■■■

بینید■و■ممکن■است■با■چه■چالش■هایی■این■صنعت■مواجه■شود؟■
یکی از چالش ها، مشــکل آب بود که از طریق گل گهر حل 
شــده و در بقیۀ نقاط هم با تصفیۀ فاضالب، این مشــکل حل 
خواهد شد. مشــــکالت حمل ونقل هــم وجود دارد، اما حمل 
ونقــل محصول نهایی، راحت تر از محصول خام اســت؛ به طور 
مثــــال به جای یک تن فوالد، باید چهار تن مواد خام از سنگ 
آهن گرفته تا ســایر مواد حمل شــود، اما وقتی سنگ آهن به 
فوالد تبدیل می شود؛ یعنی از حمل ونقل چهار تن محصول خام 
جلوگیری شــده اســت؛ بنابراین، با تولید فوالد، برخی از چالش 
های حمل ونقل نیز از بین می رود. در زمینه نیروی انســــانی 
هم، چون بســتر کرمان، صنعتی بوده، نیروی الزم وجــود دارد 
که با آموزش هایی که فرا می گیرنــد، می توانند در این صنعت 
فعالیت کنند. در مجمــوع، چشــــم انداز مطلوبی برای فوالد 
کرمــان می بینیم؛ به ویژه به دلیــل نزدیکــی به مرزهــا می 
توانیم محصول را از طریق اســتان های سیستان وبلوچستان و 

بندرعباس صادر کنیم. 
قًبال سنگ آهن از کرمان به اصفهان می رفت و پس از تبدیل به 
میلگرد، به کرمان برمی گشت، اما االن عالوه بر کرمان می توانیم 
میلگرد مورد نیاز استان های سیستان وبلوچستان و بندرعباس را 
نیز تأمین کنیم. تولید فوالد آلیاژی هم در دستور کار است که اگر 
به تولید برسد، عالوه بر جلوگیری از واردات، بسیاری از موادی که 

االن وارد می شود را نیز می توانیم صادرات کنیم. 
دغدغۀ■اکتشاف■مادۀ■اولیه■هم■چنان■وجود■دارد؟■■■

بلــه، دغدغه اکتشــاف وجود دارد و باید در زمینۀ اکتشــاف، 
انرژی بیشتری  گذاشته شــود؛ چراکه ظرفیت معادن فعلِی مس 
و آهن، 30 ســال است و پس از 30 ســال  با کمبود مادۀ اولیه 

مواجه خواهیم شد. 
وزارتخانه■به■حوزۀ■اکتشــاف■ورود■کرده،■آیا■این■رویکرد■■■

مورد■تأیید■شماست؟■
وزارتخانــه خیلی نمی تواند به کار عملیاتی ورود کند، اما اگر 
موانع را از سر راه شــرکت های بزرگ بردارند و خود شرکت ها 
به دنبال اکتشــــاف بروند، می توانند بخشی از سود را به کشف 
معادن اختصاص دهند که برای سهامداران، شرکت ها و کل کشور 

سودمندتر خواهد بود. 
پیشنهاد■شما■این■است■که■اکتشاف■را■به■بخش■خصوصی■■■

واگذار■کنند؟■
بله، بخش خصوصی و به ویژه شــرکت های بزرگ بایــد خود 
را موظف کرده و درصدی از ســــود را در زمینۀ اکتشاف هزینه 

کرده و توسعه اکتشاف را به طور جدی دنبال کنند. 
سخنی■اگر■در■پایان■باقی■مانده■مطرح■کنید.■■■

صنایع، تولید و کار خــــود را انجام می دهند؛ کما این کــه 
پیش از این هم امتحان خود را پس داده اند و حتی در شــرایط 
سخت، کارخانه احداث کرده ایم؛ بنابرایــن از مســئوالن کشــور 
درخواســــت داریم تحریم هــــای داخلی را بردارند و حداقل 

مســایل و مشکالت داخلی را رفع کنند.

از■سوی■مدیرعامل■مطرح■شد
رشد ساالنه دستاوردهای »جهان فوالد سیرجان«با وجود تحریم ها
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چادرملو

در پی انتشــار برخی اظهار نظرهــای غیر فنی و 
کارشناسی در خصوص دالیل صدور مجوز مطالعات 
اکتشــافی در محدوده معدن سنگ آهن )دی 19 ( 
در اســتان یزد، مهندس محمود نوریان مدیر عامل 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان یکی از دو 
شرکت مجاز در بهره برداری از این محدوده معدنی، 
ضمن تشریح شرایط موجود معادن سنگ آهن کشور 
و منطقه گفت: اساســٌا عده ای نا آشــنا به امور کالن 
نظام و جامعه با ســوء استفاده از ابزارهای رسانه ای و 
وســایل ارتباط جمعی، همواره در برابر ساختارهای 
توسعه در زمینه های مختلف از جمله صنعت،با هدف 
دستیابی بهمنافع فردی و گروهی، نقدها و نظرهای 
سطحی و غیر تخصصی منتشر می کنند. که ضرورتی 
به پاسخگویی نیست. اما جهت تنویر افکار عمومی الزم 
است صراحتاً عرض کنم که اینگونه جو سازی هاکه 
هدفی جز رســیدن به اهداف شخصی و منافع فردی 
در آن دیده نمی شود در برابر سیاست های کالن نظام 
و تصمیمات حاکمان جامعه اسالمی جایگاهی ندارد.

وی افزود: در تبیین سیاســتهای کلی برنامه ششم 
توسعه که بر محور»اقتصاد مقاومتی«با در نظر گرفتن 
واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم 
شده است. بر حمایت از شرکت های غیردولتی برای 
سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف )نه مالکیت(، 
بهره برداری و توسعه در چارچوب سیاستهای کلی اصل 
۴۴، بهبود مســتمر فضای کسب و کار و بهره گیری 
مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای 

نقش ملی و فراملی آنها تاکید شده است.
در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت 
تحقق یکی از بندهای حائز اهمت برنامه توسعه کشور، 
یعنیتالش در جهت افزایش نرخ رشــد ارزش افزوده 
بخش های صنعت،معدن وصنایع معدنی و اولویت دادن 
به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید 
بــر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی 
و اجرای بند ۳ سیاست های کلی معدن، در فرآیندی 
کاماًل قانونی و منطبق با شرایط خاص معادن سنگ 
آهن اســتان یزد که ذخایر آن در حال اتمام اســت 
،مجوز بهره برداریاز این معدن را به شــرکت معدنی 
و اکتشــافی ) دشت یوز دره انجیر( که سهام آنبطور 
مشــترکو مساوی متعلق به شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو و شــرکت سنگ آهن مرکزی است واگذاره 
کرد و بهره برداری از آنرا مشروط به اخذ مجوز از سایر 
دستگاههای تصریح شده در قانون، از جمله سازمان 
محیط زیســتنمود. فراموش نکنیم در شرایط فعلی 
ورود و سرمایه گذاری در بخش معدن مستلزم توان، 
تجربهو تخصص اســت و تصمیم گیرندگان دستگاه 
اجرایی کشــور با علم بر این موضوع و در نظر گرفتن 
اولویت های شــرکت های فعال معدنی در منطقه،این 

واگذاری را انجام داده اند. 
وی■با■تصریحاین■نکته■کههر■دو■شرکتچادرملو■و■■■

سنگ■آهن■مرکز■به■یک■میزان■درشرکت■)دشت■یوز■

دره■انجیر(■سهیم■هستندو■هر■دو■به■یک■میزان■متعهد■
به■پایبندی■به■ضوابط■و■قوانین■می■باشند■گفت:اینکه■
چراتنها■چادرملو■آماج■هجمه■ها■و■اعتراضات■قرار■
می■گیرد■و■باید■پاسخگوی■دغدغه■ها■باشد،■جای■سوال■

دارد■؟■
مهندس نوریان در ادامه این گفت و گو در پاســخ 
به این سوال که در حال حاضر فعالیت های اکتشافی 
این معدن در چه مرحله ای اســت گفت: مسیر بسیار 
طوالنی برای اخذ مجوز اولیه محیط زیست طی شده، 
دلیل آن هم قرار گرفتن بخشی از آنومالی ) دی19( 
در منطقه حفاظت شــده محیط زیست )دره انجیر( 
اســت، که سر انجام با بررســی های متعدد و متوالی 
کارشناســان محیط زیست و یقین به پایبندی ما در 
حفظ اکو سیســتم منطقه، مجوز مطالعات اکتشافی 
تفصیلی برای دو شرکت چادرملو و سنگ آهن مرکزی 
صادر شد و در حال حاضر تنها کار مطالعات اکتشافی 
انجام می شود تا پس از تهیه طرح توجیهی پروانه بهره 

برداری صادر گردد.
از■مهندس■نوریان■سوال■شد«■فعاالن■محیط■زیست■■■

مخالف■هر■گونه■فعالیت■معدنی■هستند■و■معتقدند■
معادن،■مخرب■محیط■زیست■هستند■نظر■شما■چیست■؟

وی گفت: تصور نمی کنم دوستان محیط زیست با 
فعالیت های اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله 
معادن مخالف باشند ولی دغدغه هایی دارند که کاماًل 
طبیعی اســتو غیر ازاین نمی توان انتظار داشت. اما 
باید توجه کــرد همانگونه که در تمــام دنیا فعاالن 
معدنــی و صنعتی، هم فعالیت هــای خود را انجام و 
توسعه می دهند و هم اصول زیست محیطی را رعایت 
می کنند و این امری کاماًل متداول اســت، ما نیز باید 
به این بلوغ فکری برسیم که هیچ یک را نباید فدای 
دیگری کرد و اینکه به بهانه حفظ محیط زیســت در 
مقابل بهره بــرداری اصولی از منابع معدنی که یکی 
از عوامل توســعه اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب 

می شود ایســتادگی کنیم، توقعی غیر منطقی است. 
بدیهی است توسعه اقتصادی و صنعتی شدن، دارای 
برخی تبعات اجتماعی و زیست محیطی است که این 
مهــم برعهده مدیران، تصیم گیرندگان و فعاالن این 
حوزه اســت که با درک الزم از شــرایط و آثار مثبت 
و منفی صنعتی شــدنو تطبیق ایده آل هایمطلوب با 
واقعیت هــای موجود، تعادل و توازنی برقرار نمایند تا 
ضمن حفظ ارزش هایفرهنگی، اجتماعی و زیســت 
محیطی، بتوانیم از ابزار های توســعه به بهترین نحو 
بهره برداری کنیم. ما هم همانطور که بارها گفته ایم 
خود را متعهد و تابع قانون و ضوابط زیست محیطی 
می دانیــم و هر گز بر خالف اصول و مقررات اقدامی 
انجام نخواهیم داد و هر اقدامی که تا کنون انجام شده 

در چارچوب قوانین بوده است. 
مدیر عامل چادرملو در خصوص دســت آوردهای 
این شــرکت در جهت توسعه اســتانگفت: مهمترین 
پیامد فعالیت چادرملو، اشــتغال مســتقیم حدود 8 
هزار و غیر مســتقیم بالغ بر ۳5 هزار نفر اســت که 
بیش از 90 درصد از افراد بومی استان هستند. عالوه 
بر این چادرملو اقدامات بسیاری در جهت توسعه زیر 
ســاخت های منطقه انجام داده است که می توان به 
ســاخت نیروگاه 500 مگاواتی برق در اردکان اشاره 
کرده که از ســال 65 به شبکه سراســری پیوسته. 
همچنین طرح جمع آوری، تصفیه و انتقال فاضالب 
شهر اردکان بعنوان یکی از طرح های زیر بنایی و مهم 
در قراردادی با شرکت آب و فاضالب و سرمایه گذاری 
شرکت چادرملو اجرا و به بهره برداری رسیده است،که 
بخشی از پســاب تصویه شــده در مجتمع صنعتی 

چادرملو به مصرف می رسد. 
از طرفــی چادرملو با درک صحیــح از کمبود آب 
در منطقه و پیش بینی بحرانهای آینده، با مشارکت 
شــرکتهای گل گهر و صنایع مس ایــران در اقدامی 
ملی، سرمایه گذاری در طرح انتقال آب خلیج فارس 
به مناطق مرکزی کشور و استان یزد رابر عهده گرفت 

که در سه فاز به مرحله اجرا در می آید. 
وی افزود: در حال حاضر، تاسیسات آب شیرین کن 
در بندرعباس با ظرفیت نهایی 500 میلیون متر مکعب 
در ســال در حال احداث است و انشاهلل فاز اول این 
طرح طبق برنامه در پایان سال 98 به پایان می رسد .

 مهنــدس نوریان در پایان ایــن گفت و گو افزود: 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملــو تاکنون بالغ بر 
61 هــزارو565 میلیــارد ریالبه صورت مســتقیم و 
غیر مســتقیم در استان یزد و طرح انتقال اب خلیج 
فارس به استان ســرمایه گذاری کرده که خود عامل 
بسیار موثری در رشد و توسعه شاخصهای اقتصادی 
منطقه بوده اســت. بنا بر این برای حفظ و تداوم این 
ســرمایه گذاری ها و خدمات متعــدد در تعمیم زیر 
ساخت های توسعه، دسترسی به منابع موجود معدنی 
برای هر دو شــرکت چادرملو و سنگ آهن مرکزی، 

ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

مدیر■عامل■چادرملو:
»معادن« بهترین گزینه قابل اتکاء در توسعه کشور 
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کالسیمین

کالسیمین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده شمش 
روی و سرب کشور است که با تسلط بر تکنولوژی های 
نوین به تولید بهینه توأمان با حذف آالیندگی ها در 
صنعت سرب و روی کشور اقدام کرده است. از این رو 

کالسیمین به سمت و سوی صنعت سبز در حال 
حرکت است و اقدامات گسترده ای را در زمینه 
زیست محیطی در دست اجرا دارد.در همین راستا 
با امیر رحیمی مدیرعامل کالسیمین در گفت و 
گویی به تشریح وضعیت عملکرد تولید و اقدامات 
زیست محیطی انجام شده در شرکت کالسیمین 

پرداخته ایم. 
***

شرکت■کالسیمین■چه■تکنولوژی■هایی■را■در■■■
جهت■توسعه■تولیدات■محصوالت■خود■پیاده■سازی■

کرده■است؟
در حال حاضر شــرکت کالسیمین برای تولید 
ورق روی از تکنولوژی لیچ مســتقیم اســیدی و 
بــرای تبدیل ورق به شــمش از تکنولوژی کوره 
القایی استفاده می کند همچنین برای جداسازی 

کنسانتره های سرب و روی از خاک معدنی از تکنولوژی 
هوی مدیا و فلوتاسیون استفاده می کند.

همچنین شــرکت با حذف کوره های دوار و جایگزینی 
کوره القایی، عالوه بر افزایش راندمان حدود 1/5 درصدی 
ذوب، موجب حذف آالیندگی های زیست محیطی ناشی 

از عملکرد کوره های دوار شده است.
در کارخانه تغلیظ نســبت به راه اندازی یک دســتگاه 
هــوی مدیای جدید با راندمان باال در بخش باالدســتی 
فلوتاسیون جهت افزایش عیار سرب و روی در محصوالت 
بخش تغلیظ اقدام کرده است. این اقدام همزمان با پیش 
بینی کاهش شــدید عیار مواد معدنی در ســالهای آتی 

صورت گرفته است.
میزان■به■روز■بودن■تکنولوژی■های■فعلی■موجود■در■■■

صنعت■سرب■و■روی■کشور■را■چگونه■ارزیابی■می■کنید؟
تکنولوژی های فعلی به کار رفته، تکنولوژی های قدیمی 
در این صنعت محســوب می شود و باید صنعت سرب و 
روی برای تولید شــمش روی و ســرب به علت کاهش 
شــدید عیار ورودی به سراغ تکنولوژی روز دنیا از جمله 

روش sx و ... بروند.
تولیدکنندگان■سرب■و■روی■کشور■چه■اقداماتی■در■■■

راستای■حرکت■به■سمت■صنعت■سبز■انجام■داده■اند؟
خوشــبختانه به خاطر اهمیت مسائل زیست محیطی، 
تمامــی مالحظات در این خصوص از جمله آزمایشــات 
خوداظهاری آالیندگی های خاک، هوا و آب مرتباً صورت 
می پذیرد و نتایج آنها با آزمایشــات ســازمان حفاظت از 
محیط زیست مقایسه شده و در صورت انحراف و یا عدم 
انطباق با اســتانداردهای مربوطه، تجهیزات و تمهیدات 
الزم برای رعایت اصولی مسائل زیست محیطی خریداری، 
نصب و انجام می شــود. با احداث و بسترسازی مناسب و 
مورد تایید سازمان محیط زیست، شرکت سه منطقه را 
برای ذخیره سازی پسماندهای خروجی کارخانجات روی 

و پسماند هیدروکسید روی احداث و مورد بهره برداری قرار 
داده است. عالوه بر موارد فوق در راستای صنعت سبز با 
احداث و ایجاد سدهایی در مسیر هرزآب ها، از روان سازی 
و حرکت هرزآبهای کارخانجات روی جلوگیری شده است. 
همچنین با احداث دیوارهای حائل اطراف پســماندهای 

ذخیره شده و ایجاد ســالن ذخیره کنسانتره خشک در 
کارخانه روی زنجان، از پراکندگی و حرکت آالینده ها به 

محیط اطراف جلوگیری شده است.
تکنولوژی■موجود■در■پروژه■BZS■در■چه■سطحی■قرار■■■

داشته■و■میزان■تاثیرگزاری■آن■در■عملکرد■تولید■را■چگونه■
می■دانید؟■چه■موانع■و■مشکالتی■در■واردات■و■استفاده■از■

تکنولوژی■مزبور■وجود■دارد؟
برای اســتحصال روی موجود در پســماندهای ناشی از 
فرآیند انحالل در کارخانجات روی، انحالل اولیه پسماندها 
در اسید سولفوریک، فیلتراسیون آنها و ترکیب آنها با آهک از 
آخرین متدهای موجود در این صنعت است که به تکنولوژی 
)Basic Zinc Sulfide(BZS معــروف اســت. در واقــع با 
بکارگیری این تکنولوژی می توان دوباره از پسماند های لیچ، 

کنسانتره روی جهت تولید شمش بدست آورد. 
تکنولوژی■موجود■در■راه■اندازی■واحد■SO■چیست■■■

و■میزان■تاثیرگذاری■آن■در■عملکرد■تولید■را■چگونه■
می■دانید؟■دیدگاه■جنابعالی■از■مشکالت■موجود■در■واردات■
و■به■کارگیری■این■تکنولوژی■در■کشور■به■چه■نحوی■است؟

در حال حاضر خط فلوتاسیون کارخانه تغلیظ شرکت 
کالسیمین توانایی فلوتاســیون خاک معدنی کربناته 
)اکسیده) را دارد. با اجرای پروژه SO امکان فلوتاسیون 
خاک های معدنی مخلوط سولفوره و کربناته و همچنین 
کارکرد همزمان خاک های معدنی سولفوره و کربناته در 
2 خط به طور جداگانه امکان پذیر خواهد شد. با اجرا و 
راه اندازی این طرح از ظرفیت پنجاه درصدی خالی خط 
فلوتاسیون استفاده خواهد شد و در صورت عدم طراحی، 
اجرا و راه اندازی این پروژه، به خاطر مسائل تحریم بعید 
بود این تکنولوژی به راحتی از طرف شرکت های اروپایی 
در اختیار مجموعه قرار داده شود و با فرض امکان خرید 
تکنولوژی فوق، شرکت می بایست میلیاردها ریال هزینه 
 SO صرف خرید، اســتقرار و بهره بــرداری تکنولوژی

انجام می داد. خوشبختانه این پروژه با استفاده از توان 
متخصصان داخلی، پرسنل فرآیندی و فنی کارخانه و 
همچنین مشــاور داخلی، در حال تکمیل می باشد که 

انشاا... تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
تکنولوژی■های■به■کار■گرفته■شده■در■راستای■تولید■■■

ارزیابی■ چگونه■ را■ کبالت■ و■ کادمیوم■ نیکل،■
می■نمایید؟

در حال حاضر در مجموعه کالسیمین تولید ورق 
نیکل با تکنولوژی SX )استخراج حاللی) بصورت 
پایلوت در حال بهره برداری می باشــد و صنعتی 
کردن فرآیندهــای تولید نیکل،کادمیوم و کبالت 

از روش استخراج حاللی در حال بررسی است. 
■با■مقایسه■ایران■با■سایر■کشورهای■دنیا،■صنعت■■■

تولید■کنسانتره■سرب■در■داخل■کشور■چه■اقداماتی■
را■در■راستای■کاهش■آالیندگی■های■تولیدات■خود■

انجام■داده■است؟
شــرکت کالســیمین در خصــوص کاهــش 
آالیندگی ها، همانند کشــورهای بنام تولیدکننده 
کنسانتره سرب، با استفاده از فیلترهای کیسه ای 
و الکترو استاتیکی با رعایت الزامات فوق به سمت 
و ســوی صنعت سبز در حال حرکت می باشد و عالوه بر 
آن، در کارخانه تغلیظ با کنترل پساب های کارخانه، وجود 
حوضچه ها و سدهای بازیافت آب و محصوالت، انبارهای 
سرپوشیده کنسانتره های روی و سرب، کنترل خروجی 
گازهــای آالینده دودکش ها، با صاحبان بنام این صنایع 
رقابت کند. از این رو اقدامات فوق تاثیر بســزایی در روند 

کاهش آلودگی خواهد داشت.
■شرکت■کالسیمین■چه■سیاستهایی■را■در■خصوص■ایمنی■■■

و■بهداشت■اتخاذ■کرده■است؟
استانداردســازی تمامی فرآیندهــا و توجه به ایمنی 
و بهداشــت پرسنل، ماشــین آالت، مواد و محیط و هم 
چنیــن توجه ویژه بــه آلودگی های زیســت محیطی و 
ارائه اســتراتژی ها در رفع و کاهش این آلودگی ها از این 

جمله اند.
در■خصوص■مدیریت■انرژی■چه■فعالیتهایی■را■شرکت■■■

در■برنامه■کاری■خود■گنجانده■است؟
شــرکت با انجام ممیزی تفصیلی در راستای شناسایی 
نقاط ضعف، نسبت به شناسایی بارهای مکانیکی و برقی 
برای افزایش راندمان اقدام کرده است و با نصب کنترل های 
فرکانــس و جایگزینی گیربکس هــای مکانیکی جدید و 
همچنین جمع آوری کلیه تجهیزات روشــنایی کم بازده 
و اســتفاده از تجهیزات روشنایی پربازده نسبت به بهینه 
سازی مصارف الکتریکی اقدام کرده است. از کارهای مهم 
دیگر در این بخش اســتارت نیروگاه داخلی شــرکت در 
فصل تابستان برای تامین بخشی از مصرف داخلی شرکت 
می باشد. الزم به توضیح است در سال های گذشته نسبت 
به حذف مصارف ســوخت های هیدروکربن ســنگین از 
جمله مازوت و گازوئیل در مشعل ها و بویلرهای صنعتی با 
جایگزینی سوخت گاز اقدام شده که در این راستا توانستیم 
ISO50001-2011 گواهینامه سیســتم مدیریت انرژی 

از شرکت توف نورد آلمان اخذ کنیم.

توسعه »کالسیمین« با تکنولوژی های روز دنیا



عسلویه ای دیگر در صنایع معدنی محقق می شود!
 با تشــدید روند ایجاد امکانات زیر بنایی و تکمیل زیر 
ساخت ها در منطقه  ویژه اقتصادی المرد شرایط به گونه 
ای رقم می خورد  که  باورمندی به  پویایی این کانون مهم 
و استراتژیک صنعتی با رویکرد صنایع معدنی در جنوب 
ایران زمین  و تبدیل آن به مرکز اصلی تولید، اشــتغال 
و رفع محرومیــت به   صورت فراگیر در بین  گروه های 

مختلف و مسئوالن ارشد کشور تسری یافته است.
ترکان مشــاور عالی رییس جمهور  کــه از بدو امر و 
شکل گیری این مرکز  صنعتی از نزدیک در جریان فراز 
و فرودهای اجرایی و عملیاتی این طرح ملی بوده اســت 
می گوید: این منطقه ظرفیت و توانمندی های الزم برای 
تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم صنعتی و اقتصادی 
کشور را دارد و با توجه به تکمیل زیرساخت های منطقه 
ویــژه اقتصادی المرد و فراهم بودن همه شــرایط برای 
استقرار صنایع، فرصت مناسبی فراروی سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای مشــارکت سودآور در این منطقه 

مهیا شده است.
قائم مقام ایمیدرو نیز به عنوان سازمان باالدستی در این 
مدت از هیچ تالشــی برای سامان بخشی به برنامه ها و 
تسهیل شرایط  استقرار صنایع، تامین خوراک مورد نیاز 
و  جذب ســرمایه گذار به این منطقه دریغ نداشته است 
و انتظار می رود تغییرات مدیریتی شرایط بهتری را نیز 

در این خصوص  فراهم کند.
 در برنامــه های وزیر جدیــد صنعت، معدن و تجارت  
به مواردی نظیر افزایش ســهم تولیدات ، توسعه اشتغال 
پایدار، افزایش جذب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی، 
توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و صادراتی بر محور 
صنایع پیشران تاکید کرده است که منطقه ویژه اقتصادی 
المرد  تجلی بارز بستر تحقق این  اهداف بشمار می آید.

دکتر رحمانی همچنین ارتقا سهم معدن و فرآورده های 
معدنی در تولید ناخالص ملی از طریق زنجیره های مواد 
معدنی و فرآوری آنها و تکمیل زنجیره ارزش افزوده برای 
جلوگیری از خام فروشی ، توسعه پایدار معادن و صیانت از 
محیط زیست و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی از جمله 
آلومینیوم را مورد تاکید قرار داده که  مصداق دیگری از 
جایگاه رفیع منطقه ویژه اقتصادی المرد برای عملیاتی 
شدن  برنامه های  وزیر جوان و با انگیزه صمت می باشد.
وزیر اطالعات جمهوری اســالمی ایران نیز که توسعه 
ایــن منطقه را عامل مهمی در ثبات و پایداری اقتصادی 
کشور به ویژه  جنوب ایران  توصیف می کند، گفت: برای 
توسعه کشور و تقویت  بنیان های اقتصادی باید از قابلیت 
و توانمندی های منطقه ویژه اقتصادی المرد استفاده بهینه 
کرد و در این مسیر همگرایی و هم افزایی بین دستگاهی 

بسیار اثر بخش است.
 آیت اهلل علوی ضمن تاکید بر استفاده مطلوب از امنیت 
موجود  در کشــور برای اجرای پروژه های مهم صنعتی 
خواســتار همگرایی  بیش از پیش و وفاق عمومی برای  
تکمیل  طرح های بزرگ ملی و تقویت ساختار اقتصادی 
کشــور شد و شــرایط  را برای تحقق این مهم، مطلوب 
عنــوان کرد و ابراز امیدواری نمود از رهگذر تکمیل این 
منطقه عالوه بر اثر بخشی در توسعه ملی، اهالی شهرستان 
های میزبان  صنایع انرژی بر و ســایر نقاط استان فارس 

نیز  منتفع شوند. 
منطقه ویژه اقتصادی المرد  در جنوب استان فارس  و 
در 6 کیلومتری شمال شرق  شهر المرد و در محدوده ای 
بالغ بر 8500 هکتار از زیر مجموعه های  سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع  معدنی ایران) ایمیدرو( و با 
اهدافی نظیر انتقال دانش ،افزایش توان صادراتی ، تامین 
نیازهای داخلی در خصوص صنایع اصلی مادر، اشــتغال 

زایی و رفع محرومیت مناطق پیرامونی، جذب ســرمایه 
های داخلی و خارجی و اجرای سیاست های توسعه ای 
منطقه ای و در محل تالقی سه استان دارای منابع سرشار 

نفت و گاز فارس، بوشهر و هرمزگان   واقع شده است
منطقه ویژه اقتصادی المرد از زیر ساخت های توسعه 
ای مناســبی برخوردار اســت و  امکان پاســخگویی به 
درخواست متقاضیان برای فعالیت در منطقه  و راه اندازی 
واحدهــای صنعتی و تولیدی جدید در کوتاه ترین زمان 
فراهم شده است. از سوی دیگر با تسهیل فرایند راه اندازی 
کسب و کار و صدور مجوزهای قانونی به الگوی مناسبی 
برای انجام فعالیت های مولد اقتصادی مبدل شده است 
و به همین دلیل سرمایه گذاران می توانند برای تسهیل 
روند کاری از مزایای حضور در این منطقه  برخوردار شوند.

از نکات برجســته ای که باید  مد نظر قرار داد  فراهم 
بودن  شرایط  ایجاد خوشه های صنعتی  در رشته های 
متنوع است، با توجه به  استقرار گمرک و معافیت های 
قانونــی در زمینــه  ورود  مواد اولیه و صدور  مصنوعات 
و محصــوالت اعم از معافیت هــای مالیاتی ، گمرکی و 
ارزش افزوده ، اســتقرار صنایع پایین دست  در منطقه 
ویژه اقتصادی المرد متضمن عواید سرشار برای فعالین 

صنعتی خواهد بود.
صنایع پیش بینی شــده برای استقرار در این منطقه 
شــامل آلومینیوم، ســیمان، نیروگاه،انرژی های پاک و 
خورشیدی ، پتروشیمی ، منیزیم، فروسیلیس و صنایع 

پایین دست آلومینیوم است .
با توجه به وجود زیر ساخت های مورد نیاز و   دسترسی 
بــه محــوره ای مواصالتی،  مجــاورت  دو فرودگاه بین 
المللی المرد و عسلویه، وجود معادن در نواحی پیرامونی، 
دسترســی به کانونهای انرژی، شرایط الزم برای جهش 

اقتصادی در این منطقه در صنایع مختلف فراهم است.

آدرس دفتر مرکزی :
 تهران  باالتر از میدان ولی عصر- رو بروی سینما استقالل- ساختمان فوالد- برج شمالی- طبقه سوم

86035619تلفن                              فاکس 86035611
آدرس  منطقه:

استان فارس: شهرستان المرد-  جاده المرد- خنج   بعد از فرودگاه بین المللی المرد  
تلفن : 07152725364

w w w . l a m e r d s e z . i r

           ضرباهنگ فعالیت ها در منطقه
 ویژه اقتصادی المرد شتاب گرفته است
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شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام( در سال 1383  
به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کنســانتره 
سرب و روی در خاورمیانه آغاز به کار کرد.  این شرکت 
تنها  شــرکت فرآوری کشور اســت که موفق به تولید 
کنسانتره روی پرعیار از خاک های کم عیار و باطله معدن 

انگوران به روش فلوتاسیون شده است. 
شرکت موفق به فرآوری خاک مخلوط سولفوره معدن 
انگــوران و معادن متفرقه شــده و چهار محصول  روی 
اکســیده، روی سولفوره، سرب اکسیده، سرب سولفوره 
را تولید می کند که در قیاس با ســایر تولیدکنندگان از 
کیفیت باالتری برخوردار اســت. ظرفیت اسمی ساالنه 
کارخانه بــرای کنســانتره روی  ۲۶۵۰۰۰ تن و برای 
کنســانتره سرب 3۶۰۰۰ تن اســت. شرکت، با آخرین 
تکنولوژی و ماشــین آالت روز دنیا تجهیز شــده و در 
زمینه های فنی روابط نزدیکی با شرکت های بین المللی 

معتبر دارد.
شــرکت زرین معدن آسیا توانسته با راه اندازی بخش 

تحقیق و توســعه و اخذ گواهی هــای مربوط از وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، گام های موثــری در زمینه 
پیاده  ســازی بهترین روش تولید بردارد. ارتباط بســیار 
نزدیک کارشناسان و مهندسان مجموعه با مراکز علمی 
دانشگاهی، منتج به اخذ شش فقره گواهی ثبت اختراع 
، رعایت کلیه اصول زیست محیطی و ایمنی شده و این 
موضوع جوایز معتبری را برای شرکت )در سطح استان 

و کشور( به ارمغان آورده است. 
با توجه به سوابق طوالنی و درخشان در زمینه تولید 
کنسانتره سرب و روی، این شرکت همواره در راه  اندازی 
سیســتم های نوین فرآوری و آنالیز مواد پیشتاز بوده و 
با نصب و راه  اندازی آخرین مدل دســتگاه »هوی مدیا« 
با ظرفیت عملیاتی ۵۰ تن در ســاعت ، ظرفیت تولید 
کنســانتره از خاک کم  عیــار را تا  9۰% افزایش داده و 
شــرکت را قادر به افزایش عیار بــه میزان ۲.۵ تا 3.۵ 
برابر عیار اولیه کرده اســت. سیســتم های تعبیه شده 
دارای راندمان عملیاتی باالیی بوده و کنســانتره پرعیار 

تولید شده، هزینه تولید شــمش در کارخانجات ذوب 
روی را نســبت به اســتفاده از خاک کم عیار به شدت 
کاهش داده است. با عملیاتی شدن این بخش، ظرفیت 
عملیات واحدهای خردایش، فیلتراســیون و فلوتاسیون 
نیز به میزان 4۰% افزایش یافته که این امر خود باعث 

افزایش تولید کنسانتره با عیار باال شده است. 
بخش بازرگانی بین الملل شرکت در صادرات شمش 
روی، کنســانتره سرب اکسیده و سولفوره و کنسانتره 
روی ســولفوره فعال بوده و مقصــد اصلی این کاالها، 
کشــورهای چین، هندوســتان، امارات متحده عربی، 
کره جنوبی، ترکیه، کویت، ســریالنکا و کشــورهای 
آفریقایی اســت. شرکت با حضور همزمان در بازارهای 
بین  المللی و داخلی، رشد سالیانه 3۰% در صادرات را 

تجربه کرده است.
شرکت زرین معدن آسیا )با سرمایه 3۰۰ میلیارد ریال( 
عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بوده و سهام آن 
با نماد »فزرین« در فرابورس قابل خرید و فروش است. 

زرین معدن آسیا مجهز به مدرن ترین تکنولوژی تولید روی  کشور

* صادرکننده نمونه در ســال های  138۵ و  138۶ و  1387 ، 1388 ، 139۰ ، 1391 ، 
1393،139۲

* واحد نمونه و برتر  صنایع معدنی در سال های  1388 و 139۰ و 1391
* دارای گواهی و پروانه تحقیق و توسعه  

* طرح نمونه صنعت استان زنجان  در سال 138۵ 
* مدیــر نمونــه واحد صنعتی و معدنی در سراســر کشــور )در چهارمین جشــنواره ملی 

تولیدکنندگان جوان در سال 1389 و  139۰ (
* سازمان نوآور برتر در سال 1389 در دومین جشنواره خالقیت و نوآوری در صنعت و معدن

* دریافت گواهینامه براســاس محاســبات صورت گرفته توسط ســامانه ملی اندازه گیری 
شاخص های بهره وری

* دریافت گواهینامه از سازمان مدیریت صنعتی )یکی ازصد شرکت  برتر منطقه آذربایجان 
در سال  مالی 139۰(

* دریافت گواهینامه از انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن 
* دریافت گواهینامه انجمن علمی کیفیت  ایران 

ISO9001:2008 ،  ISO14001:2004  ، OHSAS 18001:2007   دریافت گواهینامه های *

* دریافت استاندارد خوداظهاری محصول کنسانتره روی و سرب
* دریافت استاندارد تایید صالحیت آزمایشگاهی 17۰۲۵
* دریافت لوح تقدیر از جشنواره بین المللی اقتصاد سبز  

* دریافت لوح تقدیر از اجالس حامیان  زمین 
* دریافت تندیس از همایش فعاالن معدن و صنایع معدنی 

* برگزیده همایش بزرگان صنعت ایران و  بین المللی IGP در بخش اقتصادی و تولید مکانیزه
* دریافت تندیس، لوح و تقدیرنامه های متعدد از بانک های کشور 

* دریافت لوح سپاس و قدردانی از نمایشگاه های بین المللی )اعم از داخلی و خارجی( 
* اسپانسر تیم های ورزشی والیبال و فوتبال جوانان در سال های 138۶ و 1387

* اسپانسر تیم ورزشی فوتسال جوانان در سال 1389 
* تبدیل فرآیند تولید و تغییر سیستم های قدیمی به سیستم های مدرن روز دنیا 

* دریافت تندیس از دومین نمایشــگاه بین المللی معــدن و صنایع معدنی و متالورژی در 
سال 1393

* دریافت لوح تقدیر از همایش های مختلف 
* دریافت تندیس و لوح تقدیر از پنجمین جشنواره ملی بهره وری 

افتخارات و دستاوردهای ارزنده شرکت زرین معدن آسیا
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بورس تهران در حالی روندی صعودی و پرشتاب 
را از نیمه شهریورماه سال جاری در پیش گرفت 
که بازدهی این بازار از ابتدای سال تا پایان هفته 
نخســت مهرماه از 100درصد نیــز فراتر رفت. 
هر چند روند مزبور طی یک ماه اخیر با شــرایط 
متعادل تری همراه شــده و به حدود 90 درصد 
رسیده است، اما به واسطه رشدهای پرشتاب اخیر،  
سهام بسیاری از شرکت ها به خصوص در صنایع 
خاص و مورد توجه بازار ، رشدهای چشم گیری  

را تجربه کردند.
 بر این اســاس یکی از صنایعی که در ماه های 
اخیر توجه بســیاری از سرمایه گذاران بورسی را 
به خود اختصاص داده است، صنعت زغال سنگ 
است. این صنعت از ابتدای سال جاری تا کنون 
جهش بیش از  120 درصدی را تجربه کرده است. 
رشد پرشتاب ســهام این گروه تا حدی باال بود 
که نگرانی از کشیده شدن برخی از نمادهای این 
گروه به مدار حباب نیز به وجود آورد. البته بررسی 
آماری تولید زغال سنگ در کشور نشان از آن دارد 
که کل تولیدات خام زغال ســنگ کشور در سال 
96 بالغ بر 3میلیون تن بوده است. همچنین در 
سال گذشته 1/3میلیون تن کنسانتره زغال سنگ 
در ایران تولید شــده است. در این راستا بخش 

عمده ای از تولیدات مزبور توسط شرکت هلدینگ 
معدنی خاورمیانه صورت گرفته است.

»میدکــو« در ســال گذشــته 1۵۵ هزار تن 
کنســانتره زغال و همچنین 163 هزار تن کک 
متالوژی تولید کرده است. ظرفیت اسمی تولید 
زغال سنگ در این هلدینگ به حدود 1/1 میلیون 
تــن و ظرفیــت تولید کک متالــوژی به حدود 
1/2میلیون تن می رســد.  اما در چشم انداز سال 
9۷  تولید ۵ میلیون تن کنســانتره و همچنین 
گندله در برنامه های عملیاتی شرکت قرار گرفته 

است. 
رصد هلدینگ معدنی خاورمیانه یا همان نماد 
»میدکو« ، نشان می دهد که نماد مزبور همگام 
با جهش شــاخص کل بورس توانســته اســت 
بازدهی 80 درصدی را از ابتدای ســال جاری تا 
کنون نصیب سرمایه گذاران خود کند، اما به نظر 
می رسد بهره برداری از پروژه های این شرکت در 
مسیر خود قرار گرفته است. همچنین شرکت در 
مسیر افزایش تولید قرار گرفته است. به طوری که 
براســاس گزارش های تفســیری این شرکت و 
عملکرد 3 ماه نخســت ســال جاری نیز انتظار 
برای راه اندازی پروژه ۵۴0 هزار تنی زغال سنگ 
از زمستان سال جاری وجود دارد. به نظر می رسد 

از این جهت نیز ســودآوری هلدینگ صنعتی و 
معدنی خاورمیانه مجال رشــد بیشتر را داشته 
باشد. افزون بر این »میدکو« در گزارش  تفسیری 
بر اســاس عملکرد 6 ماه نخست سال جاری نیز  
عنوان کرده است که در اهداف کمی مالی خود 
دو برنامه اساســی از جمله ارزش سرمایه گذاري 
به بیش از 6 میلیارد دالر و  ارزش تولیدات نهایي 
به بیش از10هزار میلیارد تومان را در طرح های 

توسعه خود گنجانده  است.
همچنیــن در این گزارش عنوان شــده که با 
توجه به تخصصي بودن فعالیت »میدکو« بخش 
عمده و اصلي سرمایه گذاري هاي شرکت مرتبط 
با توســعه صنعت فوالد و صنایع وابســته به آن 
خواهد بود. به این ترتیب سیاست اصلي شرکت 
توســعه این بخش درنظر گرفته شده که در این 
راســتا اقداماتی از جمله ورود شرکت هاي فرعي 
بزرگ این مجموعه مانند فوالد سیرجان و زرند 
به فرابورس ایران و با هدف تامین مالي آسان تر 

و رشد سریع تر مدنظر خواهد بود.
همچنین این شــرکت افزایش ســرمایه ۵2۴ 
میلیارد تومانی )معــادل 22 درصدی( از محل 
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را 
در روزهای پایانی ماه گذشته به تصویب رسانده و 

نگاهی نو به زغال سنگ از سوی بخش خصوصی
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 رصد هلدینگ معدنی 
خاورمیانه یا همان نماد 

»میدکو« ، نشان می دهد 
که نماد مزبور همگام 
با جهش شاخص کل 
بورس توانسته است 
بازدهی 80 درصدی 

را از ابتدای سال 
جاری تا کنون نصیب 

سرمایه گذاران خود کند

  بر این اساس یکی از 
صنایعی که در ماه های 
اخیر توجه بسیاری از 

سرمایه گذاران بورسی 
را به خود اختصاص 
داده است، صنعت 

زغال سنگ است. این 
صنعت از ابتدای سال 
جاری تا کنون جهش 

بیش از  120 درصدی 
را تجربه کرده است. 

رشد پرشتاب سهام این 
گروه تا حدی باال بود 
که نگرانی از کشیده 

شدن برخی از نمادهای 
این گروه به مدار حباب 
نیز به وجود آورد. البته 

بررسی آماری تولید 
زغال سنگ در کشور 

نشان از آن دارد که کل 
تولیدات خام زغال سنگ 
کشور در سال 96 بالغ بر 

3میلیون تن بوده است 

بدین ترتیب در شرایط کنونی انتظار برای 
آغاز معامالت حق تقدم سهام وجود دارد. 
براساس طرح توجیهی افزایش سرمایه 
هلدینــگ صنعتی و معدنــی خاورمیانه 
منابع حاصل از افزایش سرمایه را صرف 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر نظیر فوالد سیرجان و زرند 
خواهد کرد. از نکات مثبتی که در طرح 
توجیهی افزایش سرمایه مورد اشاره قرار 
گرفته است، شروع فاز بهره برداری پروژه 
»فوالد زرند« با ظرفیت تولید یک میلیون 
تن و همچنین پروژه »فوالد بردسیر« با 
ظرفیت تولید یک میلیون تن و همچنین 
پروژه فوالد زرند با ظرفیت یک میلیون و 

۷00 هزار تن از ابتدای 9۷ است. 
بر این اســاس به نظر می رسد در سال 
آینده می توان اثر محســوس تغییرات 
سودآوری »میدکو« را از سود خالص این 
شرکت ها مشاهده کرد. عالوه بر این پروژه 
مس کاتدی »میدکو« نیز از اردیبهشت 
سال جاری در فاز بهره برداری قرار گرفته 
اســت و این موضوع نیز نوید انعکاس اثر 
تولید محصوالت مسی را در صورت های 
مالی این شرکت می دهد. به این ترتیب 
در گزارش تفسیری مدیریت عنوان شده 
که بــا راه اندازي خطــوط جدید تولید 
مرتبط با فوالد ســازي و گندله ســازي 
ظرفیت تولیدي گروه به طور چشمگیري 
افزایش خواهد یافــت و فروش باالتر به 
ویژه در رابطه با گندله محقق خواهد شد.

اما در شرایط کنونی اما به نظر می رسد 

بخش قابل توجهی از پروژه های سودآور 
این شــرکت در مراحل بهره برداری قرار 
گرفته انــد. به طوری کــه پروژه های این 
شرکت از ســال گذشــته به تدریج در 
مسیر بهره برداری قرار گرفته اند و اثرات 
خود را در سودآوری این شرکت منعکس 
می کنند. از نکات مثبت این شــرکت بر 
خالف بســیاری از شرکت های هم گروه 
این است که این شرکت همچنان فاصله 
زیــادی تا بلوغ کامــل را دارد و با توجه 
بــه پروژه های موجــود می تواند طی دو 
ســال آینده نیز مسیر رو به پیشرفتی را 

داشته باشد. 
در ایــن خصوص در طــرح توجیهی 
افزایش سرمایه به اثرات مثبت سودآوری 
به خصوص در سال 98 ناشی از راه اندازی 
پروژه های مزبور اشاره شده است. عالوه 
بر این اهرم افزایش تولید در هلدینگ به 
ســال آینده ختم نمی شود و در سالهای 

بعد نیز ادامه دار خواهد بود. 
بر این اساس بســیاری از شرکت های 
هم گروه از ابتدای ســال تنها به واسطه 
رشــد نرخ دالر و ســیگنال های تورمی 
داخلی رشــد کرده اند. این موضوع برای 
شــرکت های زیر مجموعه »میدکو« نیز 
وجود دارد و بر این اساس با این موضوع 
دســت و پنجه نرم می کنند. با این حال 
نکتــه ای که باید بــه آن توجه کرد راه 
اندازی پروژه های جدید است که عالوه بر 
اهرم دالری با چشم انداز افزایش تولید در 
این هلدینگ چشم انداز رشد سودآوری را 

فراهم آورده است. این موضوع به خصوص 
پس از رشدهای پرشتاب اخیر و نگرانی ها 
از آینده سهام شرکت ها پررنگ می شود. 
امــا در ایــن میان یکی از مشــکالت 
اصلی که سرمایه گذاران سهام در بورس 
تهــران احتماال بــا آن روبرو هســتند، 
عدم شفاف ســازی از رویــه تولیدات و 
ارزی  وام هــای  ماننــد  هزینه هایــی 
شرکت های زیرمجموعه است. شاید اگر 
مدیران هلدینــگ در اقدامی رو به جلو 
تولیدات شــرکت های زیرمجموعه را به 
صورت ماهانه منتشــر کنند، تحلیلگران 
بازار سهام تخمین دقیق تری از سودآوری 

این شرکت داشته باشند.
 همانطور که اشــاره شد »میدکو« در 
مسیر افزایش تولید قرار گرفته است. برای 
مثال در ســال گذشته )براساس گزارش 
فعالیت هیات مدیره( این شرکت موفق 
به تولید حدود 3 میلیون و 6۵1 هزار تن 
کنســانتره و 3 میلیون و 1۷9 هزار تن 
گندله شــده بود. در حالی که در چشم 
انداز ســال 9۷ میتوان تولید ۵ میلیون 
تن کنسانتره و همچنین گندله را انتظار 
داشت. با این حال بدون شفاف سازی در 
ایــن خصوص نمی تــوان انتظار واکنش 

مثبت سرمایه گذاران را داشت. 
امــا با توجــه به پروژه ها، چشــم انداز 
طرح های توسعه و همچنین مسیر رشد 
تولیــد در »میدکو«، انتظــار می رود در 
ماه های آتی شاهد آزادسازی پتانسیل های 

بیشتر در این شرکت بورسی باشیم. 
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شما■از■خریداران■جدی■سهام■»وامید«■هستید■.این■■■
سهم■چه■ویژگی■هایی■برای■شما■دارد؟

سرمایه گذاری امید ســهامدار شرکت هایی است که 
وزن اصلی را در پرتفوی ما دارند. در گل گهر، چادرملو، 
گهرزمین که  وزن اصلی پرتفوی ما را تشکیل می دهند  
امید هم سهم دارد. درنتیجه برای ایجاد یک تمرکز مؤثر 
در بحث سنگ آهن بهترین گزینه خرید سهام امید است 

تا بتوانیم از این طریق پرتفوی خود را  توسعه دهیم.
به همین دلیل سعی کردیم روی این واگذاری نقش 
اول را داشته باشیم و باوجوداینکه خرید سنگینی است 
به ویژه که اآلن قیمت ســهام امید هم باال رفته خریدار 

بالقوه آن هستیم.
در ابتدای مذاکرات قیمت »وامید« 240 تومان بود و 
اآلن تغییرات جدی داشته  اما بر اساس تصمیمات فعلی 
قبول کردیم که 70 درصد این سهم را بخریم آن زمان 
برای خرید 70 درصد ســهام امید 7 تا 8 هزار میلیارد 
نیاز داشــتیم اما اآلن در حدود دو برابر و بیشــتر باید 
بپردازیم که رقم باالیی است. به ویژه با پرداخت حداقل 
20 تا 30 درصد پیش پرداخت و اقساط کوتاه مدت فشار 
بیشتری وجود دارد که  البته تالش می کنیم با شرایط 

بهتری آن را بخریم.
اما نکته مهم این اســت که هیــچ خریداری به اندازه 
ســرمایه گذاری معادن و فلزات نمی تواند این مزیت را 

از حیث ایجاد تمرکز در مالکیت سهام داشته باشد.
چون امید در کنار ســهام ما می تواند ارزش و اعتبار 
مضاعفی پیــدا کند وگرنه در صورت خرید از ســوی 

سهامدار  دیگر شاهد تغییر چندانی نخواهیم بود.
ما باوجود ســهام خود و خرید سهام امید می توانیم 
در شــرکت های چادرملو، گل گهر و گهرزمین ســهم 
عمده داشــته و با تمرکزی که ایجاد می شود درزمینه 
ســنگ آهن سیاســت گذاری کنیم که این امر به نفع 
کشــور هم هست که سیاست ها در یک مجموعه واحد 
و متمرکز تعیین شــود. در چادرملــو امید 39 درصد 
سهم دارد و ما 17 درصد یا در گل گهر امید 39 درصد 
ســهم دارد و ما 22 درصد که در صورت داشتن سهم 
امید عمده سهام این شــرکت ها در اختیار »ومعادن« 
قرار می گیرد و سیاســت گذاری متمرکز می شود.  اگر 
مسئولیت ســنگ آهن کشــور در یکجا متمرکز باشد 
می توان در بخش های مختلف مثل اکتشاف، استخراج، 
ارتباطات، صادرات، تأمین ســنگ آهن فوالد و ... برای 

آینده برنامه ریزی مؤثرتری کرد.
درواقــع اطمینان داریم  که ایــن خرید هم به نفع 
»ومعادن« ، هم به نفع امید و درنهایت به نفع کشــور 

است.
■تأمین■مالی■این■خرید■■به■چه■صورتی■انجام■■■

می■شود؟
بخشــی از تأمین مالی از طریق فروش سهامی که 
قصد فروش آن را داریم تأمین می شــود . از طرفی با 
چند تأمین سرمایه مذاکره کرده ،همه مدارک را داده 
و فرآینــد کار را طی کرده  و آمادگی داریم بالفاصله 
پــس از درج اطالعیه امید وجوه را از تأمین ســرمایه 

تأمین کنیم.

تأمین■■■ سرمایه■ها■ تأمین■ سوی■ از■ رقمی■ چه■ ■
می■شود؟

قــرار اســت 1500 میلیارد تومان از ســوی تأمین 
ســرمایه ها جذب شــود  که برای پیش پرداخت از آن 
استفاده می کنیم. البته اگر پیش پرداخت 20 درصد باشد 
باقی را خودمان می پردازیم. به نظر می رسد به زودی این 

عرضه انجام شود اگرچه از 7 ماه پیش منتظر بودیم.
■در■بخش■انرژی■هم■سرمایه■گذاری■هایی■داشتید،■■■

این■کار■با■چه■هدفی■انجام■شده؟
در راستای سرمایه گذاری در بخش انرژی دو نیروگاه 
را در سمنان خریداری کردیم که هرکدام 324 مگاوات 
ظرفیت دارند و با راه اندازی سیکل ترکیبی آن ها هر دو 

به 1000 مگاوات می رسند.
اگر ســهام امید را بخریم نیروگاه هــای امید هم به 
هلدینگ انرژی ما اضافه خواهد شد و درنتیجه عالوه بر 
سنگ آهن در انرژی هم قدرت مناسبی خواهیم داشت. 
درواقع با خرید امید هم اعتبار بیشتری کسب می کنیم 
و هم در صنعت معدن نقش عمده تری ایفا خواهیم نمود.

■آیا■رقیبی■هم■دارید؟■■
در خرید ســهام امید رقبایی داریم که آمادگی خود 
را اعالم کرده اند اما هیچ کدام مزیت ما را ندارند و تنها 
می توانند یک ســهامدار غیر حاکمیتی باشند. درواقع 
به اندازه ای که ســهم امید باقیمت فعلی برای ما مزیت 

هست برای دیگران نیست.
■افزایش■نرخ■ارز■چه■تأثیراتی■در■صنعت■داشت؟■■

افزایــش نرخ ارز  روی ســهام برخــی صنایع مثل 

در■گفتگو■با■مدیرعامل■اعالم■شد
طرح های گسترده »ومعادن« برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی

شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات از بزرگ ترین هلدینگ های معدنی کشور 
با  چشم انداز  تبدیل شدن به یکی از برترین شرکت های سرمایه گذاری تخصصی 
معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع تا سال 
1404 است. عمده ترین فعالیت این شرکت، سرمایه گذاری در بخش معادن و 
فلزات است. توسعه پرتفوی محصوالت، سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی 
همچون اکتشــاف، انرژی و حمل ونقل از برنامه های توسعه این شرکت است. 
این شرکت تاکنون موفق شــده، سرمایه گذاری های مطمئنی را انجام داده و 
سهم های قابل مالحظه ای را در اختیار بگیرد. به عنوان مثال، در شرکت گل گهر 
) بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن کشور( که اکنون کنسانتره و گندله تولید 
می کند، نزدیک به 22 درصد سهم دارد. همچنین حدود 17 درصد سهام شرکت 
چادرملو که دومین تولیدکننده سنگ آهن بعد از گل گهر است نیز در اختیار 
این هلدینگ قرار دارد. در شرکت گهر زمین نیز که یکی از بزرگ ترین ذخایر 
مهم سنگ آهن به میزان حدودی 630 میلیون تن سنگ آهن را در اختیار دارد 
20 درصد و در شــرکت صبانور حدود 86 درصد سهم در اختیار دارد. شرکت 
صبانور بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن در غرب کشور است که به تازگی  نیز 

بخش گندله سازی آن به بهره برداری رسیده  است. 
این شرکت در فوالد خراســان، حدود 33 درصد و در شرکت فوالد ابرکوه 
نیز 35 درصد سهم دارد. از دیگر شرکت های گروه می توان از شرکت پامیدکو 

نام برد که خدمات مهندســی و مشاوره در حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه 
می دهد و 25 درصد سهام آن متعلق به سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
است. مجتمع شــهید قندی که در حال حاضر کابل های فیبر نوری را هم در 
سبد محصوالت خود دارد و یک شرکت بورسی است ازجمله زیرمجموعه های 
این شرکت است. شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان نیز از زیرمجموعه های 
»ومعادن« است که در کاتالیست اسیدسولفوریک، موفق به تولید انبوه شده 
و در کاتالیســت های دیگری هم مشغول فعالیت است که به زودی در ماه های 
آینده خبر جدیدی را در این زمینه خواهد داشــت . همچنین شــرکت کک 
طبس هم که مجموعه ای در حال رشد است و عامل مهمی در توسعه صنعتی 
منطقه محروم شرق کشور محسوب می شود از زیرمجموعه های این هلدینگ 
به شــمار می رود. سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در نظر دارد  درزمینه 
عناصر معدنی دیگر مانند سرب، روی، مس، زغال سنگ، طال و ... فعالیت داشته 
باشد. در این راستا از طریق صبانور موفق شد یک پهنه 1250 کیلومترمربعی 
در راور کرمان را در اختیار بگیرد که عمده این پهنه، سرب، روی و مس است 
و اکنون در حال فعالیت بر روی این پهنه اســت.  مهندس عزیزاله عصاری، 
مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با دنیای اقتصاد 
با اشــاره به اینکه گروه شــرکت های ومعادن 5 میلیارد یورو پروژه دارند به 
تشریح فعالیت های این شرکت و برنامه های آینده آن پرداخت  که می خوانید:
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پتروشیمی ها، سنگ آهنی ها و ... تأثیرات جدی 
داشت و آن ها را با افزایش قیمت همراه کرد. 
امــا محدودیت هایی که برای ارز صادراتی در 
نظر گرفته شد این تغییرات را تحت تأثیر قرار 
داد و درواقع شرایطی ایجاد شد که تأثیر مثبت 
افزایش نرخ دالر که می توانست در بخش تولید 
نمایان شود قدرت اصلی خود را از دست بدهد. 
اما به طورکلی افزایش نرخ دالر تأثیرات مثبتی 

را روی شرکت های تولیدی گذاشت.
باید در نظر داشت که شرکت های تولیدی 
در کنار صادرات یک بخش واردات هم دارند 
از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات و ... که رشــد 
نرخ دالر  هزینه های آن ها را افزایش داده و در 

بلندمدت اثر خود را نشان می دهد.
■ارز■صادراتی■را■در■کجا■عرضه■می■کنید؟■■

ما موظف هستیم ارز صادراتی صنعت را در 
سامانه نیما بیاوریم. اما همه ارز صادراتی وارد 
کشور نشده چون شــرکت ها برای تجهیزات 
خود نیاز به ارز دارند.  در حال حاضر در حال 
مذاکره هستند که بتوانند سهم واردات خود 
را از محل ارز صادراتی تأمین نمایند. همچنان 
که اطالع دارید بازار ارز در ماه های اخیر دچار 
اختالالتی بود که به هرحال مشــکالتی را در 
مراودات مالی کاالهای صادراتی به وجود آورد.

■پیش■بینی■شما■دراین■باره■با■توجه■به■■■
قیمت■ارز■چیست؟

خوشــبختانه مدتی اســت که نرخ آزاد ارز 
ثبات نســبی پیداکرده که امیدوارم این ثبات 
در روزهای آینده ادامه داشــته باشد بنابراین 
اگر اآلن برنامه ریزی کنیم و مجموعه اقتصادی 
کشــور راهکارهایی را پیدا و اجرا کنند نتایج 
بهتــری می گیریم. بااینکــه تحریم ها از اآلن 
شروع شده اما با برنامه ریزی مناسب می توانیم 
عواقــب تصمیماتی کــه در 4 نوامبر گرفته 
خواهد شد را بیشتر کنترل کنیم. باید در نظر 
داشته باشیم منبع ارز ما ذخایر بانک مرکزی 

و نفت و صادرات غیرنفتی است.  
هم■■■ رجایی■ شهید■ بندر■ درباره■

برنامه■هایی■داشتید■به■کجا■رسید؟
می دانیــد که  در موضوعات حمل ونقل و 
بنادر مشــکالت زیادی داریم. اگر بخواهیم 
بــه 55 میلیــون تن تولید فوالد برســیم، 
به طورقطع زیرســاخت های موجود جوابگو 
نخواهنــد بــود. ما بــرای انجام ایــن کار، 
مجموعه ای را تشــکیل داده ایم تا در آینده 
اســکله ای تخصصی در بندر شهید رجایی 
برای صادرات و واردات ســنگ آهن و فوالد 
راه اندازی شود. در همین راستا  شرکتی را 
با حضور سهامداران بزرگی مانند گل گهر، 
چادرملو، معادن و فلزات، ســرمایه گذاری 
امید، کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران و 
... تأســیس کردیم. قراردادی نیز با سازمان 
بنادر بسته و بررسی های الزم انجام شد . در 

حال حاضر زمین 180 هکتاری را در اختیار 
گرفتیم ، به رغم اینکه مراحل تصویب این کار 
خیلی طوالنی بود اما اکنون به مرحله امضا 
رسیده و پس ازاین به دنبال سرمایه گذاری 
می رویــم. البتــه اجرای این طــرح نیاز به 
ســرمایه گذاری هنگفتی دارد؛ قبل از بحث 
تحریم ها مذاکراتی با فاینانسورهای خارجی 
داشــتیم که اآلن متوقف شده بنابراین اگر 
بخواهیم شروع کنیم باید با سرمایه گذاری 

خودمان شروع کنیم.
بر اســاس برنامه ای که داشــتیم قرار بود 
فاینانسورها ســرمایه گذاری کنند و از محل 
خروجــی از آن ها ارز دریافــت کنیم یعنی 
شــرکت ها قرار بود دستمزدها را به ما ارزی 
بدهند که ما هم از همان طریق بدهی و سود 
را تســویه کرده و می توانستیم از این طریق 

بحث تبدیل ارزها را »هج« کنیم.
یادآوری می کنم حداکثر ظرفیتی که اآلن 
کشــتی ها پهلو می گیرند حدود 75 هزار تن 
اســت که ما می خواهیم ایــن ظرفیت را به 
دو برابر برســانیم. یعنی به دنبال اسکله ای 
هســتیم که کشتی 150 هزار  تنی می تواند 

پهلو بگیرد.
ظرفیت کشتی ها نقش بزرگی روی قیمت 
تمام شــده دارد یعنی هر چه ظرفیت باالتر 
باشد قیمت تمام شــده برای انتقال کاهش 

می یابد.
استرالیا اکنون برای حمل سنگ آهنی که 
بــه چین می فرســتد 5/5 دالر برای هر تن 
می پردازد ما که در همان چین بار را  تخلیه 
می کنیــم حداقــل 13 دالر به عنوان هزینه 
حمــل می پردازیم. در آینــده نمی توانیم با 
شــرایط فعلی رقابت مناسبی داشته باشیم 
زیرا اکنون هم 8 دالر عقب هستیم بنابراین 

باید برنامه های جدی داشته باشیم.

■درزمینه■■اکتشاف■چه■برنامه■هایی■■■
دارید؟

حلقه مفقوده معادن، اکتشــاف اســت،در 
اکتشــاف کار بزرگی از طریق تشــکیل یک 
کنسرســیوم برای اولین بار انجام دادیم. این 
کنسرســیوم با حضور دوازده شــرکت بسیار 
بزرگ معدنی و فوالدی و با محوریت شــرکت 

ما تشکیل شد.
بحث اکتشــاف در همــه دنیا وظیفه  دولت 
هســت. درواقــع دولــت اکتشــاف را انجام 
می دهد و بخش خصوصی روی یک محدوده 
سرمایه گذاری می کند. چون ریسک اکتشاف 
خیلی باالست و ســرمایه گذار این ریسک را 

نمی پذیرد.
اما برای اولین بار گروهی قرار است به کمک 
دولت بیاید و در محدوده هایی که دولت معرفی 

کرده به اکتشاف بپردازد.
شــرکت های بسیار قوی مثل فوالد مبارکه، 
فوالد خوزستان، میدکو، امید، معادن فلزات، 
گل گهر، گهرزمیــن، چادرملو، صبانور و ... در 
این کنسرســیوم هستند که محدوده هایی به 
آن ها معرفی شده  و در حال بررسی هستند.

چگونه■■■ را■ »معدن«■ صنعت■ آینده■ ■
می■بینید؟

این صنعت به دو فاکتور توســعه کشــور و 
گرفتن سهم مناســب از صادرات به خارج از 

کشور وابسته است.
با توجه به این دو مقوله نمی توان پیش بینی 
مناســبی داشت آیا مسیر آینده توسعه کشور 
طوری هست که آینده فوالد را تأمین کند یا نه.

آیا شــرایط صادرات برای ما مهیا است که 
سهم ویژه ای داشته باشیم.

 اما درعین حال این صنعت با همین پتانسیل 
موجود و عدم وابستگی به خارج آینده خوب و 

امیدبخشی دارد. 

■درصورتی■که■
»ومعادن«■سهام■

سرمایه■گذاری■امید■
را■بخرد■می■تواند■در■

شرکت■های■چادرملو،■
گل■گهر■و■گهرزمین■سهم■
عمده■داشته■و■با■تمرکزی■

که■ایجاد■می■شود■
درزمینه■سنگ■آهن■
سیاست■گذاری■کند■

که■این■امر■به■نفع■
کشور■و■هم■به■نفع■
»سرمایه■گذاری■

توسعه■معادن■فلزات«■و■
»سرمایه■گذاری■امید«■

است

■»سرمایه■گذاری■
توسعه■معادن■

فلزات«■در■راستای■
سرمایه■گذاری■در■بخش■

انرژی■دو■نیروگاه■را■
در■سمنان■خریداری■
کرده■که■هرکدام■

324■مگاوات■ظرفیت■
دارند■و■با■راه■اندازی■

سیکل■ترکیبی■آن■ها■هر■
دو■به■1000■مگاوات■

می■رسند
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ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( به عنوان یک ســازمان 
توســعه ای پیش رو در اقتصاد کشور طی سال 
های اخیر طرح های مختلفی را برای توســعه 
بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش 
خصوصی به اجرا رسانده و اکنون نیز طرح های 
جدیدی را در ســال جــاری در حال اجرا دارد. 
این سازمان طی سال های 92 تا 95، بیش از 3 
میلیارد دالر طرح به بهره برداری رســاند که به 
تبع آن، بیش از 4800 نفر به طور مستقیم به کار 
مشغول شدند. در این مدت، پروژه های شاخصی 
همچون طالی زرشوران، سیمان ونزوئال، فاز دوم 
اسکله منطقه ویژه صنایع انرژی بر خلیج فارس، 
پتاس و خورو بیابانک، احیای مســتقیم فوالد 
ســفید دشــت و طرح های متعددی در بخش 
مس، فوالد و امور زیربنایی به بهره برداری رسید.

افتتاح■27■طرح■در■سال■96■■
درســال 96، ایمیــدرو با مشــارکت بخش 
خصوصــی 27 طرح با ســرمایه گذاری حدود 
3 میلیارد دالر به بهره برداری رســاند. مجموع 

اشتغال مستقیم این طرح ها 4350 نفر بود. در 
این میان، سه واحد احیای مستقیم فوالد های 
اســتانی با دانش فنی ایرانی )PERED( افتتاح 
شدند. همچنین طی ســال گذشته طرح های 
مهمی در ســنگان به بهره برداری رسید که به 
افزایش ظرفیــت 10 میلیون تن گندله و 2.5 

میلیون تن کنسانتره سنگ آهن منجر شد.

برنامه■اکتشاف■■
کاهــش ذخایر معدنــی و مواجهه واحدهای 
صنایع معدنی بــا کمبود مواد معدنی در آینده 
نزدیــک، از جمله دغدغه هــای موجود دولت 
یازدهم بــود که طی با انعقــاد تفاهم نامه ای 
میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کار 
اکتشاف معادن کشور آغاز شد. طی این مدت، 
در مجمــوع 41 پهنه به مســاحت 272 هزار 
کیلومتــر مربع در اختیار ایمیدرو بود که 198 
هزار کیلومتر مربع اکتشــاف شــده و 73 هزار 
کیلومتر مربع در دســت فعالیت های مقدماتی 

اکتشافی است.

 198 هــزار کیلومتر مربع از این پهنه ها بعد 
از عملیات اکتشافی به منظور واگذاری به بخش 
خصوصی آزاد شده است.  با استفاده از تکنولوژی 
های پروازی، حدود 200 هزارکیلومتر مربع از 

پهنه ها ژئوفیزیک هوایی انجام شد.
حاصل اکتشــافات انجام شــده تا پایان سال 
96، شناسایی 400 محدوده امیدبخش در 21 
استان کشور بود که متعاقب آن، 500 میلیون 
تن سنگ آهن، 345 میلیون تن زغال کک شو، 
220 میلیون تن زغــال حرارتی، 103 میلیون 
تن باریت، 21 میلیون تن بوکســیت، 65 هزار 
تــن عناصر نادر خاکی، 30 هزار تن آنتیموان و 
40 تن طال  به ذخایر کشور افزوده شده است.

تولید■6■ماهه■97■■
میزان تولید شمش فوالد شرکت های بزرگ 
کشور طی 6 ماهه نخست سال 97، 14 درصد 

رشد کرد.
7 شرکت فوالدساز کشور از ابتدای فروردین 
تا پایان شهریور امسال، 9 میلیون و 404 هزار 
و 780 تن شمش فوالد تولید کردند. همچنین، 

عملکرد ایمیدرو در سال های اخیر
 و تولید سه محصول استراتژیک در سال 97 
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ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( به عنوان یکی از ســازمان های توسعه ای کشور 
از نیمه دوم سال 92 با تجدیدنظر در استراتژی خود، سبب 
تقویت حضور بخــش خصوصی در اقتصاد بخش معدن و 
صنایع معدنی شد که این امر فصلی جدیدی را در اجرای 
برنامه ها رقم زد. با ورود گام به گام شرکت های خصوصی 
در قامت مشــارکت کننده و ســرمایه گذار، طرح های به 
جا مانده از گذشــته، دوباره در مسیر ساخت قرار گرفتند. 
همچنین فعال شــدن ال سی طرح ها و استفاده از منابع 
مالی خارجی، نقشــی حیاتــی در راه اندازی پروژه ها ایفا 
کرد. بخش معدن و صنایع معدنی توانست نقش خود را به 
عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد مقاومتی عیان سازد. 
اجرای طرح های 7 گانه فوالد اســتانی و به ســرانجام 
رساندن تدریجی آنها- که دچار وقفه طوالنی شده بود- و 
نیز اجرای طرح های همچون 1.2 میلیارد دالری آلومینیوم 
جنــوب و یک میلیارد دالری ســرب و روی مهدی آباد از 
جملــه این عملکرد ها به شــمار می آید. در همین حین، 
ایمیدرو بــا بهره گیری از مذاکرات موثر با شــرکت ها و 
صاحبــان فناوری داخلی و بین المللی، طرح های دیگری 
از جمله فرآوری ســنگ آهن در سنگان، تیتانیوم کهنوج، 
اسکله بندر پارسیان، زغالشــویی البرز مرکزی، طرح 40 
هــزار تنی آلومینیوم جاجرم، ، الکترود گرافیتی، آنتیموان 
ســفیدابه، نیروگاه هرمز و هرمزان، طالی زرشوران، پتاس 
خور و بیابانک، پاالیشگاه قطران زرند، 4 طرح کنسانتره و 
گندله سازی سنگان، منطقه ویژه صنایع انرژی بر، تجهیز 
معــادن گل گهر 4 – 5 – 6 ، زغالســنگ خمرود و تولید 
گرین کک را در کنار دیگر طرح های بخش معدن و صنایع 

معدنی به اجرا درآورد.
PERED؛ دانش ایرانی ■

متخصصان کشــورمان پس از حدود ســه دهه از تولید 
آهن اسفنجی در کشور، نخستین کارخانه با دانش ایرانی 
)Persian Reduction( را راه انــدازی کردنــد. کارخانه 
احیای مستقیم شادگان در عین حالی که جزو پروژه های 
راکد سال های قبل محسوب می شد، نخستین طرحی است 

که از سیستم پِِرد بهره می برد. پس از آن دو کارخانه دیگر 
از مجموعه فوالدهای استانی، تحت تحت تکنولوژی پرد، به 
تولید رسیدند. کارخانه های آهن اسفنجی میانه و نی ریز هر 
دو با روش ایرانی احیای مستقیم،  محصول تولید می کنند.

افتتاح 3 میلیارد دالر طرح  با اشتغال 4800 نفری در  ■
93 تا 95

طی ســال های  93 تا 95 ارزش طرح هایی که به بهره 
برداری رســید از 3 میلیارد دالر عبور کرد که حاصل آن 
ایجاد اشــتغال 4800نفری است. در این مدت پروژه های 
شاخصی همچون طالی زرشوارن،  سیمان ونزوئال، فاز دوم 
اسکه منطقه ویژه صنایع انرژی خلیج فارس، پتاس خور و 
بیابانک و طرح های متعددی در مس، فوالد و امور زیربنایی 
راه اندزی شــد. یکی از پدیده های مدت مورد بررسی، راه 
اندازی آهن اسفنجی فوالد سفید دشت- به عنوان نخستین 

طرح از فوالدهای استانی- است.
افتتاح حدود 3 میلیارد دالر در سال 96 ■

ایمیدرو طی ســال 96 با مشارکت بخش خصوصی، 27 
طــرح در بخش معد ن و صنایع معدنــی به بهره برداری 
رساند که از ارزشی نزدیک به 3 میلیارد دالر برخوردار بود. 
مجموع اشــتغال مستقیم این طرح ها نیز 4850 نفر بود. 
در این میان،  3 واحد احیای مستقیم فوالدهای استانی با 
دانش فنی ایرانی )PERED( افتتاح شــدند. همچنین طی 
سال گذشته،  با راه اندازی تعدادی پروژه، سنگان به پایگاه 
تولید و توســعه ســنگ آهن تبدیل شد به طوری که 10 
میلیون تن ظرفیت تولید گندله و 2.5 میلیون تن ظرفیت 
تولید کنســانتره سنگ آهن در مجتمع معدنی سنگان به 

بهره برداری رسید.
صادرات 10.7 میلیارد دالری ■

سال گذشته ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ایران 
به بیــش از 10.7 میلیارد دالر رســید. این رقم صادرات 
22درصد از کل صادرات کشور را در برگرفت. در این میان 
برای نخســتین بار، صادرات فوالد ایران با 39 درصد رشد 
به رقم 9.48 میلیون تن در سال 96 رسید. در همین مدت 
رشد 300 درصدی صادرات آهن اسفنجی و 10.4 درصدی 

سیمان محقق شده است.
طی این مدت 713 هزار تن آهن اســفنجی صادر شــد 
که نســبت به آمار سال گذشته )172 هزار تن(، حاکی از 
افزایش 315 درصدی صادرات این محصول اســت. بدین 
ترتیب کل صادرات زنجیره فوالد از 9 میلیون و 208 هزار 

تن نیز عبور کرد.
تولید 4 ماه 97 ■

تولید شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی در 4 ماه 
ســال 97 رشد دو رقمی را به ثبت رساندند. در این مدت 

تولید با افزایش 11 تا 122 درصدی همراه شد.
از ابتدای ســال تا پایان تیرماه 97، تولید فوالد خام به 
6.2 میلیون تن )رشد15درصدی(،  محصول فوالدی به 3.7 

نگاهی به اقدامات ایمیدرو طی سال های 92 تا 96
راه اندازی حدود 3 میلیارد دالر طرح معدنی و صنایع معدنی در سال 96

نتایج مشارکت ایمیدرو با بخش خصوصی نمایان شد

ظرفيت و عملکرد توليد سال 92و 96)هزار تن(

ظرفیت تولیدمحصولردیف
 سال 1392

عملکرد تولید 
سال 1392

ظرفیت تولید
 سال  1396

عملکرد تولید 
سال 1396

21.66515.63133.10021.860فوالد خام 1

250188459161مس )کاتد(2

487350487337.6آلومینیوم3

49.00048.63974.20074100سنگ آهن 4

2.70011833.5201496کنسانتره زغالسنگ5

*طی سال های 1392 تا 1396 ظرفيت توليد گندله سنگ آهن نيز از 22 ميليون تن به 48.2 ميليون تن افزایش یافت.

طرح های افتتاح شده سال 1396

محصول / هدفعنوان طرح / پروژهردیف
 جمع سرمایه گذاری

 - میلیون دالر
) نرخ ارز بانک مرکزی 

در 97.04.05 (
استان

 اشتغال
زمان بهره برداری

200آذربایجان شرقی120تولید 800 هزار تن آهن اسفنجیفوالد استانی - میانه - واحد احیاء1

200 120تولید 800 هزار تن آهن اسفنجیفوالد استانی - شادگان - واحد احیاء2

3
) طرحهای شرکت مس ( توسعه ذوب 

سرچشمه 

تغییر تکنولوژی از ریورب به فللش به منظور 
ایجاد ظرفیت 280هزار تن مس آندی از 

50کرمان488کنسانتره

4
) طرحهای شرکت مس ( احداث 
کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد 

ظرفیت تولید 100 هزار تن مس کاتدي در 
سال به روش الکترویفاینینگ قابل افزایش به 

150کرمان200180 هزارتن

5
) طرحهای شرکت مس ( نیروگاه 

سیکل ترکیبی سیرجان 
احداث نیروگاه تولید برق به ظرفیت 500 

50کرمان356مگاوات تولید برق

200فارس120تولید 800 هزار تن آهن اسفنجیفوالد استانی - نیریز - واحد احیاء6

7

طرح سرمایه گذاری احداث کارخانه 
گندله فوالد مبارکه ) سنگان - فوالد 

700خراسان رضوی186تولید 5 میلیون تن گندلهمبارکه - گندله 5 م تن (

8

طرح سرمایه گذاری احداث کارخانه 
گندله با مشارکت ایمیدرو و اوپال 
پارسیان ( سنگان - اپال -  گندله 

700خراسان رضوی196تولید 5 میلیون تن گندله سازی 5 م تن

9
سایر پروژه های توسعه و بهینه سازی 

50کرمان210افزایش بهره وریشرکت ملی مس

10
) طرحهای شرکت مس (:  طرح 

جامع آب

تامین و بهینه سازی مصرف آب و کنترل پساب 
مجتمع های مس سرچشمه، میدوک و مس 

50کرمان275سرچشمه

11
) طرحهای شرکت مس (:  طرح 

جامع آب

تامین تجهیزات و انجام عملیات اجرایی نیرو 
رسانی به طرحهای توسعه در مجتمع های 

50کرمان139سونگون، شهربابک و سرچشمه

12

) گل گهر (: احداث کارخانه کنسانتره 
)خط 7( - شرکت معدنی و صنعتی 

300کرمان76ظرفیت 2 م. تنگل گهر

13

طرح سرمایه گذاری احداث کارخانه 
کنسانتره توسعه ملی ) سنگان - توسعه 

300خراسان رضوی236تولید 2.5 میلیون تن کنسانتره آهنملی - کنسانتره 2.5 م تن (

200مازندران14تولید 300 هزار تن کنسانتره زغالسنگ احداث زغالشویي سوادکوه14

15
تولید کنسانتره سنگ آهن جالل 

250کرمان20تولید 620 هزارتن کنسانتره پرعیارآباد- فکور صنعت

16

آماده سازی زیرساخت منطقه ویژه 
صنایع انرژي بر پارسیان- جاده 14 

0هرمزگان6استقرار صنایع انرژي برکیلومتری

17

آماده سازی زیرساخت منطقه ویژه 
صنایع انرژي بر پارسیان-  احداث 

0هرمزگان1استقرار صنایع انرژي برخط انتقال برق

18
آماده سازی زیرساخت منطقه ویژه 
0فارس7استقرار صنایع انرژي برصنایع انرژي بر المرد- آب و برق

19
آماده سازی زیرساخت منطقه ویژه 
0فارس11استقرار صنایع انرژي برصنایع انرژي بر المرد- فنس گمرک

20
تکمیل روسازی شورجستان - قرارداد 

50فارس2.2ایجاد زیربنای بخش معدنچینه ساز بیهق

21
راه اندازی معادن زغالسنگ گلیران 

و گلندرود
راه اندازی مجدد معدن، افزایش اشتغال و 

100مازندران5میزان تولید

22

تکمیل عملیات راه دسترسی به 
معادن الیگودرز - قرارداد سازه نگین 

50لرستان1ایجاد زیربنای بخش معدنآزیموت (

23

احداث مسیر دسترسی به معادن 
طزره شاهرود - راه سازان توحید 

50سمنان1ایجاد زیربنای بخش معدنشمال شرق

24
احداث بانددوم خواف سالمی - 
50خراسان رضوی3ایجاد زیربنای بخش معدنقرارداد گروه مشارکت ره ساز

25

تکمیل عملیات راه دسترسی به 
معادن سیمان زابل - قرارداد جهاد 

50سیستان بلوچستان1ایجاد زیربنای بخش معدننصر سیستان

26
) میدکو (: گندله سنگ آهن بوتیا ) 

300کرمان167ظرفیت 2.5 میلیون تن گندله سنگ آهن در سالفوالد بوتیا ایرانیان (
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تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 4 پروده 

4 طبس )سامان فراز قشم(
تولید سالیانه 200 هزارتن زغالسنگ خام 

250خراسان جنوبی36کک شو

 2977.2مجموع ) میلیون دالر (
نفر

4350

میلیون تن)رشد 11درصدی(، آهن اسفنجی به بیش از 
7 میلیون تن )رشــد11درصدی(، گندله سنگ آهن به 
14.5 میلیون تن )رشــد 41درصدی(، کنسانتره سنگ 
آهن به حدود 15 میلیون تن )رشد 22درصدی(،  شمش 
آلومینیوم به 122هزار تن )رشد 11درصدی(،  استخراج 
سرب و روی به بیش از 497 هزار تن)رشد 84درصدی( 

و کاتد مس به 74هزار تن )رشد 62درصدی( رسید. 
صادرات 3.7 میلیارد دالری 4 ماه سال ■

ارزش صادرات معدنی و صنایع معدنی از ابتدای سال تا 
پایان تیر ماه امسال از 3.7 میلیارد دالر عبور کرد. صادرات 
این بخش با رشد 21درصدی همراه شد. طی این مدت 
در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی با رشد مواجه 
شد، واردات این حوزه کاهش 17درصدی را تجربه کرد. 
در 4 ماه ابتدای ســال جاری اندکی بیش از 1.6 میلیارد 
دالر محصوالت معدنی و صنایع معدنی وارد کشور شد.

شروع 4 طرح بزرگ در سال 96 ■
همچنین در ســال 96 ، چهار طرح بزرگ آغاز شــد 
که منجر به اشــتغال 2500 نفر شــده اســت. در این 
میان طرح احداث کارخانه کنسانتره روی مهدی آباد از 
اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین پروژه تیتانیوم 
و بندر پارســیان نیز جزو طرح های اولویت دار ایمیدرو 

محسوب می شوند.
اکتشاف ذخایر جدید ■

تا قبل از شروع دولت یازدهم، یکی از مسائلی که حوزه 
معدن و صنایع معدنی کشور را با تهدید رو برو می کرد، 
کاهش ذخایر کشف شده معادن بود و از این رو، از جمله 
دغدغه های اصلی ایمیدرو در دولت یازدهم، اجرای برنامه 
اکتشاف بود. بنابراین، برنامه اکتشاف از دولت یازدهم و 
بــا هماهنگی و تفاهمنامه ای میان وزارت صنعت معدن 
و تجارت، ایمیدرو و ســازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی ایران شروع شد که اجرای آن را ایمیدرو بر عهده 
دارد. برنامه ریزی برای اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربع 
در اولویت قرار گرفت و این برنامه به طور جدی از بهار 93 
آغاز شد. طبق آمارها، این میزان وسعت اکتشاف، تقریبا 
2 برابر اکتشــافات 80 سال گذشته بوده است.  در سال 
95 فاز شناسایی 100 درصد پهنه ها به اتمام رسید و در 
برخی از این پهنه ها، فاز پی جویی و اکتشافات عمومی 
نیز پیشــرفت های مناسبی را طی کرده است. به طوری 
که 400 محدوده امیدبخش معدنی در 21 استان کشور 
مشــخص شد و تا پایان سال96،  نخستین دستاوردهای 
برنامه اکتشاف اعالم شد که حاکی از رشد ذخایر عناصر 
ارزشمند معدنی در کشور است. تا این مدت، حدود 500 
میلیون تن سنگ آهن، 345 میلیون تن زغال کک شو، 
220 میلیون تن زغال حرارتی، 103 میلیون تن باریت، 
21 میلیون تن بوکسیت، 30 هزار تن آنتیموان، 65 هزار 
 تن عناصر نادر خاکی و  42 تن طال، افزایش یافته است. 

برنامه ایمیدرو در سال 97
برنامه افتتاح 6.1 میلیارد دالر طرح در سال 97 ■

ایمیدرو در سال جاری )97( 33 طرح به ارزش بیش از 
6.1 میلیارد دالر به بهر برداری می رساند. این طرح ها در 
بخش های مختلف زنجیره فوالد، زنجیره مس، آلومینیوم، 

سرب و روی، عناصر نادر خاکی و زیرساخت ها است.
طی سال 97 همچنین 14 طرح جدید یا مجدد فعال 
شده، وارد عملیات اجرایی می شوند. ارزش این طرح ها 

به مرز 3.7 میلیارد دالر می رسد. 

9 شرکت بزرگ فوالدی از ابتدای فروردین تا 
پایان شــهریور، 5 میلیون و 643 هزار و 934 
تن محصوالت فوالدی )انواع ورق، لوله تیرآهن، 
میلگرد، شــمش کاالیی، کالف و ریل( تولید 
کردند که نســبت به رقم مدت مشــابه سال 

گذشته، 8 درصد رشد نشان می دهد.
طی 6 ماهه نخســت امسال، 11 میلیون و 
276 هــزار و 598 تن آهن اســفنجی تولید 
شــد که در مقایســه با رقم مدت مشابه سال 
گذشــته، حاکی از افزایش 19 درصدی تولید 

این محصول است.
شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع 
مس ایران شــامل »مس سرچشمه« و »مس 
میدوک« از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 
146 هــزار و 836 تن مس آند تولید کردند. 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 80 هزار 
و 835 تن بود که حاکی از افزایش 82 درصد 

افزایش تولید این محصول است.
میــزان تولیــد کاتد شــرکت هــای »مس 
سرچشــمه« و »مس میــدوک« طی 6 ماهه 
نخست امســال، 114 هزار و 695 تن بود که 
نســبت به آمار مدت مشابه سال گذشته )67 
هزار و 582 تن(، 70 درصد رشد نشان می دهد. 
 افزون بر این، طی 6 ماهه نخست 97، شرکت 
ســونگون«  »مس  سرچشــمه«،  های»مس 
و »مــس میــدوک«، 595 هــزار و 651 تن 
کنســانتره مس تولید کردند. میــزان تولید 
مدت مشــابه سال گذشته، 540 هزار و 903 
تــن بود که حاکی از افزایش 10 درصدی این 

محصول است.
میزان تولید شــمش آلومینیوم طی 6 ماهه 
نخست 97، 181 هزار و 140 تن بود که نسبت 
به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته )166 
هزار و 520 تن(، 8.8 درصد رشد نشان می دهد.

سهم■22■درصدی■بخش■معدن■و■صنایع■■■
معدنی■از■صادرات

ســهم بخش معدن و صنایع معدنی از کل 
صادرات کشــور در سال گذشته به 22 درصد 
رسید. این میزان سهم تا سال 94، 16 درصد 
بود. ارزش صادرات این حوزه در 12 ماه سال 
96 به بیش از 10.7 میلیارد دالر رســید. در 
حالی کــه در آن مدت تنها 5.4 میلیارد دالر 
محصوالت معدنی و صنایع معدنی وارد کشور 
شــد. سال 96 اقتصاد کشــورمان، شاهد اوج 
گیری صادرات فوالد شد به طوری که میزان 
تناژ صادرات زنجیره فــوالد با ثبت رکوردی 
جدیــد از 9.2 میلیون تن عبور کرد. آمارهای 
گمرک نشــان می دهد ایران سال گذشته به 

40 کشور جهان فوالد صادر کرد.
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معرفی شرکت 
به منظور توسعه صنایع آهن و فوالد کشور و در راستای چشم انداز ٢٠ ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن، صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با مشارکت شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو و شرکت فوالد آلیاژی ایران در سال ١٣٨٥ و با ظرفیت ٨٠٠ هزار تن در سال در ٢٥ کیلومتری شهرستان اردکان، استان یزد 
تاسیس گردید.همچنین افزایش ظرفیت کارخانه تا ١/٢ میلیون تن نیزدر دست اقدام است.همچنین فاز مهندسی پایه برای احداث مجتمع 
گندله سازی بهاباد تکمیل شده است و عملیات اجرایی برای ایجاد زیرساخت ها آغاز شده است. خط انتقال گاز و توسعه پست فشار قوی 

نخلستان بافق به بهاباد در حال اجرا بوده و به مراحل نهایی رسیده است.فعالیت های ساختمانی سایت نیز اجرایی شده اند.

فعالیت های معدنی
- معدن سنگ آهن پالسری درونه 

- معدن منگنز سورگاه 
- محدوده اکتشافی مس و آهن تربت حیدریه

-مشارکت در استخراج و بهره برداری از معدن آنومالی شمالی بافق و معدن میشدوان

سرمایه گذاری در طرح ها
-شرکت فوالد شاهرود 

-شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود 
-شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

-پروژه گندله سازی بهاباد باظرفیت ٤ میلیون تن در سال در شهرستان بهاباد

شرکت آهن و فوالد غدیرایرانیان در یک نگاه





آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، باالتر از میدان ولیعصر (عج)، روبروی سینما استقالل، پالک ١٧١٣، برج جنوبی 
صندوق پستی: ٣٥٩٨ – ١٤١٥٥      کدپستی: ١٥٩٤٦٤٣١١٨     تلفن : ٨٨٩١٢٥٩٣      فکس: ٨٨٨٠٦٧٥٨ 

impasco@impasco.gov.ir :پست الكترونیكی

توسعه فعالیت های معدنی از اکتشاف تا فرآوری با استفاده از توان بخش خصوصی در شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام می شود. یکی از مأموریت های ایمپاسکو کمک به افزایش 
تولید مواد معدنی در کشور به رقم ٥٠٠ میلیون تن در سال است که چنین عددی معادل یک درصد 

ذخایر معدنی ایران محسوب می شود. 

ایمپاسکو سکاندار زنجیره معدنکاری
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