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سرمقاله

تحلیل

گزارش

توسعه صنعتی فوالدسازان در بحران کرونا
 به کمک کشور آمد

عــزت اهلل وزیری: توســعه صنعتی یــک کشــور می تواند در زمــان بحران بــه کمک آن 
 بیایــد، ایــن کمــک می تواند شــامل حــال بخش هــای اقتصــادی و البته ســایر بخش ها باشــد. 
نمونــه بــارزی از به کار آمدن توســعه صنعتی کشــور در زمــان بحران در بحبوحه شــیوع پاندمی 
کرونــا در ایــران دیــده شــد. کمــک صنعــت فــوالد در زمــان بحــران کرونــا از چند منظــر قابل 
بررســی اســت. از ســویی اســتمرار تولیــد در ایــن صنعــت آن هــم در شــرایطی که شــیوع کرونا 
تولیــد را در بســیاری از بخش هــا بــا چالــش روبــرو کــرده بــود باعث حمایــت از تولیــد ناخالص 
داخلــی، حفــظ اشــتغالزایی و ارزآوری در کشــور شــد و از طــرف دیگــر ایــن صنعــت توانســت 

ادامه در صفحه  2  در ایــن زمــان بــه کمــک بخــش ســامت و درمــان کشــور بیایــد. 

توسعه با برنامه ریزی ممکن می شود
ــی  ــع معدن ــت؛ صنای ــوردار اس ــی برخ ــی معدن ــای غن ــران از ظرفیت ه ای
متعــددی نیــز بــر پایــه بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا و همچنیــن بــا توجــه 
ــری از  ــده اند. بهره گی ــداث ش ــا اح ــور م ــرژی در کش ــی ان ــع غن ــه مناب ب
ظرفیت هــای یــاد شــده تاثیــر بســزایی بــر رشــد و توســعه اقتصــادی دارد و در 

ــت.  ــده اس ــه ش ــخن گفت ــاب آن س ــا در ب ــته باره ــال های گذش ــول س ط
ــی،  ــع معدن ــدن و صنای ــاالن بخــش مع ــاد فع ــه اعتق ــود و ب ــن وج ــا ای ب
ــورد  ــت م ــار می رف ــد و انتظ ــه بای ــور ک ــا آنط ــن ظرفیت ه ــری از ای بهره گی
ــر  ــز ب ــه اســت. در همیــن حــال چالش هــای متعــددی نی ــرار نگرفت توجــه ق

ادامه در صفحه  7 رونــد فعالیــت ایــن صنایــع حاکــم اســت.

معمای سقوط مس
افــت شــتاب رشــد اقتصــادی در چین، عقب نشــینی فــدرال رزرو از سیاســت 
انبســاط پولــی، شــیوع مجــدد ســویه دلتا کرونــا در آســیا و احتمال گســترش آن 
در ســایر نقــاط دنیــا و برطــرف شــدن احتمــال اخــال در عرضه مس از ســوی 
شــیلی مجمــوع عواملــی بودنــد کــه باعــث بازگشــت بهــای  ایــن محصــول 
بــه کانــال 8 هــزار دالری در مــاه آگوســت شــدند  و بــه ایــن ترتیــب ایــن 
فلــز ســرخ عقب نشــینی قیمتــی بــه کــف نــرخ 7 مــاه اخیــر خــود 

ادامه در صفحه  12 را تجربــه کــرد.

ضرورت حمایت از صنایع تکمیلی

الزاماتی برای توسعه معدن

قیمت گذاری را به بازار بسپارید

قرمزی یک دست معامالت سنگ آهن

افزایش موانع در سال جهش تولید

درشماره112میخوانید

پایان ذخایر سنگ آهن جدی است!
صنایــع فــوالدی کشــور ظــرف ســال های اخیــر در مســیر شــتابان 
ــعه  ــه توس ــی ب ــه کاف ــدم توج ــا ع ــته اند؛ ام ــدم برداش ــعه ق توس
ــترش  ــه گس ــی ب ــم توجه ــوص ک ــره به خص ــن زنجی ــوازن در ای مت
ــدار مــواد  ــا امــروز تامیــن پای فعالیت هــای اکتشــافی باعــث شــده ت
ــرای ایــن صنعــت به عنــوان چالشــی جــدی  اولیــه )ســنگ آهــن( ب

مطــرح شــود. موضــوع تامیــن پایــدار ســنگ آهــن مــورد نیــاز صنایع 
فــوالدی کشــور بــه میزانــی جــدی شــده کــه در روزهــای ابتدایــی 
فروردیــن امســال دیــوان محاســبات کشــور در گزارشــی نســبت بــه 
اتمــام ذخایــر ســنگ آهــن کشــور ظــرف 18 ســال آینــده هشــدار 
ــه  ــبت ب ــی نس ــه گزارش ــت ک ــه نیس ــن مرتب ــن اولی ــه ای داد. اگرچ

ــوالد کشــور  ــن و ف ــره آه ــی زنجی ــوب بخــش ابتدای ــت نامطل وضعی
ــه و  ــن زمین ــه ای ــبات ب ــوان محاس ــا ورود دی ــود ام ــر می ش منتش
ــدی  ــری ج ــگ خط ــد زن ــدار می توان ــاوی هش ــی ح ــه گزارش تهی
ــرف  ــت ظ ــن صنع ــرای ای ــی ب ــی بحران ــاد وضعیت ــه ایج ــبت ب نس

ــد ــش رو باش ــال های پی ادامه در صفحه  16 س

صفحه 3

تکنولوژی جدید اکتشاف معادن عمیق در استرالیا
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توقف اجباری به جای جهش تولید
صفحه  4 

استمرار تولیدبا تامین زیرساخت های مورد نیاز  محقق می شود

    خطر قطعی برق و گاز همچنان در کمین بنگاه های تولیدی

هـشـداری بـرای دو  دهــه آیـنـده
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عزت اهلل وزیری
مدیرعامل شرکت توسعه تجارت رادین

ــرای  ــدن ب ــی ش ــای صنعت ــه مزای ــراف ب اش
ــی  ــب همراه ــا جل ــعه ب ــال توس کشــورهای درح
ــی  ــد صنعت ــریع رون ــث تس ــت گذاران باع سیاس
شــدن کشــورها می شــود. واقعیــت آن اســت 
رشــد  اصلــی  محــرک  صنعــت  بخــش  کــه 
اقتصــادی، اشــتغالزایی، افزایــش ارزش  افــزوده 
رفــاه  ســطح  رشــد  کشــور،  در  تولیــدی 
عیــن  در  می شــود.  شــمرده   ... و  عمومــی 
ــد  ــور می توان ــک کش ــی ی ــعه صنعت ــال توس ح
در زمــان بحــران بــه کمــک آن بیایــد، ایــن 
بخش هــای  حــال  شــامل  می توانــد  کمــک 
باشــد.  بخش هــا  ســایر  البتــه  و   اقتصــادی 
ــه کار آمــدن توســعه صنعتــی  ــارزی از ب ــه ب نمون
کشــور در زمــان بحــران، در بحبوحــه شــیوع 
پاندمــی کرونــا در ایــران دیــده شــد. شــیوع 
ــک  ــش از ی ــرف بی ــا ظ ــا در دنی ــروس کرون وی
ســال ونیــم اخیــر اغلــب کشــورها را بــا مشــکالت 
عدیــده ای روبــرو کــرد و ایــران نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنی نبــود. در چنیــن شــرایطی توســعه 
ــد.  ــک آم ــه کم ــیار ب ــور بس ــوالد کش ــت ف صنع
ــا  ــران کرون ــان بح ــوالد در زم ــت ف ــک صنع کم
ــویی  ــت. از س ــی اس ــل بررس ــر قاب ــد منظ از چن
اســتمرار تولیــد در ایــن صنعــت آن هــم در 
شــرایطی کــه شــیوع کرونــا تولیــد را در بســیاری 
ــود باعــث  ــرو کــرده ب ــش روب ــا چال از بخش هــا ب
داخلــی، حفــظ  ناخالــص  تولیــد  از  حمایــت 
اشــتغالزایی و ارزآوری در کشــور شــد و از طــرف 
ــه  ــان ب ــن زم ــن صنعــت توانســت در ای دیگــر ای
ــد.  ــان کشــور بیای  کمــک بخــش ســالمت و درم
ــری موج هــای  ــا اوج گی ــر و ب ظــرف ماه هــای اخی
کرونــا در کشــور، بخــش درمــان در تامیــن 
ــزات، اکســیژن، وســایل  ــه تجهی ــواردی از جمل م
ــن  ــد. در ای ــرو ش ــش روب ــا چال ــی و... ب حفاظت
ــور  ــوالدی کش ــای ف ــیاری از واحده ــرایط بس ش
نمونــه  آمدنــد.  درمــان  بخــش  کمــک  بــه 
بخــش  بــه  فوالدســازان  کمــک  از  بــارزی 
ــاز  ــیژن موردنی ــن اکس ــد و تامی ــان در تولی درم
شــد. مشــاهده  کشــور   بیمارســتان های 
ــادی،  ــگاه اقتص ــک بن ــی ی ــدف اصل ــه ه اگرچ
اســتمرار تولیــد و افزایــش ســودآوری بــرای 
چنیــن  امــا  مــی رود  به شــمار  ســهامداران 
دســت اقداماتــی همچــون همــکاری فوالدســازان 
ــئولیت  ــره مس ــان در زم ــش درم ــا بخ ــور ب کش
عیــن  در  و  دارد  قــرار  شــرکت ها  اجتماعــی 
ــه  ــر توج ــوح بیانگ ــه وض ــکاری ب ــن هم ــال ای ح
ایــن شــرکت ها بــه ایفــای نقــش مســئولیت 
اگرچــه  اســت.  جامعــه  در  خــود  اجتماعــی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــزو مس ــی ج ــن تصمیم چنی
ــر  ــا جــای تقدی شــرکت ها برشــمرده می شــود ام
دارد چــرا کــه بــدون فشــار بیرونــی اجرایــی 
شــده و بــه خوبــی بیانگــر ارتقــا ذهنیــت مدیــران 
ــوع  ــه موض ــبت ب ــور نس ــی کش ــای صنعت واحده
مهــم مســئولیت اجتماعــی و همراهــی بــا جامعــه 
محلــی اســت. البتــه در ایــن میــان مجموعه هایــی 
ایــن همــکاری ســرباز  از  بوده انــد کــه  نیــز 
 زده انــد کــه چرایــی آن جــای بررســی دارد. 
کمــک فوالدســازان کشــور بــه بخــش درمــان در 
طــول دوران کرونــا اهمیــت توســعه صنعــت را در 
کشــور بیش از گذشــته مشــخص کــرد. البتــه این 
کمــک تنهــا مزیــت جانبــی توســعه ایــن صنعــت 
بــود؛ در عیــن حــال توســعه صنعــت فــوالد ایــران 
ــی،  ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــه رش ــی از جمل مزایای
کاهــش بیــکاری، افزایــش رفــاه عمومــی در 
ــراه دارد.  ــه هم ــت و ... را ب ــت فعالی ــق تح  مناط
همانگونــه کــه عنــوان شــد توســعه صنعتــی 
ــاغل  ــود. مش ــر می ش ــتغالزایی منج ــد اش ــه رش ب
ــه  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــکل مس ــددی به ش متع
ــتغالزایی  ــتند.  اش ــته هس ــع وابس ــت صنای فعالی
ــای فعالیــت بخــش صنعــت  ــدار یکــی از مزای پای
ــا  ــان بحــران کرون ــه در زم ــوان نمون اســت. به عن
بخــش زیــادی از مشــاغل خدماتــی آســیب دیــده 
و ایــن موضــوع بــر چالش هــای حاکمیــت در 
ایــن مــدت افــزود؛ امــا خوشــبختانه در ایــن 
زمــان مشــاغل وابســته بــه صنایــع بــه خصــوص 
ــیب  ــازی آس ــون فوالدس ــادری همچ ــت م صنع
حداقلــی دیــد و همیــن موضــوع بــه کمــک 
آمــد.  بحــران  از  رفــت  بــرون  بــرای   دولــت 
معــدن  بخــش  ارزآوری  و  صــادرات  اســتمرار 
و صنایــع معدنــی کشــور در شــرایط کرونــا 
کشــور  بــرای  حــوزه  ایــن  دیگــر  مزیــت 
بــود کــه بــر کســی پوشــیده نیســت. ایــن 

توسعه صنعتی فوالدسازان در 
بحران کرونا به کمک کشور آمد

سرمقاله

ادامهدرصفحه7

تجــارت معــدن و فــوالد: تولیــد فــوالد در رده صنایــع اســتراتژیک قرار 
دارد. تولیــد ایــن فلــز اســتراتژیک بــا توجــه بــه ذخایــر غنی معدنــی همچون 
ســنگ آهــن و منابــع انــرژی در کشــور مــا مــورد توجــه بــوده اســت. زنجیــره 
ــا تولیــد محصــول نهایــی ادامــه   تولیــد فــوالد از معــدن آغــاز می شــود و ت
می یابــد. هرچنــد کــه بــه اعتقــاد فعــاالن صنعــت فــوالد ایــن زنجیــره بــه 
درســتی و آنطــور کــه انتظــار مــی رود توســعه نیافتــه اســت. یعنــی تمامــی 
ــی ایــن زنجیــره معطــوف شــده  ــه بخــش میان حمایت هــای دولــت تنهــا ب
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه تولیــد محصــوالت نهایــی همچــون لولــه و 
پروفیــل فــوالدی بــه منزلــه ارزش افرینی هرچه بیشــتر و توســعه اشــتغالزایی 
ــع توجــه  ــه سیاســت گذاران مان ــای یکجانب ــا حمایت ه در کشــور اســت. ام
کافــی بــه صنایــع تکمیلــی شــده اســت. درنتیجــه از سیاســت گذاران انتظــار 
ــت  ــد فعالی ــر رون ــم ب ــای حاک ــی از چالش ه ــناخت کاف ــن ش ــی رود ضم م
ــد  ــدون تردی ــع تکمیلــی، از تولیــد در ایــن صنایــع حمایــت کننــد. ب صنای
تغییــر در اســتراتژی های اشــتباه تنهــا بــه منزلــه حمایــت از یــک صنعــت 
خــاص نیســت و درنهایــت بــه نفــع اقتصــاد کشــور تمــام خواهــد شــد. در 
ــد  ــر جدی ــور از وزی ــی کش ــه و پروفیل ــای لول ــارات  واحده ــوص انتظ خص
صمــت گفت وگویــی بــا آنــوش رحــام دبیــر ســندیکای تولیدکننــدگان لوله و 
پروفیــل فــوالدی ایــران انجــام شــد کــه در ادمــه متــن کامــل ایــن گفت وگــو 

را می خوانیــد. 

اساسی ترین چالش تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی کشور   
چیست؟

تولیــد لولــه و پروفیــل در رده صنایــع تکمیلــی قــرار دارد. ایــن صنعــت 
ــد  ــت؛ رش ــرو اس ــددی روب ــای متع ــا چالش ه ــود ب ــت خ ــیر فعالی در مس
ــت )ورق  ــن صنع ــاز ای ــورد نی ــه م ــواد اولی ــروش م ــای ف افسارگســیخته به
فــوالد( و بی برنامگــی در بــازار خریــد و فــروش ایــن محصــوالت را بایــد یکــی 
ــن حــوزه شــاهد آن هســتیم.  ــی دانســت کــه در ای ــن چالش های از مهم تری
هرچنــد کــه بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن مشــکل در ســایر صنایــع نیــز بــه 
ــدل شــده اســت. ــه مانعــی جــدی در مســیر تولیــد ب چشــم می خــورد و ب

ــت  ــده از دول ــاد ش ــای ی ــه چالش ه ــه ب ــا توج ــی و ب ــت کنون در موقعی
ــف،  ــای مختل ــا در حوزه ه ــت قیمت ه ــا تثبی ــی رود ب ــار م ــیزدهم انتظ س
زمینــه تــداوم فعالیــت و تولیــد را بــرای صنایــع مختلــف فراهم کنــد. هرچند 
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه منظــور از تثبیــت قیمــت، حرکــت بــه ســمت 
اقتصــاد دســتوری و دخالــت دولــت در قیمت گــذاری نیســت؛ بلکــه هــدف 
ــع در حــوزه  جلوگیــری از تنش هــا و تکانه هــای مختلفــی اســت کــه صنای
تامیــن مــواد اولیــه بــا آن روبــرو می شــوند. تولیدکننــده بــرای ادامــه فعالیــت 
خــود نیازمنــد چشــم اندازی کوتاه مــدت و بلندمــدت اســت تــا در ســایه ایــن 

ــد. ــزی کن ــت خــود برنامه ری ــداوم فعالی ــرای ت چشــم انداز ب
ــه نحــوی کــه از ســرمایه در گــردش  در همیــن حــال جهــش قیمــت ب
تولیدکننــده بکاهــد، قابــل قبــول نیســت و لطمــات غیرقابــل جبرانــی را بــه 
تولیــد وارد خواهــد کــرد. ایــن موضــوع در مــواردی حتــی زمینه توقــف تولید 
صنایــع را نیــز فراهــم می کنــد. تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل فــوالدی طی 
هفته هــای اخیــر شــاهد رشــد 20 درصــدی بهــای ورق فــوالدی ظــرف یــک 
بــازه زمانــی یــک هفتــه ای بودنــد. ایــن جهــش یکبــاره بــه منزلــه کاهــش 
ــن  ــت. در چنی ــدگان اس ــه تولیدکنن ــواد اولی ــد م ــوان خری ــه ت ــل توج قاب

شــرایطی از ظرفیــت تولیــد اغلــب واحدهــای صنعتــی کاســته می شــود. 
در حــال حاضــر بســیاری از تولیدکننــدگان لولــه و پروفیل کشــور با ســود 
حــدود 5 درصــدی فعالیــت می کننــد. بــا توجــه بــه حجــم ســرمایه گذاری 
انجــام شــده در ایــن صنایــع و بــا احتســاب تــورم اقتصــادی حاکــم بر کشــور، 
تــداوم تولیــد در ایــن شــرایط، صرفــه اقتصــادی نــدارد. بــدون تردیدتــداوم 
ایــن رونــد بــه منزلــه توقــف تولیــد در بســیاری از واحدهــای صنعتــی کشــور 
و از بیــن رفتــن موقعیت هــای شــغلی متعــدد اســت و بایــد راهکاری اساســی 

بــرای رفــع آن اندیشــیده شــود.  
ــوالدی  ــروش ورق ف ــد خاطرنشــان کــرد کــه بهــای ف به عــالوه آنکــه بای
ــل توجهــی را پشــت ســر گذاشــته اســت.  طــی 2 ســال اخیــر جهــش قاب
بخــش قابــل توجهــی از ایــن رشــد از افزایــش نــرخ دالر نشــات می گیــرد. 
یعنــی گــره زدن قیمــت فــوالد بــه دالر مقصــر اصلــی گرانــی ورق فــوالدی 
ــی  ــط درحال ــه غل ــن معادل ــازان اســت. ای ــه و پروفیل س ــه لول ــواد اولی و م
ــای  ــری از ظرفیت ه ــه بهره گی ــر پای ــور ب ــوالد کش ــع ف ــه صنای ــت ک اس
غنــی معدنــی و انــرژی در کشــور مــا احــداث شــده اند. ایــن محصــول بــا 

بهره گیــری از تــوان داخلــی تولیــد می شــود. انــواع یارانه هــا بــه صنایــع 
باالدســتی فــوالد تعلــق می گیــرد؛ بنابرایــن نبایــد نــرخ فــروش فــوالد 

را بــه نــرخ ارز وابســته کــرد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری به نظــر می رســد کــه یارانــه ای کــه 
ــود  ــه س ــت ب ــرار اســت درنهای ــرد ق ــق می گی ــادر تعل ــع م ــه صنای ب

ــی  ــت کنون ــا در موقعی ــود؛ ام ــر ش ــی منج ــده نهای مصرف کنن
ــث  ــه موردبح ــه یاران ــود بلک ــق نمی ش ــدف محق ــن ه ــا ای نه تنه
در قالــب ســود و در ترازنامــه شــرکت های فــوالدی ارزیابــی 

می شــود.

واحدهای تولیدی کشور با چه موانعی در تامین نقدینگی مورد   
نیاز خود روبرو هستند؟

در همیــن حــال تولیدکننــده لولــه و پروفیــل بــا چالش هــای اساســی در 
تامیــن ســرمایه در گــردش خــود روبــرو خواهــد شــد. یکــی از راه حل هایــی 
کــه تولیدکننــدگان در ایــن موقعیــت بــه ســراغ آن می رونــد؛ بهره گیــری از 
تســهیالت بانکــی اســت؛ هرچندکــه بایــد اذعــان کــرد کــه ســود تســهیالت 
ــر  ــه ه ــود. درنتیج ــرآورد می ش ــی ب ــیار باالی ــم بس ــران رق ــی در ای بانک
تولیدکننــده ای کــه ناچــار شــده از تســهیالت بانکــی اســتفاده کنــد؛ پــس از 
مدتــی بــا چالش هــای جــدی روبــرو شــده و حتــی در مــواردی فعالیــت آن 

بــه توقــف رســیده اســت.

علت کاهش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در بخش تولید و   
انجام فعالیت های داللی چیست؟ 

ــم  ــه شــرایط اقتصــادی حاک ــا توجــه ب در طــول ســال های گذشــته و ب
بــر کشــور و جهــش تورمــی کــه در حوزه هــای مختلــف شــاهد آن هســتیم، 
ــب ســودده تر  ــه مرات ــان، ب ــا گذشــت زم ــروش آن ب ــه و ف ــواد اولی ــد م خری
از تولیــد اســت. بعنــی بایــد بپذیریــم کــه درســایه تــورم حاکــم بــر اقتصــاد 
ــری  ــب باالت ــه مرات ــودآوری ب ــد از س ــا تولی ــه ب ــی در مقایس ــور، دالل کش
برخــوردار شــده اســت. بــه همیــن علــت نیــز پــای دالالن بــه ایــن صنعــت 
بــاز شــده اســت. درواقــع نظــام تولیــد کشــور بــه بیمــاری دشــواری دچــار 
ــر به نظــر می رســد. در چنیــن  شــده اســت کــه رفــع آن ضــروری و هزینه ب
شــرایطی اگــر دولــت راه حلــی اساســی بــرای بازگشــت ثبــات بــه اقتصــاد 
کشــور نیابــد؛ تکانه هــای اقتصــادی وضعیــت تولیــد و اشــتغال را بــه شــدت 

تهدیــد خواهــد کــرد. 

واردات چه جایگاهی در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش لوله و   
پروفیل فوالدی کشور دارد؟

چنانچــه میــزان تولیــد یــک محصــول کفــاف نیــاز داخلــی را ندهــد؛ بایــد 
ــان  ــوالدی در رده هم ــود. ورق ف ــن ش ــک واردات تامی ــا کم ــاز ب ــی نی مابق
محصوالتــی اســت کــه میــزان تقاضــا بــرای مصــرف آن بــه مراتــب بیــش از 
تولیــد داخلــی بــرآورد می شــود. همیــن پیشــی گرفتــن تقاضــا بــر عرضــه 
نیــز در مــواردی زمینــه رقابــت قابــل توجــه بــرای خریــد ایــن محصــول و 
رشــد قابــل توجــه بهــای فــروش آن را فراهــم می کنــد. بنابرایــن در موقعیــت 
ــار  ــتیم؛ انتظ ــرو هس ــور روب ــوالدی در کش ــود ورق ف ــا کمب ــه ب ــی ک کنون
مــی رود بخشــی از نیــاز کشــور بــه مــواد اولیــه از طریــق واردات تامین شــود.

ــال های  ــول س ــه در ط ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش ــفانه بای ــه متاس هرچندک
ــع ارزی و  ــود مناب ــا، کمب ــن تحریم ه ــدت گرفت ــه ش ــه ب ــا توج ــر ب اخی
همچنیــن سیاســت گذاری های اشــتباه، رونــد واردات بســیاری از مــواد 
اولیــه یــا قطعــات و حتــی تجهیــزات تولیــد بــا کــم و کاســت جــدی روبــرو 
ــه واردات  ــه ضــروری به نظــر می رســد ک ــن نکت ــه ای شــده اســت. توجــه ب
جزئــی از رونــد تولیــد اســت و هیــچ کشــوری نمی توانــد تمــام مــواد اولیــه 
یــا تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای صنایــع را به تنهایــی تامیــن کنــد. بنابراین از 
دولتمــردان جدیــد انتظــار مــی رود ضمــن شــناخت کمبودهــا و نیازهــا بــرای 

پیشــبرد تولیــد در صنایــع تــالش کننــد.

صنایع میانی و تکمیلی در ایران از چه مزایایی جهت تولید   
برخوردار هستند؟

ــای  ــری از مزیت ه ــه بهره گی ــر پای ــا ب ــور م ــادر در کش ــع م ــب صنای اغل
نســبی و بــدون توجــه مزیت هــای رقابتــی احــداث شــده و توســعه یافته انــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه انتظــار مــی رود رونــد موردبحــث معکــوس شــود. 
صنایــع یــاد شــده بــا بهره گیــری از انــواع یارانه انــرژی و همچنین دسترســی 
ــد. امــا ایــن رشــد درنهایــت تنهــا یــک  ــه مــواد اولیــه ارزان رشــد کرده ان ب
نتیجــه بــرای کشــور داشــته و آن هــم خام فروشــی اســت. در حــال حاضــر و 
بــا شــفاف شــدن شــکاف های حاکــم بــر رونــد توســعه کشــور امیــد مــی رود 

سیاســت گذاران جدیــد عــزم خــود را بــر تقویــت تولیــد در صنایــع 
تکمیلــی متمرکــز کنند. 

ــن حال  در همی
مــی رود  انتظــار 

یارانــه اختصــاص 
ــع  ــه صنای ــه ب یافت

در کل زنجیــره توزیــع 
شــود. همانطــور کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد 

در حــال حاضــر تنهــا حلقــه تولیــد شــمش و ورق فــوالدی از حمایــت دولــت 
ــه و .... برخــوردار هســتند. امــا ســود  در قالب هــای مختلفــی همچــون یاران
حاصــل از ایــن یارانــه بــه حلقه هــای بعــدی منتقــل نمی شــود. بازنگــری در 

ایــن شــرایط و سیاســت غلــط، متضمــن توســعه پایــدار و تولیــد محصوالتــی 
ــوالد کشــور اســت.  ــره ف ــر در زنجی ــزوده باالت ــا ارزش اف ب

ــره  ــه انتهــای زنجی ــت ســرمایه گذاری ب ــا اولوی ــب کشــورهای دنی در اغل
تعلــق دارد؛ امــا در کشــور مــا بــا توجــه بــه یارانــه انــرژی و مــواد اولیــه ارزان، 
تمــام ســرمایه گذاری بــه تولیــد شــمش فــوالد اختصــاص یافتــه اســت. در 
چنیــن شــرایطی بــه ارزش آفرینــی و اشــتغالزایی در ایــن زنجیــره بی توجهی 

شــده اســت. 

توسعه صادرات محصوالت نهایی فوالدی چه مزیتی را برای این   
صنعت و کشور به همراه دارد؟

همانطــور کــه بارهــا تاکیــد شــده صــادرات از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت و نقــش اثرگــذاری در توســعه صنایــع معدنــی ایفــا می کنــد. در طــول 
ــی  ــوالد میان ــرای صــادرات ف ــالش گســترده ب ســال های گذشــته شــاهد ت
ــع راهــکار صحیــح فــروش  ــم کــه اســتراتژی اشــتباهی اســت. درواق بوده ای
ــت.  ــی اس ــازار بین الملل ــاال در ب ــزوده ب ــا ارزش اف ــی و ب ــوالت نهای محص
فــوالد محصولــی اســتراتژیک اســت و انتظــار مــی رود در کشــور خودمــان بــه 
محصــول نهایــی تبدیــل شــو د .بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد تمــام تمرکــز 

سیاســت گذاران بــه صــادرات صنایــع تکمیلــی جلــب شــود. 
تولیــد فــوالد خــام از یک ســو بــه منزلــه آلودگــی هرچــه بیشــتر محیــط 
زیســت اســت؛ از ســوی دیگــر نیــز تولیــد ایــن محصــول، آب بــری باالیــی 
دارد. در همیــن حــال بســیاری از صنایــع فــوالدی کشــور به دالیــل جانمایی 
اشــتباه در ســال های آتــی بــا چالش هــای اساســی در تامیــن آب مــورد نیــاز 
خــود روبــرو خواهنــد شــد؛ بنابرایــن بازنگــری در رونــد توســعه صنایــع فوالد 

کشــور ضــروری اســت.
بررســی دقیــق تــراز تجــاری کشــور حکایــت از آن دارد کــه هــر ســاله 
محصوالتــی بــا ارزش پاییــن از کشــور صــادر و کاالهایــی بــا ارزش افــزوده 
بــاال وارد می شــوند. میانگیــن هــر تــن کاالی صادراتــی از ایــران برابــر 350 
ــر  ــن ه ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــرآورد می ش ــا 400 دالر ب ت
تــن کاالی وارداتــی بــه کشــور برابــر 1200 دالر بــه ازای هــر تــن گــزارش 
شــده اســت. از مقایســه اعــداد و ارقــام یــاد شــده می تــوان اینطــور نتیجــه 
ــه و  ــکل گرفت ــی ش ــام فروش ــور خ ــول مح ــا ح ــادرات م ــه ص ــت ک گرف

توســعه یافتــه اســت.
ــرار  ــه ق ــورد توج ــم را م ــاخص های مه ــن ش ــردان ای ــفانه دولتم متاس
ندارنــد و تنهــا مجمــوع ارقــام و اعــداد صــادرات و واردات بررســی می شــود. 
و بــا اتــکا بــه آمــار ناکافــی، شــاهد تبییــن اســتراتژی های اشــتباه هســتیم. 
ایــن درحالــی اســت کــه ارزش افــزوده  محصــول صــادرات از اهمیــت ویژه ای 
ــن فاکتــور حکایــت از توســعه اقتصــادی و اشــتغالزایی  برخــوردار اســت. ای
دارد و نبایــد بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت.  کمااینکــه تمامــی کشــورهای 
پیشــرفته و توســعه یافتــه صــادرات خــود را بــه صنایــع بــا ارزش افــزوده بــاال 
ــه و خــام  ــواد اولی ــد م ــن حــال بخشــی از تولی ــد. در همی ــز کرده ان متمرک
ــد. درواقــع  ــه کشــورهای جهــان ســوم و توســعه نیافتــه واگــذار گرده ان را ب
ــه  ــام ب ــواد خ ــه صــادرات م ــد ک ــه خــوب می دانن کشــورهای توســعه یافت
منزلــه خــروج یارانــه از کشــور اســت. در همیــن حــال ایــن اقــدام بــه منزلــه 
از بیــن رفتــن محیــط زیســت اســت کــه جایگزینــی نــدارد و عــالوه بــر تمام 

مــوارد یــاد شــده بــه منزلــه خــروج ذخایــر اســتراتژیک از کشــور اســت.
ــدای کار،  ــن ابت ــی رود از همی ــار م ــد انتظ ــردان جدی ــن از دولتم بنابرای
تمرکــز ویــژه ای را بــرای توســعه صنایــع تکمیلــی داشــته باشــند تــا بدیــن 

ــود.  ــوازن ش ــادل و مت ــف متع ــای مختل ــد در حوزه ه ــب تولی ترتی
ــره روزی  ــه باالخ ــد ک ــر می رس ــروری به نظ ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب توج
ذخایــر ســنگ آهــن کشــور بــه پایــان می رســد. چنانچــه قــرار شــود ســنگ 
آهــن موردنیــاز فوالدســازان کشــور از طریــق واردات تامیــن شــود؛ تولیــد این 
محصــول دیگــر صرفــه اقتصــادی نخواهــد داشــت. چراکــه یارانــه عظیمــی 
کــه بــه صنایــع فــوالدی تعلــق می گیــرد زمینــه ســودآوری آنهــا را فراهــم 
ــش  ــری پی ــیر رقابت  پذی ــد در مس ــه بای ــور ک ــع آنط ــن صنای ــد و ای می کن
نرفته انــد. در ایــن موقعیــت فوالدســازان کارایــی عملکــردی خــود را از دســت 
ــن مشــکل اندیشــیده  ــع ای ــرای رف ــد چــاره ای اساســی ب خواهنــد داد و بای

شــود. 

دبیرسندیکایتولیدکنندگانلولهوپروفیلفوالدیایراندرگفتوگوبا»هفتهنامهتجارتمعدنوفوالد«تاکیدکرد:

ضرورت حمایت از صنایع تکمیلی
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آتنا خیراندیش

خبرنگار
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ــام دوره کار  ــا اتم ــوالد: ب ــدن و ف ــارت مع تج
دولــت دوازدهــم و روی کار آمــدن دولت بعــد و وزاری 
جدیــد، در انتظــار مدیــران جدیــد بــرای بخش هــای 
مختلــف وزارتخانه هــای مختلــف کشــور هســتیم؛ امــا 
ــران دردی  ــر وزرا و مدی ــه تغیی واقعیــت آن اســت ک
ــای اقتصــادی و چالش هــای حــوزه صنعــت  از درده
ــرف  ــد. ظ ــان نمی کن ــور را درم ــن کش ــدن ای و مع
ســال های گذشــته افــراد متعــددی مســند مدیریت و 
راهبــری وزارت صنعــت را برعهــده گرفته انــد از آقــای 
محرابیــان کــه در ســال 86 در مســند وزارت صنایــع 
و معــادن بودنــد تــا بــه امــروز کــه فــردی جدیــد در 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــت وزارت صمــت ق مســند مدیری
واقعیــت آن اســت کــه تغییــر ایــن افــراد باعــث رفــع 
چالش هــای ایــن بخــش نشــده و همچنــان مشــکالت 
ســاختاری در سیســتم وزارتخانــه حاکــم اســت. البته 
ــن مشــکالت ســاختاری شــامل حــال کل کشــور  ای
ــی از  ــوان بخش ــز به عن ــت نی ــود و وزارت صم می ش
ــوده  ــرو ب ــا ایــن چالش هــای ســاختاری روب کشــور ب
و بنابرایــن بــا تغییــر وزرا اتفــاق و تغییــر عمــده ای رخ 
نمی دهــد. واقعیــت آن اســت کــه بخــش صنعــت و 
ــت 3  ــه قدم ــی ب ــوء مدیریت ــا س ــور ب ــدن کش مع
ــه  ــرو اســت، ایــن میــزان ســوء مدیریــت ب دهــه روب
ــد اصــالح ســاختار  ســرعت برطــرف نمی شــود و بای
و سیاســتی را در بــازه میــان مــدت اجرایــی شــود تــا 

بهبــودی در شــرایط حاصــل شــود. 

گرفتار در فساد ساختاری  
فعــال  وکیــل،  کامــران 
بــه  پاســخ  در  معدنــی 
ــش  ــارات بخ ــن انتظ اصلی تری
معــدن از وزیــر جدیــد صمــت 
در گفت وگــو بــا »هفته نامــه 
فــوالد«  و  معــدن  تجــارت 
ــر  ــال حاض ــرد: درح ــوان ک عن
ــا  ــور ب ــدن در کش ــش مع بخ
ــی از  ــه یک ــت ک ــرو اس ــی روب ــاری اصل ــد گرفت چن
آن هــا چالش هــای اقتصــادی ایــران اســت. متاســفانه 
فســاد در کشــور نهادینــه شــده و ایــن فســاد تمــام 
را  کشــور  اقتصــادی  و  صنعتــی  سیاســت گذاری 
احــداث  مثــال  به عنــوان  دارد.  مدیریــت  تحــت 
یــک واحــد تولیــدی همچــون کارخانــه فوالدســازی 
ــت  ــن منفع ــه تامی ــد ب ــه ای خــاص می توان در منطق
ــاخت  ــه س ــود و در نتیج ــر ش ــاص منج ــده ای خ ع
چنیــن واحــدی باوجــودی کــه از منظــر کارشناســی 
نمونه هــای  می شــود؛  اجرایــی  اســت  نادرســت 
ــای  ــاخت واحده ــوارد را در س ــن م ــددی از ای متع
ــی از  ــیمانی و... در مناطق ــیمی، س ــوالدی، پتروش ف
ــز  ــن آب شــرب خــود نی ــردم در تامی ــه م کشــور ک
ــن در  ــم. ای ــرو هســتند دیده ای ــش روب ــا چال ب
حالــی اســت کــه در تمــام دنیــا 

کارخانه هــای صنعتــی در اطــراف مرزهــای آبــی 
ــوالدی در  ــد ف ــران واح ــا در ای ــوند ام ــداث می ش اح
ــه  ــرا ک ــود، چ ــاخته می ش ــور س ــر کش ــز کوی مرک
منفعــت عــده ای خــاص در گــرو ســاخت ایــن واحــد 
ــش  ــی بخ ــاختار مدیریت ــه س ــی ک ــا زمان ــت. ت اس
اقتصــاد و صنعــت کشــور ایــن چنیــن ناقــص، بیمــار 
و مســاله دار اســت، نبایــد انتظــار داشــت کــه بــا روی 
کار آمــدن وزیــر جدیــد، تغییــری اساســی رخ دهــد و 

دردی از کشــور دوا شــود. 

کاهش دخالت های دستوری دولت  
وکیــل ادامــه داد: بســیاری از تصمیمــات نادرســت 
ــی  ــور در حال ــدن کش ــت و مع ــش صنع ــرای بخ ب
گرفتــه می شــود کــه عواقــب آن پیــش از اجــرا 

کارشناســان  و  بــوده  مشــخص 
متعــددی نســبت بــه آن هشــدار 
ــان  ــام کارشناس ــا تم ــد. تقریب داده ان
اقتصــادی و صنعتــی کشــور متفــق 
القــول بــا نرخ گــذاری دســتوری 
مخالــف بــوده و عــوارض اجــرای 
ایــن سیاســت نادرســت را بارهــا 
ایــن وجــود  بــا  بیــان کرده انــد 
همچنــان  کــه  هســتیم  شــاهد 
قیمت گــذاری دســتوری بــر روی 
برخــی کاالهــای صنعتــی همچــون 
زنجیــره  ابتدایــی  محصــوالت 
آهــن و فــوالد ادامــه دارد. ایــن 
بخشــی  دســتوری  قیمت گــذاری 
ــون  ــی همچ ــره و تصمیمات از زنجی
ــور  ــی به منظ ــوارض صادرات وضــع ع
تامیــن مــواد اولیــه صنایــع داخلــی 
صنایــع  از  حمایــت  هــدف  بــا 
ــا  ــود ام ــام می ش ــور انج ــی کش میان
هیچــگاه مفیــد فایــده نبــوده اســت. 
ایــن دســت اقدامــات نه تنهــا مفیــد 
نبــوده کــه تنهــا باعــث توزیــع رانت، 
ایــن  قاچــاق می شــود؛  و  فســاد 
ــروش  ــر ف ــه اگ ــت ک ــی اس در حال

ــورس کاال  ــازاری آزاد همچــون ب یــک محصــول در ب
ــود از  ــام ش ــا انج ــه و تقاض ــزم عرض ــاس مکانی براس

چنیــن مــواردی جلوگیــری می شــود. 

مشورت بخش خصوصی نادیده گرفته شد  
بخــش  گفــت:  معدنــی  بخــش  فعــال  ایــن 
ــا  ــرده ت ــعی ک ــال ها س ــن س ــام ای ــی در تم خصوص
بــه دولــت در تصمیم گیــری درســت مشــورت دهــد؛ 
امــا پیشــنهادات کارشناســی بخــش خصوصــی مــورد 
ــت؛  ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــتفاده در تصمیم گیری ه اس
ــا  ــرد ام ــدار ک ــوان بی ــواب را می ت ــرد خ ــه ف ــرا ک چ
کســی کــه خــود را بــه خــواب زده باشــد را نمی تــوان 
ــت گذاران  ــی و سیاس ــئولین دولت ــرد. مس ــدار ک بی
کشــور نیــز بــه واقــع از نتایــج تصمیمــات خــود آگاه 
ــر روی  ــوارض ب ــع ع ــه وض ــد ک ــتند و می دانن هس
صــادرات ســنگ آهن، باعــث کاهــش ســرمایه گذاری 

ــود  ــش می ش ــن بخ در ای
مــدت  بلنــد  در  و 

بــا  را  کشــور 
ــنگ  ــود س کمب
روبــرو  آهــن 
 ، می کنــد
ایــن  بــا 

ــود  وج

ــم نادرســت هســتند.  ــن تصمی ــرای ای ــه اج ُمصــر ب
سیاســت گذاری هایی  چنیــن  در  رانــت  وجــود 
فــور شــاهد چنیــن  بــه  کــه  باعــث می شــود 
تصمیم گیری هــای غلطــی بــرای بخــش معــدن 
ــت  ــفانه در نهای ــه متاس ــیم ک ــور باش ــت کش و صنع
ــت  ــن دس ــود. از ای ــام می ش ــور تم ــان کش ــه زی ب
تصمیم گیــری در ســال های اخیــر بــه و فــور در 
ــا  ــات تنه ــوع تصمیم ــن ن ــد. ای ــه ش ــور گرفت کش
ــداد و در  ــی رخ ن ــع معدن ــدن و صنای ــش مع در بخ
ــع ارز 4200  ــود. توزی ــن ب ــز چنی ــا نی ــایر حوزه ه س
تومانــی، واردات نهــاده دامــی بــا دالر 4200 تومانــی و 
درنهایــت رســیدن آن بــا نــرخ دالر 20 هــزار تومانــی 
ــن  ــه ای ــه نتیج ــه و هم ــده و... هم ــه مصرف کنن ب
دســت تصمیم گیری هــا بــود کــه بــا وجــود مشــخص 
شــدن نتایــج آن همچنــان این 
ــه  ــت ادام ــت های نادرس سیاس
داشــت. بــا توجــه بــه آنکــه نفع 
ــات  ــن مصوب ــه از ای ــرادی ک اف
بــا  می شــوند  بهره منــد 
ســود تصمیم ســازان کشــور 
ایــن دســت  گــره خــورده، 
ــه دار  ــادزا ادام ــات فس تصمیم

ــت.  ــده اس ش
تــا زمانــی کــه دخالــت 
دولــت در اقتصــاد مجــاز تلقــی 
شــود و یــک وزارتخانه بــی درو 
پیکــری هماننــد وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت ایــن اجــازه را 
ــت  ــه در قیم ــد ک ــته باش داش
مختلــف  کاالهــای  واردات  و 
از جملــه خــودرو، گوشــت، 
مــرغ، تخــم مــرغ و لــوازم 
ــا  خانگــی و ... دخالــت کنــد، ب
تغییــر وزریــر بهبــودی حاصــل 
کــه  زمانــی  تــا  نمی شــود. 
ســاختار اقتصــادی مملکــت به 
ــر  ــه خــود مظه ــه ای ک وزاتخان
ــازه  ــت اج ــی اس ــاد و تبان فس
دهــد هــر تصمیمــی بگیــرد، وضــع بــه همیــن منوال 

ــود.  ــد ب خواه

دولت تنها سیاست کالن را تعیین کند  
ــت  ــر در وضعی ــن تغیی ــرد: بنابرای ــح ک وی تصری
ــدی دارد و  ــاختاری ج ــالح س ــه اص ــاز ب ــود نی موج
بایــد نقــش دولــت در اقتصــاد بــه یــک دهــم وضعیت 
فعلــی کاهــش پیــدا کنــد. دولــت بایــد تنهــا متولــی 
سیاســت گذای کالن کشــور بــوده و حــق دخالــت در 

ــازاری را نداشــته باشــد.  ب
بررســی عملکــرد و تصمیم گیــری وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت ظــرف 10 ســال اخیر نشــان می دهد 
کــه دخالــت و سیاســت گذاری ایــن وزارتخانــه ظــرف 
ایــن مــدت هیچــگاه باعــث نشــده کــه صنعتــی موفق 
ــی  ــازار رقابت ــه ب ــه آن ب ــول و عرض ــد محص ــه تولی ب
بین المللــی شــده باشــد. در حــال حاضــر عمــده 

ــی  ــادرات صنعت ص
ــور محدود  بــه کش
ی  الهــا کا

پتروشــیمی  و  بخــش معدنــی، صنایــع معدنــی 
ــت  ــاس مزی ــز براس ــادرات نی ــن ص ــه ای ــود ک می ش
طبیعــی کشــور یعنــی برخــورداری از منابــع طبیعــی 

بــوده اســت. 
امــکان صــادرات  در چنیــن شــرایطی حتــی 
بســیاری از کاالهــای غیرتکنولوژیــک نیــز وجــود 
ــن موضــوع در عــدم صــادرات  ــارز ای ــه ب ــدارد، نمون ن
محصولــی همچــون ســنگ تزئینی، کاشــی، ســرامیک 
ــن  ــی در ای ــر کاالی ــی اگ ــود. حت ــاهده می ش و... مش
بخش هــا نیــز صــادر می شــود نیــز بــه لطــف انــرژی 
ارزانــی اســت کــه بــه صنایــع کشــور تعلــق می گیــرد. 
اگــر بهــای حامــل انــرژی صنایــع کشــور واقعی شــود، 
ــد و  ــرای تولی ــی ب ــچ مزیت ــع هی ــن صنای ــر ای دیگ
صــادرات محصــول ندارنــد. ایــن رویــه بــه ایــن مفهوم 
اســت کــه صنایــع کشــور در حــال اســتفاده از منابــع 
ــن  ــل ای ــرق، آب، گاز ارزان و تبدی ــون ب ــور همچ کش
ــی دیگــر و صــادرات آن هســتند.  ــه محصول ــع ب مناب
کامــران وکیــل گفــت: ظــرف ســال های گذشــته 
ــی  ــا اندک ــی ب ــادرات کاالهای ــی در ص ــران توفیق ای
ــوازم خانگــی،  ــر همچــون ل ــوژی ســاخت باالت تکنول
خــودرو و... نداشــته و صــادرات کشــور در حلقه هــای 
ــد  ــق تولی ــن عم ــا کمتری ــد ب ــره تولی ــی زنجی ابتدای
محــدود شــده اســت. در حــال حاضــر اغلــب صنایــع 
ــه واردات  ــته ب ــود وابس ــدی خ ــالم کلی ــور در اق کش
ــه  ــرد ک ــان ک ــد اذع ــب بای ــن ترتی ــه ای ــتند. ب هس
اقتصــاد ایــران بدتریــن نــوع اقتصادهــای دنیــا اســت 
ــتباه  ــیر اش ــت در مس ــه حرک ــز ب ــان نی ــه همچن ک

ــد.  ــه می ده ــود ادام خ
وضعیــت کنونــی اقتصــاد در ایــران بــه گونــه ای اســت 
کــه تنهــا باعث اتــالف منابع کشــور می شــود. نمونــه بارز 
ایــن موضــوع در خشکســالی، کمبــود بــرق، آب، ناآرامــی 
ــا، از  ــدن تاالب ه ــک ش ــور، خش ــهرهای کش ــی ش برخ
میــان رفتــن محیــط زیســت و... دیده می شــود. اســتمرار 
ــرف  ــور ظ ــن کش ــه ای ــود ک ــث می ش ــی باع ــه فعل روی
ســال های آینــده دیگــر قابــل ســکونت نباشــد. تمامــی 
ــدن فســاد در ســاختار  ــن مــوارد ناشــی از ریشــه دوان ای
ــه در  ــادی ک ــت، فس ــور اس ــادی کش ــی و اقتص مدیریت
جای،جــای کشــور بــه طــرق و شــکل های مختلــف قابل 
رویــت اســت. در چنیــن شــرایطی بــه طــور قطــع تغییــر 

وزرا بــه بهبــود وضعیــت منجــر نمی شــود.
 
سخن پایانی  

ــد وزارت  ــر جدی ــر وزی ــت: اگ ــان گف ــل در پای وکی
صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کند کــه بــا واحدهای 
ــودرو و... کاری  ــیمان، خ ــوالد، س ــدی همچــون ف تولی
نــدارد، اجــازه بدهــد کــه کنتــرل بــازار طبــق منطبــق 
ــرود، همچنیــن اعــالم شــود  ــازار پیــش ب ــون ب ــا قان ب
کــه تعرفــه واردات و صــادرات ظــرف مدتــی مشــخص 
همچــون بــازه 4 ســاله صفــر می شــود می تــوان 
امیــد داشــت کــه ایــن بخــش در مســیر درســتی قــرار 
گرفتــه اســت. امــا اگــر وزیــر جدیــد نیــز بــرای تمامــی 
بخش هــای تولیــدی برنامــه ای مدنظــر داشــته باشــد به 
ایــن مفهــوم اســت کــه رونــد فعلــی و دســت وپا زدن 
در منجــالب و فســاد فعلــی ادامــه خواهــد داشــت. در 

ــا تغییــر دولــت و مدیــران نهایــت بایــد گفت  کــه ب
ــه بهبــود  ــوان ب نمی ت
ــاع اقتصادی  اوض
کشــور امیــدی 

داشــت.  

نگاهیبهانتظاراتفعاالنبخشمعدنیکشورازوزیرجدیدصنعت،معدنوتجارت

مشکل ساختاری با تغییر مدیران رفع نمی شود

گزارش

ــع  ــرکت مجتم ــل ش ــلو مدیرعام ــی عباس عل
ــری  ــت خب ــیرجان در نشس ــوالد س ــان ف جه
ایــن شــرکت در آســتانه اولیــن عرضــه در 
فرابــورس بــه تاریخچــه فجهــان پرداخــت 
ــک  ــا ی ــال 88 ب ــرکت در س ــن ش ــت: ای و گف
میلیــارد ســرمایه تاســیس و پــس از آن بــا 
ــود  ــت خ ــی، فعالی ــارد تومان ــرمایه 1.5 میلی س
ــرمایه  ــا س ــز ب ــون نی ــه هم اکن ــرد ک ــاز ک را آغ
ــه  ــتانه عرض ــی در آس ــارد تومان ــزار میلی 4 ه
اولیــه ســهام خــود در فرابــورس قــرار دارد. ایــن 
شــرکت در حــوزه فــوالد فعالیــت دارد؛ از آهــن 
ــا میلگــرد آجــدار و ســیم بوکســل  اســفنجی ت
ــان  ــع جه ــه مجتم ــرکت های زیرمجموع در ش

ــود. ــد می ش ــیرجان تولی ــوالد س ف

فجهان رتبه ششم کشور در تولید   
میلگرد را دارد

ــوالد  ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ــل ش مدیرعام
ســیرجان بــه معرفــی کارخانه هــای فعــال ایــن 
ــال  ــار داشــت: در س ــه پرداخــت و اظه مجموع
1393 کارخانــه احیــا شــماره یــک بهره بــرداری 
کارخانــه   94 ســال  در  آن  از  پــس  و  شــد 
ــورد، ســال  ــه ن بریکت ســازی، ســال 95 کارخان
ــک  ــماره ی ــری ش ــه ذوب و ریخته گ 98 کارخان
و ســال 1399 پــروژه تولیــد اکســیژن، نیتــروژن 
ــا و  ــای احی ــن کارخانه ه ــرای تامی ــون ب و آرگ

ــیدند. ــرداری رس ــه بهره ب ذوب ب
ــوالد  ــان ف ــع جه ــرکت مجتم ــل ش مدیرعام
ــه  ــاده اولی ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیرجان ب س
تولیــدات ایــن شــرکت، گندلــه اســت کــه 
تمامــی آن ازکارخانــه گل گهــر تامین می شــود، 
ــن  ــرارداد بی ــا ق ــق ب ــه مطاب ــواد اولی ــزود: م اف
شــرکت گل گهــر و فــوالد ســیرجان خریــداری 
ــر اســاس سیاســت های  ــه ب ــرخ گندل شــده و ن
ــه  ــود ک ــن می ش ــدرو تعیی ــازمان ایمی ــی س کل
ــروش  ــت ف ــط قیم ــد متوس ــا 23.5 درص عمدت

ــت. ــتان اس ــمش خوزس ش
ــن نشســت  عباســلو در بخــش دیگــری از ای
خبــری از ســهم 7 درصــدی فجهــان و کســب 
ــرد در شــرکت طــی  ــد میلگ ــه ششــم تولی رتب
ــن  ــن ای ــت: همچنی ــر داد و گف ــال 99 خب س
مجموعــه توانســته  اســت رتبــه نهــم را در 
ــتم را در  ــه هش ــفنجی و رتب ــن اس ــد آه تولی
تولیــد شــمش فــوالدی در کشــور در ســال 99 

ــت آورد. ــه دس ب
توســعه ای  برنامه هــای  خصــوص  در  وی 
ــداث  ــه اح ــیرجان ب ــوالد س ــان ف ــع جه مجتم
ــمی  ــت اس ــه ظرفی ــدول ب ــا مگام ــد احی واح
تولیــد 1.7 میلیــون تــن آهن اســفنجی در ســال 
و احــداث واحــد احیــای شــماره دو بــه ظرفیــت 
اســمی تولیــد 960 هــزار تــن آهنــگ اســفنجی 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــاره و اب ــال اش در س
ظــرف دو ســال آینــده بــه بهره بــرداری برســد.
توســعه ای  برنامه هــای  دیگــر  از  عباســلو 
بــه  را احــداث واحــد خــط کالف  فجهــان 
ظرفیــت اســمی تولیــد 300 هــزار تــن کالف در 
ســال، واحــد ذوب آلیــاژی بــه ظرفیــت اســمی 
تولیــد 500 هــزار تــن تولیــد در ســال طــی دو 
مرحلــه و واحــد ذوب و ریخته گــری شــماره 
دو بــه ظرفیــت اســمی تولیــد 1.3 میلیــون تــن 
ــه  ــن کارخان ــزود: همچنی ــمرد و اف ــد برش تولی
ــه ظرفیــت اســمی تولیــد 25 هــزار  اکســیژن ب
تــن تولیــد در ســال بــه عنــوان نیــاز ذوب بایــد 

ــی شــود. ــا اجرای حتم
مدیرعامــل مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان 
در خصــوص وضعیــت صــادرات ایــن مجموعــه 
بــا بیــان اینکــه جایــگاه صادراتــی خوبــی 
ــت  ــاظ کیفی ــه لح ــوالت ب ــم و کل محص داری
بــه گونــه ای اســت کــه قابلیــت 100 درصــدی 
ــه  ــه ماه ــت: در س ــادرات را دارد، گف ــرای ص ب
ــادرات از کل  ــزان ص ــال 1400 می ــت س نخس

ــت. ــوده اس ــتر ب ــال 99 بیش س
ــا  عباســلو در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
ــان، ســود  ــی فجه ــای مال ــر صورت ه ــروری ب م
ــن شــرکت در ســه ماهه اول ســال  ــی ای عملیات

جــاری را 770 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد.

جهان فوالد با ارزش 4 هزار 
میلیاردتومانی در فرابورس

مدیرعاملجهانفوالدسیرجانعنوانکرد

بررسی عملکرد و 
تصمیم گیری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ظرف 10 

سال اخیر نشان می دهد که 
دخالت و سیاست گذاری 
این وزارتخانه ظرف این 
مدت هیچگاه باعث نشده 
که صنعتی موفق به تولید 

محصول و عرضه آن به بازار 
رقابتی بین المللی شده باشد. 
در حال حاضر عمده صادرات 

صنعتی کشور محدود به 
کاالهای بخش معدنی، 

صنایع معدنی و پتروشیمی 
می شود که این صادرات نیز 
براساس مزیت طبیعی کشور 

یعنی برخورداری از منابع 
طبیعی بوده است
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پیام خسروی سعید

خبرنگار
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تکمیــل  بــر  هرمــزگان  فــوالد  مدیرعامــل 
طرح هــای توســعه ای فــوالد هرمــزگان تاکیــد و ابــراز 
ــا وجــود نیــروی  امیــدواری کــرد فــوالد هرمــزگان ب
و حمایت هــای  گــرا  تحــول  و  متخصــص  هــای 
 دولــت و مــردم بــه ایــن مهــم دســت خواهــد یافــت.

ــو  ــرکت میرک ــد از ش ــی در بازدی ــاهلل معروفخان عط
ــه از  ــه جانب ــری هم ــت و پیگی ــر حمای ــد ب ــا تاکی ب
ــرکت ها و  ــات ش ــت : حی ــعه ای گف ــای توس طرح ه

ــتگی دارد. ــا بس ــعه آنه ــه توس ــا ب ــازمان ه س
 وی بــا اشــاره بــه  طرح هــای توســعه ای در 
دســت اقــدام فــوالد هرمــزگان اعــم از پــروژه افزایــش 
ظرفیــت زیــر ســقف فوالدســازی از 1.5 بــه 2 میلیون 
ــش  ــاز افزای ــورد نی ــاخت های م ــروژه زیرس ــن و  پ ت
ــار داشــت:  ــن اظه ــون ت ــا ســقف دو میلی ــت ت ظرفی
ــوالد هرمــزگان  ــن طــرح هــا ف ــی شــدن ای ــا اجرای ب
ــوالد در  ــدگان ف ــد کنن ــن تولی ــی از بزرگتری ــه یک ب
ــی  ــد. معروفخان ــد ش ــل خواه ــور تبدی ــوب کش جن
حضــور نیروهــای جــوان ، متعهــد، مســئولیت پذیــر 
و تحول گــرا در فــوالد هرمــزگان را یــک اصــل 
ــود  ــا و ج ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــت و اب ــم دانس مه
چنیــن ســرمایه هایی و نیــز بــا  یــاری خداونــد 
ــم  ــن مه ــه ای ــاً ب ــی  قطع ــت مردم ــت دول و حمای
ــن  ــق ای ــه تحق ــت . وی نتیج ــم یاف ــت خواهی دس

ــدس  ــام مق ــش نظ ــت درخش ــا را در نهای فعالیت ه
 جمهــوری اســالمی ایــران در سرتاســر دنیــا دانســت.

وی در ادامــه بــه تاســیس شــرکت میرکــو و خدمــات 
هلدینــگ فــوالد مبارکــه در کشــور اشــاره کــرد 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــت ک ــار اس ــث افتخ ــت: باع و گف
زیرمجموعه هــای فــوالد مبارکــه در اســتان هرمــزگان 
خدمــات خــود را بــه صنعت کشــور ارائه می کنــد. این 

ــرای دیگــر شــرکت های  ــد اتفاقــی مبــارک  ب می توان
مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس و 
ــد. ــزگان  باش ــتان هرم ــت در اس ــر و برک ــأ خی  منش
مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان ضمــن تاکیــد بــر 
ــرکت های  ــوع ش ــن ن ــاد ای ــن ایج ــا و محاس مزیت ه
ــوزه  ــات در ح ــده خدم ــه کنن ــتی و ارائ ــن دس پایی
ــام  ــرای انج ــت: ب ــزگان گف ــتان هرم ــت در اس صنع

ــت  ــار می بایس ــه اجب ــزات، ب ــی تجهی ــرات برخ تعمی
ارســال  اســتان ها  دیگــر  بــه  تجهیــزات   ایــن 
و  هزینــه  مشــمول  خــود  ایــن  کــه  می شــدند 
زمــان بــود؛ امــا بــا حضــور شــرکت هایی ماننــد  
بومی ســازی  هرمــزگان،   اســتان  در  میرکــو 
قطعــات و خریــد داخــل پــر رنــگ تــر شــده و 
ــود. ــل توجــه خواهــد ب ــان قاب ــه و زم  کاهــش  هزین

ــزگان از  ــوالد هرم ــه ف ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
حمایــت  همــواره  داخــل  تولیــد  و  بومی ســازی 
ــرکت هایی  ــاً ش ــت: قطع ــار داش ــرد اظه ــد ک خواه
ــوالد  ــعه ف ــش توس ــد در بخ ــو می توانن ــد میرک مانن
ــل  ــن دلی ــه همی ــند و ب ــذار باش ــزگان تاثیرگ هرم
ــم. ــت می کنی ــرکت ها حمای ــن ش ــعه ای ــا از توس  م

فروتــن مدیرعامــل شــرکت میرکــو نیــز ضمــن 
انجــام  اقدامــات  و  فعالیت هــا  از  گزارشــی  ارائــه 
شــده در ایــن شــرکت گفــت: شــرکت میرکــو 
ــاز  ــود را آغ ــزگان کار خ ــوالد هرم ــتیبانی ف ــا پش ب
ــعه  ــای توس ــاد طرح ه ــا ایج ــت ب ــد اس ــرده و امی ک
ایــن شــرکت  بتوانیــم بــه دیگــر شــرکت های 
نماییــم. ارائــه  را  خــود  خدمــات  نیــز   منطقــه 

ــن  ــو  اولی ــی میرک ــرکت صنعت ــد ش ــن بازدی در ای
محمولــه  غلتــک بازســازي شــده از ســرویس ســنتر 

ــرد. ــال ک ــزگان  ارس ــوالد هرم ــه ف ــود را  ب خ

حیات شرکت ها و سازمان ها به توسعه آنها بستگی دارد

مدیرعاملفوالدهرمزگانبرتکمیلطرحهایتوسعهایاینشرکتتاکید

زیرساخت

تجــارت معــدن و فــوالد: صنایــع کشــور در 
ســال های اخیــر بــا موانــع متعــددی در مســیر حرکــت خــود 
ــه  ــرون ب ــوارد از بی ــره  شــده اند. موانعــی کــه در برخــی م روب
آن هــا تحمیــل شــده و در برخــی دیگــر منشــا داخلــی دارد. 
ــه  ــی و البت ــته های ابتدای ــی از خواس ــاخت یک ــن زیرس تامی
ــا  ــن روزه ــا ای ــک جامعــه به شــمار مــی رود ام ســطحی در ی
ــل  ــی تبدی ــای صنعت ــاز واحده ــورد نی ــن زیرســاخت م تامی
ــعه  ــدن توس ــب مان ــت. عق ــده اس ــزرگ ش ــه ای ب ــه دغدغ ب
زیرســاخت در کشــور از رونــد توســعه صنعتــی باعــث شــده تا 
امــروز بخش هــای مختلف تولیــدی و اقتصــادی و حتی زندگی 
اجتماعــی عمــوم افــراد جامعــه در کشــور با چالش هــای جدی 
روبــرو شــود. ظــرف ماه هــای اخیــر عــدم تامیــن کافــی بــرق 
در کشــور باعــث توقــف یــا کاهــش قابــل مالحظــه تولیــد در 
واحدهــای متعــدد صنعتی در گســتره جغرافیایی کشــور شــد. 
در ایــن شــرایط خبــر می رســد کــه در ماه هــای ســرد ســال 
ــاری  ــف اجب ــود. توق ــرق و گاز ب ــی ب ــد منتظــر قطع ــز بای نی
تولیــد واحدهــای صنعتــی بــه دلیــل عــدم تامیــن زیرســاخت 
و مــوارد ابتدایــی چالــش و ســدی بــزرگ در مســیر فعالیــت 
بنگاه هــای اقتصــادی کشــور اســت. چالشــی کــه یــک شــبه 
بــه وجــود نیامــده و نتیجــه ســال ها بی توجهــی بــه هشــدار 
کارشناســان و فعــاالن صنعتــی بــوده اســت. در شــرایط فعلــی 
بــرون رفــت از وضعیــت رقــم خــورده، زمان بــر خواهــد بــود؛ 
ــود  ــار کمب ــر ب ــت گذاران ام ــه سیاس ــی رود ک ــار م ــا انتظ ام
ــور  ــع کش ــر دوش صنای ــا ب ــرژی را تنه ــاخت های ان در زیرس
تحمیــل نکننــد. تحمیــل کمبــود در زیرســاخت های بــرق و 
گاز بــر صنایــع و توقف هــای متعــدد در طــول ســال از ســویی 
باعــث تحمیــل هزینه هــای بــاال بــه واحدهــای تولیــدی شــده 
و از طــرف دیگــر بــه کاهــش عرضه انــواع محصــوالت در بــازار 
ــه مصرف کننــده  داخــل منجــر شــده و از ایــن منظــر نیــز ب
ــد. در  ــه هســتند لطمــه وارد می کن ــه آحــاد جامع ــی ک نهای
ــث  ــد باع ــد می توان ــی تولی ــای تحمیل ــال توقف ه ــن ح عی
تعطیلــی بنگاه هــای تولیــد، ورشکســتگی و بیــکاری نیروهای 
فعــال در بنگاه هــای اقتصــادی، فــرار ســرمایه گذاران از محیــط 
کســب وکار کشــور و ... شــود. اگرچــه در شــرایط فعلــی کــه 
ــرق در فصــول گــرم ســال و  ــن ب ــود در تامی ــا کمب کشــور ب
ــرو  ــرق در فصــول ســرد ســال  روب کمبــود در تامیــن گاز و ب
اســت، تصمیم گیــری نســبت بــه گــذران از وضعیــت دشــوار 
اســت امــا امیــد مــی رود کــه ایــن مرتبــه تصمیم گیــران امــر، 
راه بــرون رفــت از ایــن چالــش را بــا تحمیــل فشــار بــر صنایــع 
کشــور در پیــش نگیرنــد چــرا کــه این موضــوع در بلنــد مدت 
آســیبی بــه مراتــب بیشــتر بــرای اقتصــاد کشــور بــه همــراه 

خواهــد داشــت. 

غفلت از توسعه زیرساخت و توقف تولید  
در حالــی کــه ایــران ظــرف ســال های گذشــته در مســیر 
ــددی از  ــای متع ــت و برنامه ه ــدم برداش ــی ق ــعه صنعت توس
ــعه  ــیر توس ــف مس ــت تعری ــه جه ــت گذاران ب ــوی سیاس س
صنعتــی کشــور در بخش هــای مختلــف تعریف و تبیین شــد؛ 
توجــه شــایانی بــه توســعه زیرســاخت موردنیــاز جهــت ایــن 

توســعه صنعتــی انجــام نشــد. ایــن در حالــی بــود کــه ظــرف 
ایــن مــدت همــواره کارشناســان امــر و بنگاه هــای اقتصــادی 
از ضــرورت توســعه زیرســاخت در توســعه صنعتــی ســخن یاد 
کــرده و از عــدم ســرمایه گذاری در بخــش زیرســاخت کشــور 
متناســب بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در بخش هــای 
ــعه  ــیل توس ــنه آش ــوان پاش ــی کشــور به عن ــف صنعت مختل

ــد.  ــاد می کردن صنعتــی کشــور ی
احــداث گذرگاه هــای جدیــد جــاده ای، ریلــی، بنــادر، 
مراکــز تخلیــه و بارگیــری کاال، افزایــش ظرفیــت تولیــد انرژی 
ــه  ــه و هم ــع آن و... هم ــبکه توزی ــرق و گاز و ش ــه ب از جمل
ــی  ــعه صنعت ــت توس ــاز جه ــورد نی ــاخت های م ــزو زیرس ج
ــر  ــاخت در ه ــعه زیرس ــی رود. توس ــمار م ــور به ش ــک کش ی
منطقــه ای مزایــای متعــدد اجتماعــی و صنعتــی را به همــراه 
دارد و در عیــن حــال، اجــرای هــر پــروژه زیرســاختی می توانــد 
اشــتغالزایی مســتقیم و غیرمســتقیم قابل توجهی را بــه همراه 
ــد در  ــه چرخیــدن چرخ هــای تولی ــع ب داشــته باشــد و درواق
هــر منطقــه منجــر شــود. از همیــن رو بســیاری از اقتصادهای 
بــزرگ دنیــا بــرای تحریک اقتصــاد خود بــه خصــوص در زمان 
ــد  ــاختی می رون ــای زیرس ــف پروژه ه ــراغ تعری ــه س ــود ب رک
چــرا کــه پروژه هــای زیرســاختی عمومــا از زنجیــره تامینــی 
گســترده برخــوردار بــوده و تعریــف آن هــا باعــث رونــق گرفتن 
فعالیــت واحدهــای مختلــف تولیــدی می شــود. در عیــن حال 
ــد بخشــی از نیازهــای آحــاد  ــروژه زیرســاختی می توان هــر پ
جامعــه و بنگاه هــای تولیــدی را نیــز تامیــن کنــد. به عنــوان 
مثــال ســاخت یــک مســیر جدیــد ریلی یــا جــاده ای از ســویی 
بــه افزایــش رفــاه عمــوم مــردم یــک منطقــه منجــر شــده و از 
طــرف دیگــر نیــاز صنایــع فعــال در آن منطقــه را بــه مســیری 
مناســب بــرای تامیــن مــواد اولیــه یــا انتقال محصــول به بــازار 

ــد.  ــم می کن را فراه
امــا بی توجهــی بــه توســعه زیرســاخت کــه نیــاز بدیهــی و 
اولیــه جهــت توســعه صنعتــی و فعالیــت بنگاه هــای تولیــدی 
بــه شــمار مــی رود می توانــد در بلنــد مــدت آســیبی جــدی 
بــه صنایــع و اقتصــاد کشــور وارد کنــد. زمانــی که در راســتای 
ــه  ــی ب ــی و عموم ــرمایه گذاران خصوص ــی س ــعه صنعت توس
احــداث واحدهــای تولیــدی در مناطــق مختلــف کشــور جذب 
ــه کار  ــروع ب ــداث و ش ــی اح ــای مختلف ــوند و واحده می ش
می کننــد امــا فعالیــت آن هــا بــه دلیــل عــدم تامیــن مــوارد 
اولیــه از جملــه بــرق، گاز یــا حتــی عــدم دسترســی مناســب 
بــه راه متوقــف یــا کنــد می شــود، یعنــی سیاســت گذار ظــرف 
ســال های قبــل توجهــی بــه توســعه زیرســاخت متناســب بــا 
رشــد صنعتــی نداشــته و نتیجــه ایــن غفلت آســیب جــدی به 

بنگاه هــای تولیــدی و اقتصــاد کشــور خواهــد بــود. 
ــعه  ــت از توس ــته غفل ــال های گذش ــرف س ــفانه ظ متاس
زیرســاخت بــه شــکل گشــترده ای در دولت هــای مختلــف رخ 
داده اســت و نتیجــه آن امــروز در عــدم تامین برق و گاز کشــور 
در زمان هایــی کــه میــزان مصــرف اندکــی بــاال رود بــه وضــوح 

نمایــان می شــود. غفلــت از توســعه راه نیــز موضــوع دیگــری 
اســت کــه همــواره فعــاالن بخش هــای مختلــف تولیــدی از 
آن گالیــه داشــته و ایــن موضــوع را عاملــی در جهــت افزایــش 
هزینــه تولیــد، رشــد هزینــه فــروش محصــول به خصــوص در 
بازارهــای صادراتــی و کاهــش قــدرت رقابــت تولیدکننــدگان 

ایرانــی بیــان می کننــد. 

منتظر موانع جدید در فصل سرد سال باشید  
عــدم تامیــن زیرســاخت به خصــوص در بخــش بــرق و گاز 
و در برخــی مــوارد حتــی آب ظــرف ســال های اخیــر بــه یکــی 
از موانــع اصلــی تولیــد در بخش هــای مختلــف کشــور تبدیــل 
ــش  ــه اســتمرار و افزای ــی اســت ک ــن در حال شــده اســت. ای
تولیــد از اهمیــت باالیــی در اقتصــاد کشــور برخــوردار اســت 
ــد در اقتصــاد کشــور به خصــوص در ســال های  و نقــش تولی
اخیــر کــه تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران شــدت 
بیشــتری گرفتــه از اهمیــت بیشــتری برخــوردار شــده اســت. 
امــا واقعیــت آن اســت کــه افزایــش تولیــد و حتی اســتمرار 
ــن  ــه تامی ــاز ب ــد و نی ــدا نمی کن ــق پی ــعار تحق ــا ش آن ب
حداقل هایــی دارد کــه الزمــه آن انجــام پروژه هــای زیرســاختی 
ظــرف ســال های گذشــته بــوده اســت. واقعیــت آن اســت کــه 
ــدا  ــاره جهــش پی ــه یکب ــرژی در کشــور ب ــزان مصــرف ان می
نکــرده و ایــن رشــد ناگهانــی باعــث کمبــود در ســال های اخیر 
نشــده اســت. افزایــش مصــرف بــرق و گاز متناســب بــا رشــد 
جمعیــت و توســعه مســتمر صنعتــی کشــور طــی ســال های 
گذشــته کامــال قابــل پیش بینــی بــود و حتــی بارهــا ازســوی 
کارشناســان و رســانه ها تذکــر داده شــده بــود. امــا بی توجهــی 
مســئوالن امــر بــه ایــن مــوارد باعــث شــد تــا کار بــه جایــی 
برســد کــه امســال بســیاری از واحدهــای تولیــدی کشــور بــا 
ــار و  ــای به ــی از روزه ــرق در بخش ــن ب ــدی تامی ــش ج چال
تابســتان روبــرو شــوند و ایــن موضــوع کاهش دیمانــد مصرفی 
بــرق و یــا قطــع کامل بــرق در ایــن واحدهــا را به دنبال داشــته 
باشــد. عــدم تامیــن بــرق موردنیــاز واحدهــای صنعتی کشــور 
ظــرف ماه هــای اخیــر باعــث شــد تــا تولیــد در ایــن بنگاه هــا 
بــا افــت قابــل مالحظــه ی روبــرو شــود و بســیاری از بنگاه های 
صنعتــی کشــور از برنامه هــای تولیــدی خــود عقــب مانــده و 
ــی و  ــای داخل ــای فروش ه ــن محموله ه ــی از تامی ــا حت بعض

صادراتــی خــود برنیاینــد.
در ایــن شــرایط کــه واحدهــای صنعتــی کشــور در ماه های 
گــرم ســال بــه دلیــل عــدم تامیــن بــرق از تولیــد بازمانده انــد؛ 
خبــر از احتمــال قطعی گســترده بــرق و گاز واحدهای صنعتی 
در روزهــای ســرد ســال می رســد. هشــداری کــه جــدی اســت 
ــرای آن در  امــا تولیدکننــدگان کشــور نمی تواننــد عالجــی ب

نظــر بگیرنــد چــرا کــه حــل آن در دســت آن ها نیســت. 
 
فرار سرمایه گذاران با افول زیرساخت  

محدودیت هــای ایجــاد شــده در مســیر تولیــد واحدهــای 

صنعتــی کشــور کــه ظــرف ماه هــای اخیــر بــا قطعــی بــرق 
ــن  ــد. ای ــز باش ــه دار نی ــد ادام ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــاد ش ایج
ــه وجــود  ــا گاز ب ــرق ی ــی ب ــر از قطع ــه متاث ــا ک محدودیت ه
می آیــد از تــداوم تولیــد در بنگاه هــای اقتصــادی کشــور 
ظــرف ایــن مــدت جلوگیــری کــرده اســت. ایــن موضــوع بــا 
تحمیــل هزینه هــای متعــدد و کاهــش درآمــد از ســودآوری 
ــی  ــدف اصل ــا ه ــت. طبیعت ــته اس ــدی کاس ــای تولی بنگاه ه
ــرای  ــد و ســود ب ــگاه اقتصــادی کســب درآم ــر بن احــداث ه
ســهامداران خــود اســت. در ایــن شــرایط تحمیــل شــرایطی 
کــه از ســود بنگاه هــای اقتصــادی بکاهــد و حتــی ایــن واحدها 
را متحمــل زیان هــای هنگفتــی کنــد باعــث فــرار ســرمایه از 
بخــش تولیــد کشــور می شــود. بــروز ایــن وضعیــت محیــط 
ــث  ــرده و باع ــن ک ــته ناام ــش از گذش ــران را بی ــد در ای تولی
می شــود دیگــر ســرمایه گذاری ریســک حضــور در محیطــی 
هماننــد ایــران را نپذیــرد چــرا کــه می دانــد فعالیــت تولیــدی 
در ایــران از ســویی همــراه بــا هزینه هــای تحمیلــی ناشــی از 
تحریم هــای بین المللــی همــراه خواهــد بــود و از طــرف دیگــر 
هــر از چندگاهــی، یــک مانع داخلــی در مســیر تولیدکنندگان 
کشــور قــد علــم می کنــد کــه امــکان برنامه ریــزی و تولیــد را 

ــرد.  ــادی می گی ــای اقتص از بنگاه ه

راهبردهای کلیدی برای برون رفت از چالش  
وضیــت پیــش آمــده در بخش بــرق و گاز در کشــور به خوبی 
مویــد آن اســت که حــوزه تامین انرژی در کشــور بــا چالش های 
اساســی روبــرو اســت. بــرون رفــت از وضعیــت پیش آمــده نیــاز 
بــه اصــالح در ســه محــور کلیــدی یعنــی اصــالح اقتصــاد در 
بخــش انــرژی، اصــالح وضعیــت قراردادهــای تامیــن انــرژی در 
صنعــت بــرق و گاز و درنهایــت توســعه زیرســاخت داخلــی بــه 

منظــور تامیــن نیــاز داخــل و صــادرات دارد. 
ظــرف ســال های گذشــته حضــور دولــت در توســعه 
بخــش انــرژی کشــور کاهــش پیــدا کــرد و بــه نوعــی توســعه 
در ایــن بخــش و بــه خصــوص در حــوزه بــرق برعهــده بخــش 
خصوصــی گذاشــته شــد. بــا ایــن وجــود همچنان تعییــن نرخ 
ــتوری  ــکل دس ــه ش ــت و ب ــر دول ــر نظ ــا زی ــن بخش ه در ای
باقــی مانــد. همیــن موضــوع نیز باعث شــد تــا ســرمایه گذاری 
ــه  ــد هرگون ــور فاق ــرق و گاز در کش ــاخت ب ــش زیرس در بخ
ــاهد خــروج  ــب ش ــن تریت ــه ای ــه اقتصــادی باشــد و ب توجی
ســرمایه گذاران از ایــن حــوزه بودیــم. بــرون رفــت از وضعیــت 
ــت از  ــه دول ــت ک ــر اس ــرطی امکان پذی ــه ش ــا ب ــی تنه فعل
ــا  ــن بخش ه ــدرت در ای ــال ق ــتوری و اعم ــذاری دس قیمت گ
عقب نشــینی کــرده و اگــر توســعه ایــن بخــش را بــه بخــش 
ــتوری  ــذاری دس ــت از نرخ گ ــرده دس ــذار ک ــی واگ خصوص
ــرای ســودآور شــدن  ــه ب ــن ترتیــب زمین ــه ای ــردارد. ب ــز ب نی
ســرمایه گذاری در حــوزه انــرژی کشــور فراهــم شــده و بــه این 
ترتیــب شــاهد افزایش ســرمایه گذاری و توســعه زیرســاخت در 

ایــن حــوزه خواهیــم بــود. 

توقف اجباری به جای جهش تولید
استمرارتولیدباتامینزیرساختهایموردنیازمحققمیشود

بردیا امیرتیموری
صاحب امتیاز

قطعــی بــرق در کشــور ظــرف تابســتان امســال 
ــیاری  ــان بس ــه گریب ــده ک ــدی ش ــی ج ــه میزان ب
از آحــاد افــراد جامعــه و صنایــع کشــور را گرفتــه 
اســت. نارضایتــی بــه وجــود آمــده در زمینــه قطــع 
ــی  ــت در اقدام ــا دول ــد ت ــث ش ــوار باع ــرق خان ب
ــا  ــر میــزان خاموشــی صنایــع بیفزایــد ت یکبــاره ب
ــرق مصرفــی در بخــش  ــد ب ــه ایــن ترتیــب بتوان ب
ــه  ــی ب ــن تصمیم ــد. چنی ــن کن ــی را تامی خانگ
خوبــی بیانگــر آن اســت کــه صنایــع در ایــران در 
ــد و در  ــرار دارن ــده ای ق ــف ش ــگاه تضعی ــه جای چ
ــران  ــرای جب ــا ب ــر از آن ه ــواری کوتاه ت ــع دی واق
ــن  ــه ای ــدارد. اگرچ ــود ن ــور وج ــا در کش کمبوده
روزهــا صــدای صنایــع کشــور چنــدان بلند نیســت 
ــت  ــت آن اس ــا واقعی ــد، ام ــی نمی رس ــه جای و ب
ــد  ــا می توان ــد آن ه ــف تولی ــرق و توق ــع ب ــه قط ک
ــه همــراه دارد  ــا تبعــات اقتصــادی بعــدی کــه ب ب

ــته باشــد.  ــی داش صــدای مهیب
ــوی  ــال از س ــتحضرید امس ــه مس ــه ک همانگون
مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان »جهــش تولیــد، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« نام گــذاری شــد 
ــوه  ــه نح ــت ک ــار می رف ــب انتظ ــن ترتی ــه ای و ب
ــه  ــد ک ــه ای باش ــور به گون ــت گذاری در کش سیاس
موانــع متعــدد پیــش روی تولید در کشــور برداشــته 
شــود. فــارغ از اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینه 
ــا  ــع کشــور ب ــی امســال، صنای ظــرف نیمــه ابتدای
مانــع بــزرگ قطعــی گســترده بــرق روبــرو شــدند. 
ــت  ــل اردیبهش ــی از اوای ــن بی برق ــای ای زمزمه ه
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر ب ــئوالن ام ــد و مس ــاه زده ش م
ــا در  ــابقه گرم ــش بی س ــی و افزای ــش بارندگ کاه
ــه دلیــل  کشــور در عیــن رکوردشــکنی مصــرف ب
ــه  ــا و...، نســبت ب ــوا، اســتخراج رمزارزه ــی ه گرم
وقــوع ایــن وضعیــت هشــدار می دادنــد. در همیــن 
برهــه زمانــی نیــز از صنایــع کشــور خواســته شــد 
تــا از میــزان مصــرف بــرق خــود بکاهنــد. در 
برخــی اســتان ها از اردیبهشــت مــاه صنایــع ملــزم 
ــد  ــا 80 درصــد دیمان ــرق ت ــه کاهــش مصــرف ب ب
خــود شــدند. کاهــش 20 درصــدی مصــرف بــرق 
بــه مفهــوم افــت تــوان تولیــد واحدهــای تولیدی و 
خــود مانعــی در مســیر جهــش تولیــد بــود. امــا کار 
بــه همین جــا ختــم نشــد و در ادامــه شــاهد الــزام 
بیشــتر صنایــع بــرای کاهــش مصــرف بــرق بودیــم 
و در نهایــت نیــز در اواســط تیــر مــاه دســتور توقف 
تولیــد بــه برخــی صنایــع داده شــد و البتــه ســایر 
صنایــع نیــز بــا توجــه بــه الزامــات کاهــش مصــرف 
ــه  ــه تولیــد شــدند. ب ــوان مشــغول ب ــا حداقــل ت ب
ــی  ــد، بی برق ــش تولی ــال جه ــب در س ــن ترتی ای

تولیــد را متوقــف کــرد. 
ــه  ــد ب ــف تولی ــه توق ــع ب ــزام صنای ــه ال اگرچ
امکان پذیــر  آشــوبی  هیــچ  بــدون  و  ســادگی 
ــات  ــد تبع ــی می توان ــن تصمیم ــا چنی ــت ام اس
زیــاد اقتصــادی را بــرای کشــور بــه همــراه داشــته 
ــه کاهــش  ــد در هــر بخشــی ب ــف تولی باشــد. توق
ــر  ــی منج ــازار صادرات ــل و ب ــازار داخ ــه در ب عرض
می شــود. کاهــش عرضــه محصــول بــه بــازار 
ــا و  ــه و تقاض ــادل عرض ــم  تع ــث بره ــل باع داخ
ــواع کاالهــا شــده کــه  در نتیجــه رشــد قیمــت ان
ــوالد و  ــش ف ــوع را در بخ ــن موض ــارز ای ــه ب نمون
ــه  ــر تجرب ــای اخی ــرف روزه ــور ظ ــیمان کش س
ــورم  ــدید ت ــا تش ــد ب ــوع می توان ــن موض ــد. ای ش
مصرف کننــده، نارضایتــی گســترده ای را ظــرف 
ــد.  ــم بزن ــده در کشــور رق ــای آین ــا و ماه ه هفته ه
در عیــن حــال کاهــش تولیــد باعــث می شــود کــه 
ــرای  ــور در اج ــادرات مح ــدی ص ــای تولی بنگاه ه
قراردادهــای صادراتــی خــود بــه چالــش بربخورنــد 
ــان  ــه زی ــه ب ــن حــال ک ــن موضــوع در عی ــه ای ک
ایــن بنگاه هــا منجــر می شــود، افــت درآمــد 
ارزی کشــور را در ماه هــای آینــده بــه دنبــال دارد 
کــه ایــن موضــوع نیــز پتانســیل باالیــی در ایجــاد 
ــش رو  ــای پی ــرف ماه ه ــور ظ ــرای کش ــش ب چال

ــد.   ــته باش داش
بــا ایــن وجــود بــه نظــر می رســد کــه مســئوالن 
امــر بــه ســیاق قبــل، تصمیــم دارنــد تــا بــا قطــع 
ــه  ــه را ب ــوع حادث ــان وق ــا زم ــع تنه ــرق صنای ب
تعویــق بیندازنــد. البتــه ایــن سیاســتی همیشــگی 
ــوده کــه بی برقــی ایــن  در تصمیم گیــری کشــور ب
روزهــای کشــور نیــز بــه همیــن دلیــل بــه وقــوع 
ــرق در کشــور  پیوســته اســت. افزایــش مصــرف ب
ــود؛  ــی نب ــل پیش بین ــده و غیرقاب ــی پیچی موضوع
نیــز  توســعه ای کشــور  برنامه هــای  در  حتــی 
ــده و  ــرآورد ش ــی ب ــه خوب ــرف ب ــد مص ــن رش ای
ــا توســعه زیرســاخت  ــا ب ــود ت ــی شــده ب پیش بین
ــان عرضــه و تقاضــا  ــادل می نیروگاهــی کشــور تع

بی برقی بالی جان تولید 
در کشور شد

گزارش
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در دنیــای کنونــی نقــش بنگاه هــای کوچــک و 
متوســط در اقتصــاد، اشــتغالزایی، تکمیل زنجیــره ارزش 
و... بــر کســی پوشــیده نیســت. بــا ایــن وجــود همچنــان 
کشــور  در  بنگاه هــا  ایــن  بــه  بی توجهــی  شــاهد 
هســتیم. اگرچــه ایــن بنگاه هــا بــه ســرمایه گذاری 
کمتــری نیــاز داشــته و اشــتغالزایی باالتــر و در برخــی 
ــد  ــراه دارن ــه هم ــتری را ب ــی بیش ــوارد ارزش آفرین م
ــه شــرایط بحــران آســیب پذیرتر  ــا نســبت ب ــا عموم ام
هســتند. همیــن آســیب پذیری باعــث می شــود تــا ایــن 
بنگاه هــا در دوران بحــران بــا چالش هــای بیشــتری 
ــرار  ــتگی ق ــرض ورشکس ــتر در مع ــده و بیش ــرو ش روب
ــددی  ــی متع ــی و داخل ــل خارج ــع عوام ــد. درواق گیرن
ــر عملکــرد واحدهــای کوچــک و متوســط SMEهــا  ب
اثرگــذار هســتند کــه ازجملــه ایــن عوامــل می تــوان بــه 
ــار  ــی، رفت ــت های دولت ــادی، سیاس ــای اقتص بحران ه
ــت  ــی، موقعی ــع مال ــه مناب ــده، دسترســی ب مصرف کنن
جغرافیایــی و فســاد اشــاره کــرد. امــا بایــد توجــه 
ــن بنگاه هــای کوچــک و  ــه ایجــاد و توســعه ای ــرد ک ک
متوســط تاثیــر بســزایی بــر اشــتغالزایی دارد، بــر همیــن 
ــا در کشــورهای  ــن مجموعه ه ــرد ای ــز عملک اســاس نی
ــا  ــن بنگاه ه ــژه ای دارد و از ای ــت وی ــعه یافته اهمی توس
ــه  ــژه ب ــت وی ــی حمای ــرایط بحران ــوص در ش ــه خص ب

ــد.  ــل می آی عم

کدام بنگاه ها کوچک و متوسط هستند؟  
بنگاه هــای کوچــک و متوســط از منظــر بانــک 
ــه واحدهایــی اطــالق می شــود کــه حداکثــر  ــی ب جهان
300 نفــر نیــروی کار دارنــد و فــروش کل ســاالنه آنهــا 
ــاس  ــه مقی ــد. البت ــاوز نمی کن ــون دالر تج از 15 میلی
ــاط  ــا در نق ــن بنگاه ه ــرای ای ــده ب ــه ش ــر گرفت درنظ
مختلــف دنیــا متفــاوت اســت بــا ایــن وجــود تقریبــا در 
تمامــی تعاریــف بــر مســتقل و غیــر وابســته بــودن ایــن 
شــرکت ها تاکیــد شــده اســت. تعــداد نیــروی انســانی 
یکــی از پارامترهــای درنظــر گرفتــه شــده بــرای تعییــن 
ــزان  ــار آن می ــگاه کوچــک و متوســط اســت؛ در کن بن
ارزش و دارایــی بنگاه هــا نیــز مــد نظــر قــرار می گیــرد. 
اتحادیــه اروپــا بیشــترین نیــروی انســانی یــک SME را 
250 نفــر تعییــن کــرده کــه البتــه برخــی کشــورها این 
ــف  ــا در تعری ــد. ام ــر کاهــش داده ان ــا 200 نف ــم را ت رق
ــا کمتــر از 500 کارگــر جــزو  آمریکایــی مجموعــه ای ب
بنگاه هــای کوچــک و متوســط محســوب می کنــد. 
ــای  ــرای بنگاه ه ــد را ب ــداد 300 کارمن ــز تع ــن نی ژاپ
ــه  کوچــک و متوســط درنظــر گرفتــه اســت. در اتحادی
ــردش  ــد گ ــط بای ــک و متوس ــای کوچ ــا، بنگاه ه اروپ
ــته  ــر داش ــا کمت ــورو ی ــون ی ــی 40 میلی ــالی- مال س
ــش از 27  ــد بی ــز نبای ــا نی ــه ای آن ه ــی ترازنام و ارزیاب

میلیــون یــورو باشــد.
و  کوچــک  بنگاه هــای  بــرای  ایــران  در  امــا 
شــده  انجــام  متفاوتــی  دســته بندی های  متوســط 
و شــاخص های متفاوتــی بــرای تعریــف آنهــا ارائــه 
ــزی  ــک مرک ــار بان ــدی اداره آم شــده اســت.در طبقه بن
ــی  ــر از 10 کارکــن، خــرد، واحدهای ــا کمت واحدهــای ب
ــا 50  ــی ب ــا 49 کارکــن کوچــک، مجموعه های ــا 10 ت ب
تــا 99 کارکــن، متوســط و باالتــر از 100 کارکــن، بزرگ 

نامیــده می شــوند.

جای خالی فعالیت بنگاه های کوچک و   
متوسط در اشتغالزایی کشور

ــد در جهــان،  به طــور متوســط از هــر 5 شــغل جدی
4 شــغل ازســوی SMEهــا ) بنگاه هــای کوچــک 
ــه  ــا ب ــت SMEه ــود. اهمی ــاد می ش ــط( ایج و متوس
انــدازه ای اســت کــه بررســی رونــد توســعه کشــورهای 
ــورهای  ــن و کش ــان، ژاپ ــس، آلم ــد انگلی ــی مانن صنعت
نشــان می دهــد کــه ســرعت  نیــز  آنهــا  مشــابه 
پیشرفت شــان نشــات گرفتــه از توجــه بــه همیــن 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط صنعتــی و معدنــی بــوده 

ــت.  اس
مطالعــات انجــام شــده در کشــور آلمــان نیــز نشــان 
می دهــد کــه بیــش از 99 درصــد بنگاه هــا )ازنظــر 
تعــداد( در قالــب بنگاه هــای کوچــک و متوســط فعالیــت 
می کننــد. یعنــی در مجمــوع 60 درصــد از اشــتغال ایــن 
کشــور و 47 درصــد از ارزش افــزوده اقتصاد کشــور آلمان 
بــه ایــن بنگاه هــا اختصــاص دارد. تحلیــل اتحادیــه اروپــا 
در ســال 2015 در 172 منطقــه از کشــورهای مختلــف 
اروپایــی نیــز نشــان می دهــد کــه SMEهــا می تواننــد 
موتــور توســعه باشــند و رشــد آنها بــا میزان فســاد اداری 

رابطــه عکــس و بــا شــفافیت رابطــه مســتقیم دارد. 
ــای کوچــک و متوســط در  ــت بنگاه ه نقــش و اهمی
اقتصــاد بــه نحــوی اســت کــه بــر حوزه هــای گوناگونــی 
مانند اشــتغالزایی، رشــد صــادرات، تجمیــع پس اندازهای 
خــرد و همچنیــن هدایــت بخش غیررســمی )بخشــی از 
اقتصــاد کــه نــه مشــمول مالیــات اســت و نــه از ســوی 
ــه  ــود( ب ــارت می ش ــر آن نظ ــکلی ب ــر ش ــه ه ــت ب دول
بخــش مولــد اقتصــاد، تأثیــرات چشــمگیری دارد. دیگــر 
ــتر  ــان در بس ــی و دانش بنی ــای کارآفرین ــه ایده ه اینک
بنگاه هــای کوچــک و متوســط رشــد و گســترش پیــدا 
می کنــد، بــه همیــن دلیــل، یــک رابطــه معنــادار 

ــعه  ــط و توس ــک و متوس ــای کوچ ــق بنگاه ه ــن رون بی
کارآفرینــی وجــود دارد. 

ــم،  ــر بگیری ــد در نظ ــک فرآین ــی را ی ــر کارآفرین اگ
بنگاه هــای کوچــک و متوســط ابــزار اجرایــی آن در 
بخش هــای مختلــف اقتصــاد هســتند و حمایــت از ایــن 
بنگاه هــا بــه رشــد و گســترش کارآفرینــی منجــر خواهد 
ــای بنگاه هــای کوچــک و متوســط،  شــد؛ از دیگــر مزای
رشــد اقتصادهــای محلــی، نیــاز بــه ســرمایه اولیــه کــم، 
توزیــع عادالنــه ثــروت و درنهایــت زمینه ســاز اکتشــافات 
ذخایــر بــزرگ اســت. در حــوزه صنعــت آمارهــا نشــان 
می دهــد کــه 98 درصــداز بنگاه هــای صنعتــی کشــور، 
مربــوط بــه بخــش خصوصــی اســت. بنگاه هــای کوچک 
و متوســط 83 درصــد و بنگاه هــای بــزرگ فقــط 
ــور را  ــی کش ــی خصوص ــای صنعت ــد بنگاه ه 17 درص

ــد. ــکیل می دهن تش
ــه مزایــای صنایــع کوچــک و متوســط  بی توجهــی ب
ــد  ــای رش ــویی از مزای ــا از س ــده ت ــث ش در کشــور باع
ایــن واحدهــا همچــون اشــتغالزایی بی بهــره بمانیــم و از 
طــرف دیگــر دولــت بــرای دســتیابی بــه مزایای توســعه 
ــه  ــتغالزایی ب ــش اش ــی همچــون افزای ــن بنگاه های چنی
ــرو فشــار آورد.  ــت جــذب نی ــزرگ در جه ــای ب بنگاه ه
ایــن در حالــی اســت کــه ویژگی صنایــع بزرگ ســرمایه 
ــرمایه  ــه س ــتغالزایی ب ــبت اش ــاز و نس ــورد نی ــاالی م ب
پاییــن اســت. بنابرایــن اگــر مســئوالن بــه دنبــال رفــع 
چالــش بیــکاری هســتند بــه جــای تمرکــز بــر بخــش 
باالدســت بایــد شــرایط را بــه گونــه ای فراهــم کننــد تــا 

ــد.  ــدا کنن ــکان رشــد پی کســب وکارهای کوچــک ام

چه موانعی پیش روی SMEها است  
بنگاه هــای کوچــک و متوســط فعــال در بخــش 
معــدن و صنایــع معدنــی نیــز نقــش بســزایی در افزایش 

ــن  ــر ای ــت و تأثی ــتای اهمی ــد. در راس ــتغالزایی دارن اش
ــه آن  ــته ب ــع وابس ــادن و صنای ــوزه مع ــا در ح بنگاه ه
ــا  ــه ســهم 85 درصــدی آنه ــوان ب ــز، می ت ــران نی در ای
ــد از  ــن 73 درص ــرد. همچنی ــاره ک ــتغالزایی اش در اش
اســتخراج معــادن کشــور مربــوط بــه بخــش بنگاه هــای 
کوچــک و متوســط اســت و 65 درصــد تولیــد کشــور از 
طریــق ایــن بنگاه هــا تأمیــن می شــود. ازایــن رو بررســی 
موانــع بنگاه هــای کوچــک و متوســط در کشــور بســیار 

حائــز اهمیــت اســت. 
ــع پیــش روی بنگاه هــای کوچــک  از اصلی تریــن موان
ــارات،  ــه اعتب ــی ب ــه عدم دسترس ــوان ب و متوســط می ت
ــن  ــی تأمی ــاال، عدم توانای ــره ب ــای به ــت نرخ ه پرداخ
پاییــن  تــوان  بانک هــا،  درخواســتی  وثیقه هــای 
ــا در  ــن بنگاه ه ــرات ای ــتفاده از نظ ــدم اس ــی، ع چانه زن
تصمیم گیــری  و وضــع قوانیــن، نامطلــوب بــودن فضــای 
کســب وکار در کشــور، بــاال بــودن هزینه مبادالتــی برای 
آن هــا و از همــه مهم تــر کم مهــری و عدم حمایــت 

ــرد.  ــاره ک ــا اش ــا از آن ه دولت ه
ــای کوچــک و متوســط  ــش از 59 درصــد بنگاه ه بی
در ایــران از اعتبــارات بانکــی محــروم هســتند. در قــاره 
اقیانوســیه، امریــکای شــمالی و جنوبــی و اروپــای 
ــای کوچــک  ــر از 20 درصــد بنگاه ه ــا کمت ــی، تنه غرب
و متوســط از اعتبــارات بانکــی محــروم هســتند. در واقــع 
از بزرگ تریــن مشــکالت واحدهــای معدنــی کــه اغلــب 
ــکان  ــتند، عدم ام ــط هس ــک و متوس ــای کوچ بنگاه ه
تأمیــن مالــی بــرای وارد شــدن در فرآینــد فــرآوری مواد 

معدنــی اســت.

راهکارهای سوددهی  
ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه در ایــن اوضــاع 
نامســاعد اقتصــادی کشــور، عدم تأمیــن مالــی، شــرایط 
رکــود و... چگونــه یــک بنــگاه کوچــک و متوســط در 
ــد ســودده باشــد. از مهم تریــن  بخــش معــدن می توان
راهکارهــای برون رفــت از ایــن وضعیــت، می تــوان 
و  بخــش خصوصــی  کنسرســیوم های  ایجــاد  بــه 
ــوزه  ــره وری در ح ــرآوری و به ــت ف ــکل گیری نهض ش
ــرد.  ــاره ک ــق اش ــوی موف ــک الگ ــوان ی ــادن به عن مع
در عیــن حــال الزم اســت تــا نــگاه دولــت بــه نقــش 
ایــن بنگاه هــا در اقتصــاد کشــور تغییــر کنــد. درواقــع 
ــزرگ  ــای ب ــط و بنگاه ه ــک و متوس ــای کوچ بنگاه ه
ــوده و  ــر ب ــل یکدیگ ــی مکم ــه نوع ــزوم و ب الزم و مل
ــعه ای  ــد توس ــح بای ــادی صحی ــتن اقتص ــرای داش ب
ــق  ــن دو بخــش ایجــاد شــود. تحق ــان ای ــوازن می مت
رشــد متــوازن بنگاه هــای بــزرگ و SMEهــا نیازمنــد 

ــت.  ــور اس ــران کش ــگاه تصمیم گی ــالح ن اص

سخن پایانی  
در  متوســط  و  کوچــک  مجموعه  هــای  فعالیــت 
اقتصــاد  زیرســاختی،  ضعف هــای  به دلیــل  ایــران 
ــراه  ــا ریســک بیشــتری هم ــورم و... ب ــدار، رشــد ت ناپای
اســت. بــا ایــن وجــود، از سیاســت گذاران انتظــار 
مــی رود بــا شــناخت ظرفیت هــای ایــن بخــش، زمینــه 
رشــد و توســعه فعالیــت آنهــا را فراهــم کننــد. صنایــع 
کوچــک و متوســط اثرگــذاری ویــژه ای در اشــتغالزایی، 
ــد و بدین ترتیــب نقشــی  ــی و کارآفرینــی دارن درآمدزای
ویــژه در توســعه اقتصــادی بــازی می کننــد. بــر همیــن 
ــواع  ــه ان ــا ارائ اســاس نیــز از دولت هــا انتظــار مــی رود ب
کمک هــای مالــی، حمایــت مالیاتــی، وام هــای کم بهــره، 
ــود  ــی، بهب ــرای بازاریاب ــان ب ــه کارآفرین ــا دادن ب فض
ــک  ــای کوچ ــت واحده ــه تقوی ــاخت ها و... زمین زیرس
ــم  ــادی را فراه ــعه اقتص ــال آن توس ــط و به دنب و متوس

کننــد.

نقشکسبوکارهایکوچکومتوسطدراقتصادایرانکجاست

غفلت از SMEها به افت اشتغالزایی می انجامد

ایـن روزهـا عمـده توجه سیاسـت گذاران کشـور بـر صنایع بـزرگ متمرکز 
شـده، درحالـی کـه توسـعه صنایـع کوچـک و متوسـط بیشـتر بـه کمـک 
رفـع چالش هـای اصلـی اقتصاد کشـور از جمله بیـکاری و توسـعه نامتوازن 
تمامـی  در  هـا(   SME( کوچـک  کارهـای  و  کسـب  توسـعه  می آیـد. 
اقتصادهـای بـزرگ دنیـا مـورد توجـه اسـت امـا نقـش ایـن شـرکت ها در 
کشـورهایی کـه در مسـیر توسـعه قـرار دارند می توانـد به مراتـب پررنگ تر 
باشـد. بیـان نقـش پررنـگ صنایع کوچـک و متوسـط در اقتصاد بـه مفهوم 
نفـی نقـش صنایـع مادر نیسـت، واقعیت آن اسـت که این دو حـوزه مکمل 
یکدیگـر بـوده و باید در راسـتای یکدیگر رشـد پیـدا کنند. امـا از آنجاییکه 
بخـش قابـل توجهـی از صنایـع بـزرگ کشـور دولتـی هسـتند، نقـش این 
صنایـع در تصمیم گیری هـای کالن کشـور بسـیار پرررنگ تر اسـت و همین 
موضـوع نیـز باعـث تقویت جایـگاه صنایع بـزرگ و تضیف وضعیـت صنایع 

کوچک شـده اسـت. 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط نقـش حیاتـی در توسـعه اقتصـادی و رونـق 
بخشـیدن بـه کسـب وکارها ایفـا می کننـد. از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن 
باالتـر،  اشـتغالزایی  پایین تـر،  سـرمایه گذاری  بـه  می تـوان  کسـب وکارها 
انعطاف پذیـری بیشـتر در مقابـل نوسـانات اقتصادی، تطبیق پذیری بیشـتر 
بـا سـالیق متغیـر بـازار، تنـوع تولیـد و تغییر محصـول تولیـدی در حداقل 

زمـان ممکـن و تولیـد محصـول بـا ارزش افـزوده باالتر اشـاره کرد. 
البتـه اغلـب ایـن صنایـع توان کمتـری بـرای مقابله با بحـران دارنـد و اگر 
در شـرایط نابسـامان مـورد حمایـت قـرار نگیرنـد، ایـن موضـوع می توانـد 
به پاشـنه آشـیل آن هـا تبدیل شـود. شـرایط نامطلوب اقتصادی کشـور در 

عین شـیوع گسـترده بیمـاری کرونا این صنایع را در کشـور بـا چالش های 
متعـددی روبـرو کـرده اسـت. البتـه تاثیـر شـیوع بیمـاری کرونـا بـر ایـن 
صنایـع جهانـی بـوده امـا بسـیاری از اقتصادهای بـزرگ دنیـا در این زمان 
حمایت هـای خوبـی برای حـل چالش های ایـن صنایع انجـام داده اند. البته 
آسـیب پذیر بـودن بنگاه های کوچک و متوسـط نسـبت به بحـران تنها یک 
روی سـکه بـوده و روی دیگـر سـکه نقـش ایـن بنگاه هـا در بـرون رفت از 

چالش هـای اقتصـادی اسـت. درواقـع حمایت از ایـن صنایع کـه عموما نیز 
هزینـه گزافـی بـرای دولت هـا نـدارد می توانـد با ایجـاد فرصت هـای جدید 

بـه رفـع چالش هـای اساسـی در اقتصاد کشـور منجر شـود. 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط در حـوزه معـدن و صنایع معدنـی نیز سـهم 
بسـزایی از اشـتغالزایی را در اختیـار دارنـد و همیـن آمـار نشـان از اهمیت 
و اثرگـذاری آنهـا دارد. همچنیـن 73 درصـد از اسـتخراج معـادن کشـور 
مربـوط بـه بخـش بنگاه هـای کوچـک و متوسـط اسـت و 65 درصـد تولید 
کشـور از طریـق ایـن بنگاه هـا تأمیـن می شـود؛ ازایـن رو بررسـی موانـع 

بنگاه هـای کوچـک و متوسـط در کشـور بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
کوچـک  بنگاه هـای  پیـش روی  موانـع  مهم تریـن  از  خالصـه  شـکل  بـه 
و متوسـط می تـوان بـه عدم دسترسـی بـه اعتبـارات، پرداخـت نرخ هـای 
بهـره بـاال، عدم توانایـی در تأمیـن وثیقه هـای درخواسـتی بانک هـا، تـوان 
دولت هـا  عدم حمایـت  و  کم مهـری  مهم تـر  همـه  از  و  چانه زنـی  پاییـن 
از بخـش معـدن و صنایـع وابسـته بـه آن نـام بـرد. اغلـب ایـن واحدهـای 
کوچـک و متوسـط در ایـران از اعتبـارات بانکـی محـروم هسـتند. در واقع 
از بزرگ تریـن مشـکالت واحدهـای معدنـی کـه اغلـب بنگاه هـای کوچـک 
و متوسـط هسـتند، عدم امـکان تأمیـن مالـی بـرای وارد شـدن بـه فرآینـد 
فـرآوری مـواد معدنـی اسـت. بدین ترتیـب حتـی امـکان تکمیـل زنجیـره 
ارزش افـزوده دربـاره مـواد گوناگـون هـم وجـود نخواهـد داشـت. بـا وجود 
چالش هـای یادشـده، همچنان راهکارهایـی برای برون رفت شـرایط صنایع 
از ایـن وضعیـت و ارتقـای سـطح سـودآوری آنهـا وجـود دارد کـه نیـاز  به 

توضیـح و تفصیلـی مبسـوط دارد. 

برون رفت از مهم ترین چالش های اقتصادی با تکیه بر توان SME ها

بنگاه های کوچک و متوسط

امید محتشمی فر
مدیر امور معدن

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

پرداختــن بــه بخش اکتشــافات بایــد در وهله اول توســط 
ــازمان های  ــه س ــع الزم اســت ک ــود. درواق ــام ش ــت انج دول
ــافات  ــاخت های اکتش ــر س ــات و زی ــط اطالع ــی مرتب دولت
در  خصــوص مــواد معدنــی مختلــف از جملــه ســنگ آهن را 
تهیــه کننــد و در اختیــار فعــاالن ایــن حــوزه قــرار دهنــد. 
ــک،  ــت های ژئوفیزی ــاظ برداش ــور از لح ــفانه کش ــا متاس ام
اطالعــات ژئــو شــیمی و برداشــت های هوایــی غنــی نبــوده 
ــل  ــور تکمی ــی در کش ــه های زمین شناس ــن نقش و بنابرای
نیســت. بنابرایــن الزم اســت کــه دولــت در ایــن خصــوص 
بــه شــکل جــدی و قدرتمنــد ورود کــرده و اقدامــات الزم را 
انجــام دهــد. در ادامــه دولــت می توانــد بــرای انجــام فازهــای 
ــی  ــش  خصوص ــوان بخ ــافی از ت ــای اکتش ــدی فعالیت ه بع
بهــره گیــرد. در ایــن میــان شــرکت های توانمنــدی هماننــد 
گل گهــر می تواننــد کمــک مفیــدی را در ایــن بخــش انجــام 
دهنــد و از پــس فعالیت هــای اکتشــافی تکمیلــی هماننــد 
حفــاری کــه عمومــا هزینه هــای باالیــی نیــز دارنــد برآینــد. 

لزوم توجه به فعالیت های اکتشافی توسط   
شرکت های بزرگ معدنی

در ســال های گذشــته عمــده کارهــای اکتشــافی در 
کشــور توســط دولــت اجرایــی شــده و شــرکت های معدنــی 
در ظرفیت ســازی بــرای تولیــد کنســانتره، گندلــه و ... 
فعالیــت داشــته اند و در ایــن زمینــه نیــز توســعه خوبــی پیدا 
کرد ه انــد. امــا ظــرف ســال های اخیــر بــا توجــه بــه احتمــال 
ــه  ــی ب ــرکت های معدن ــده ش ــن در آین ــنگ آه ــود س کمب
فکــر اکتشــافات و تامیــن ســنگ نیــز افتاده انــد؛ البتــه نیــاز 
اســت هرچــه ســریعتر شــرکت های بــزرگ معدنــی و بخــش 
دولتــی کــه به نوعــی سیاســت گذار ایــن بخش هــا هســتند، 
ــافات  ــش اکتش ــوص )افزای ــن خص ــدی در ای ــات ج اقدام

متناســب بــا توســعه بخــش فوالدســازی( انجــام دهنــد.

استفاده از توان شرکت های بزرگ معدنی و   
فوالدی در راستای توسعه اکتشافات

بــرای تامیــن ســنگ مــورد نیــاز خطــوط تولیــد از داخــل 
ــا توجــه  کشــور، راهــی جــز توســعه اکتشــافات نیســت. ب
بــه آنکــه فعالیت هــای اکتشــافاتی  پرهزینــه هســتند، 
ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــد ش ــزرگ همانن ــرکت های ب ش
گل گهــر، شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو، فــوالد مبارکه 
اصفهــان و... کــه از تــوان و منابــع مالــی برخــوردار هســتند، 
ایــن امــکان را دارنــد کــه نقــش خوبــی در ایــن خصــوص ایفا 
کننــد. همچنیــن با تشــکیل و ایجــاد شــرکت های تخصصی، 
کمــک بزرگــی در بحــث اکتشــافات انجــام خواهــد شــد کــه 

خوشــبختانه ایــن کار نیــز در حــال انجــام اســت.

اقدامات گل گهر در بخش اکتشاف   
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــرای اســتمرار بلند 
ــرف  ــدی را ظ ــای بلن ــود گام ه ــی خ ــت معدن ــدت فعالی م
ســال های اخیــر برداشــته اســت. اولیــن اقــدام ایــن شــرکت 
ــال اســت و  ــه بســیار فع ــوده ک ــد اکتشــافات ب ــاد واح ایج
تاکنــون حــدود 80000 متــر حفــاری انجــام داده  و بــر روی 
حــدود 14 الــی 15 هــزار کیلومتــر مربــع پهنه اکتشــافی کار 
کــرده اســت. همچنیــن در زمینــه ژئوفیزیــک هوایــی نیــز 
توســط شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر اقدامــات بســیار 
ــافات در  ــل اکتش ــت تکمی ــه؛ در جه ــورت گرفت ــی ص خوب
ســال جــاری نیــز برنامــه40 هــزار متــر حفــاری جدیــد در 

دســتور کار مجموعــه قــرار دارد.

قیمت گذاری دستوری برداشت از ذخایر   
عمیق را غیراقتصادی می کند

ظــرف ســال های گذشــته بخــش معــدن در بســیاری از 
ــتوری  ــذاری دس ــده قیمت گ ــر پدی ــی درگی ــای زمان برهه ه
بــوده اســت. در مجمــوع می تــوان گفــت کــه قیمت گــذاری 
دســتوری در بخــش باالدســت زنجیــره فــوالد به ضــرر بخش 
معــدن تمــام شــده اســت. ایــن نرخ گــذاری دســتوری باعــث 
ــه ســایر محصــوالت  ــا بهــای ســنگ آهن نســبت ب شــده ت
زنجیــره فــوالد همچــون شــمش بســیار پایــن باشــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه بــه مــرور زمــان عمــق معــادن کشــور 
افزایــش پیــدا کــرده و هزینه هــای اســتخراج ذخایــر ســنگ 
ــق  ــه عم ــع هرچ ــت. درواق ــته اس ــش داش ــز افزای ــن نی آه
معــادن زیادتــر می شــود، هزینه هــای اســتخراج نیــز باالتــر 
مــی رود و در بســیاری از ذخایــر قیمــت تعییــن شــده بــرای 
ســنگ آهــن پاســخگوی برداشــت از ذخایــر نیســت. بنابراین 
انتظــار مــی رود کــه در قیمت گــذاری بــرای بخــش باالدســت 
زنجیــره تجدیــد نظــر شــود.  برخــالف سیاســت نادرســت 
قیمت گــذاری دســتوری، وضــع عــوارض صادراتــی موضوعی 
صحیــح اســت. عــوارض تعیین شــده بــرای فــروش صادراتی 
ــا  ــده ت ــث ش ــه باع ــده و کلوخ ــدی ش ــنگ آهن دانه بن س
صــادرات ایــن محصــوالت بــه حداقــل برســد کــه بــا توجــه 
بــه نیــاز واحدهــای تولیــدی کشــور بــه ایــن خــوراک، وضــع 

ایــن عــوارض سیاســتی درســت بــوده اســت.

بخش خصوصی توانمند بازوی 
دولت در اکتشافات معدنی 

بررسینقشدولتوبخشخصوصیدر
افزایشذخایرمعدنیکشور

یادداشت

زهرا مومنی

خبرنگار

Saahbaa.momeni@gmail.com
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تجــارت معــدن و فوالد-نســیم ســلیمانی*: 
معــدن یکــی از پیشــران های اقتصــادی کشــور اســت 
ــور  ــته آنط ــال های گذش ــول س ــفانه در ط ــه متاس ک
ــورد  ــای آن م ــت، ظرفیت ه ــار می رف ــد و انتظ ــه بای ک
ــه اســت.  ــرار نگرفت ــت و سیاســت گذاران ق ــه دول توج
در همیــن حــال سیاســت های غیرکارشناســی بــر 
ــن  ــری از ای ــع بهره گی ــه مان ــد ک ــش حاکمن ــن بخ ای
ــن بخــش شــده اســت. حــال  ــا و توســعه ای ظرفیت ه
کــه درهفته هــای ابتدایــی شــروع فعالیــت دولــت 
ســیزدهم قــرار داریــم، فعــاالن معدنــی انتظــار دارنــد؛ 
در  سیاســت گذاران  به ویــژه  و  جدیــد  دولتمــردان 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ضمــن شــناخت 
شــرایط حاکــم بــر ایــن حــوزه و در مشــورت بــا فعــاالن 
ــیر  ــوزه، در مس ــن ح ــکل های ای ــدن و تش ــش مع بخ
اصــالح شــرایط گام بردارنــد. بــدون تردیــد می تــوان بــا 
ــدت،  ــا در کوتاه م ــع آنه ــرای رف دســته بندی مســائل ب

میان مــدت و بلندمــدت برنامه ریــزی کــرد.

ســعید عســکرزاده دبیــر 
ــران  ــن ای ــنگ آه ــن س انجم
در رابطــه بــا انتظــارات فعاالن 
معدنــی از دولــت ســیزدهم 
ــاالن  ــارات فع ــد: انتظ می گوی
دولــت  از  معــدن  بخــش 
 3 در  می تــوان  را  ســیزدهم 
کوتاه مــدت،  اصلــی  محــور 
ــی  ــه بررس ــور جداگان ــدت به ط ــدت و بلندم ــان م می
کــرد. از دولتمــردان و وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــی  ــای اساس ــی چالش ه ــع برخ ــی رود رف ــار م انتظ
ــد.  ــرار دهن ــت ق ــد را در اولوی ــته مانده ان ــه از گذش ک
نحــوه  و  ایــن چالش هــای ضــروری  از  تشــکل ها 
ــن  ــد؛ بنابرای ــود شــرایط اطــالع دارن ــا و بهب ــع آنه رف
ــوان  ــود؛ می ت ــتفاده ش ــت اس ــن ظرفی ــه از ای چنانچ
آن را جایگزیــن تمــام بروکراســی های حاکــم بــر 
عملکــرد صنایــع کــرد. بــا ایــن وجــود دولــت جدیــد 
ــم  ــای حاک ــکالت و چالش ه ــع مش ــرای رف ــد ب نبای
بــر بخــش معــدن در کوتاه مــدت، از راهکارهــای 
ــن  ــرد. در همی ــره بگی ــهل الوصول به ــتی و س دم دس
ــی رود در  ــار م ــد انتظ ــت گذاران جدی ــال از سیاس ح
تصمیم گیــری و صــدور بخشــنامه از مشــورت بــا 
ــد. ــتفاده کن ــدن اس ــش مع ــاالن بخ ــکل ها و فع تش

الزامات معدن به جای نفت  
ــرای  ــد ب ــه بای ــد: در ادام ــه می ده ــکرزاده ادام عس
ــزی  ــدت برنامه ری ــکالت در میان م ــی مش ــع برخ رف
ــدن،  ــش مع ــکالت بخ ــن مش ــی از مهم تری ــرد. یک ک
ــت.  ــوزه اس ــن ح ــب در ای ــازی مناس ــود فرهنگ س نب
ــر  ــم ب ــی حاک ــائل فرهنگ ــل مس ــال ح ــن ح در همی
بخــش معــدن نیــز ضــرورت دارد. درنتیجــه می تــوان 
کــرد  متقاعــد  را  تصمیم گیــران  و  تصمیم ســازان 
ــی  ــی، فعالیت ــای معدن ــری از ظرفیت ه ــه بهره گی ک
تولیــدی و اقتصــادی اســت. بیــن معــدن و گنــج فاصله 
ــون  ــادن همچ ــوزه مع ــت در ح ــت. فعالی ــیار اس بس
ــق  ــرای تحق ــاز دارد. ب ــه نی ــه توج ــع، ب ــایر صنای س
ــرمایه گذاری  ــد س ــت بای ــای نف ــه ج ــدن ب ــعار مع ش

ــت. ــی داش ــی و کیف ــزی کم ــرد و برنامه ری ک
ــد خاطرنشــان کــرد کــه سال هاســت  ــه بای در ادام
الزامــات  دولتــی،  حقــوق  همچــون  موضوعاتــی 
کســب وکارهای معدنــی و تجــارت در ایــن حــوزه 
ــرار  ــش ق ــن بخ ــاالن ای ــراض فع ــد و اعت ــورد نق م
ــر  ــری ب ــر موث ــی های غی ــن بروکراس ــد. همچنی دارن
ــواع  ــد. در همیــن حــال ان ایــن حــوزه حاکمیــت دارن
موانــع از ســوی نهادهــای مختلــف بــر عملکــرد فعاالن 

بخــش معــدن حاکم اســت. در چنیــن شــرایطی ایجاد 
ــات  ــذ تصمیم ــای اخ ــه ج ــاز ب ــتمی تصمیم س سیس
ــه  ــت ک ــائلی اس ــن مس ــناس محور، از مهم تری کارش
ــود  ــده و بهب ــاد ش ــوارد ی ــع م ــه رف ــد زمین می توان
شــرایط تولیــد را در ایــن بخــش فراهــم کنــد؛ 
بنابرایــن از متولیــان امــر انتظــار مــی رود در راســتای 
ــه  ــد. ب ــر ایــن بخــش گام بردارن چالش هــای حاکــم ب
محــض آنکــه سیســتم تصمیم ســاز جایگزیــن نظــرات 
کارشناســی اشــخاص شــود؛ بســیاری از مســائل 
همچــون شــائبه های فســاد، امضــای طالیــی و ... 

ــد. ــد ش ــع خواهن مرتف

طرح های ملی اولویت دارند  
وی افــزود: در محــور بعــدی یعنــی توجــه بــه 
موضوعــات بلندمــدت بایــد بــه ایجــاد طرح هــای 

ملــی اشــاره کــرد. رفــع بســیاری 
از مشــکالت حاکــم بــر بخــش 
ــه  معــدن در حــوزه یــک وزارتخان
ــان  ــل می ــه در تعام ــت؛ بلک نیس
ــدن و تجــارت  ــت، مع وزارت صنع
بــا ســایر بخش هــا ممکــن اســت؛ 
ــی  ــا مل ــه طرح ه ــن چنانچ بنابرای
نباشــند؛ وزارتخانــه ناچــار خواهــد 
بــود درگیــر رفــع مشــکالت بیــن 
و  دولــت  مختلــف  بخش هــای 

ــد. ــت باش حاکمی
در ادامــه انتظــار مــی رود بــرای 
حوزه هــای  در  مســائل  حــل 
تاســیس  بــه  اقــدام  مختلــف 
کنــد.  مختلــف  اندیشــکده های 
تاســیس  بــا  در همیــن حــال 
در  تخصصــی  کلینیک هــای 

حوزه هــای مختلــف، زمینــه رفــع چالش هــا را در 
قالبــی اصولــی فراهــم کنــد. تنهــا کافــی اســت بــرای 
ــد. ــره اعتمــاد کن ــراد خب ــه اف ــن مشــکالت ب ــع ای رف

3 محــور یــاد شــده درصورتــی محقــق می شــوند کــه 
ــاد شــده در  رویکــرد دولــت، تغییــر کنــد. تمــام مــوارد ی
دوران فعالیــت دولت های پیشــین و فعالیــت وزاری مختلف 
در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مطــرح می شــوند؛ امــا 
درنهایــت شــاهد هیــچ نتیجــه مثبتــی نیســتیم؛ چراکــه 
ــد؛  ــف می کنن ــا تعری ــه دولت ه ــا پارادایمــی ک ــرد ی رویک
مناســب شــرایط حال نیســت. بنابراین پیشــنهاد می شــود 
راهکارهــای یــاد شــده مــورد توجــه دولتمــردان باشــند تــا 

محورهــای موردبحــث بــه نتیجه برســند.

تغییر رویکرد تنظیم تقاضا و عرضه  
ــیل  ــرد: تهس ــه ک ــنگ  آهن اضاف ــن س ــر انجم دبی

ــه  ــت ک ــواردی اس ــر م ــب وکار از دیگ ــای کس در فض
در  سیاســت گذاران  و  دولتمــردان  ســوی  از  بایــد 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت دنبــال شــود. یعنــی 
دولــت رویکــرد خــود را از تدویــن بخشــنامه و ایجــاد 
ــر  ــب وکار تغیی ــای کس ــهولت فض ــه س ــی ب بروکراس
دهــد و توجــه خــود را بــه معــادن کوچــک مقیــاس، 
تدویــن برنامــه بــرای فعال ســازی آنهــا و ایجــاد 
ــا  ــی و محصــوالت مرتبــط ب ــرای مــواد معدن تقاضــا ب

ــد. ــز کن آن، متمرک
در ادامــه نبــود رویکــرد مشــخص در حــوزه تقاضــا 
چالش هایــی را بــرای فعالیــت در بخــش معــدن فراهم 
می کنــد و حتــی مانــع توســعه ایــن ظرفیت هــا 
می شــود. متاســفانه در طــول ســال های گذشــته 
دولتمــردان و سیاســت گذاران نه تنهــا بــرای ارتقــا 
ــه آن  ــته ب ــع وابس ــدن و صنای ــش مع ــا در بخ تقاض
تــالش نکرده انــد بلکــه بــه عکــس 
عملکــرد آنهــا زمینــه محدودیــت 
در تقاضــای داخلــی و خارجــی 
را بــرای خریــد ایــن محصــول 
فراهــم کــرده اســت. بــدون تردیــد 
بــه  را  تقاضــا  ارتقــا  می تــوان 
ــذار  ســازمان توســعه تجــارت واگ
ــی  ــال راهکارهای ــه دنب ــرد و ب ک

ــود.  ــق آن ب ــرای تحق ب
خاطرنشــان  بایــد  ادامــه  در 
کــرد کــه تغییــر رویکــرد در حوزه 
ــزایی  ــر بس ــا تاثی ــه و تقاض عرض
ــدن  ــعه بخــش مع ــد توس ــر رون ب
ــا آن دارد. در  ــط ب ــع مرتب و صنای
حــال حاضــر سیاســت های حاکــم 
ــه ای اســت  ــر ایــن بخــش به گون ب
کــه ابتــدا صنعتــی احــداث و 
ســپس بــه دنبــال تامیــن مــواد اولیــه آن می رونــد. در 
چنیــن شــرایطی بخــش معــدن رشــد نخواهــد کــرد؛ 
درواقــع نــگاه تقاضامحــور مانــع توســعه معــدن اســت. 
حــال مــا انتظــار داریــم ایــن اســتراتژی اشــتباه کنــار 
ــش  ــت بخ ــت بضاع ــدم نخس ــود و در ق ــته ش گذاش
ــگاه  ــا ن ــیل ها ب ــن پتانس ــود. ای ــایی ش ــدن شناس مع
ــا  ــری از آنه ــرای بهره گی ــایی و ب ــور شناس عرضه مح
ــره  ــل زنجی ــرای تکمی ــی ب ــود. یعن ــزی ش برنامه ری
ارزش افــزوده، صنایــع معدنــی احــداث و توســعه 
ــی اساســی  ــاد شــده ضرورت ــرد ی ــر رویک ــد. تغیی یابن
ــع  ــرای بهبــود عملکــردی در بخــش معــدن و صنای ب

ــت. ــی اس معدن

خصوصی ها را جدی بگیرید  
از  ادامــه  در  می گویــد:  عســکرزاده  ســعید 

دولتمــردان و سیاســت گذاران انتظــار مــی رود بــا 
اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی و بــه رســمیت شــناختن 
حقــوق مالکیتــی معــدن کاران، زمینــه بهبــود فعالیــت 
ــرد.  ــم ک ــدن را در کشــور فراه ــگاه مع ــعه جای و توس
ــذاری  ــی، واگ ــش خصوص ــه بخ ــاد ب ــور از اعتم منظ
اســت.  خصوصــی  بخــش  بــه  امــور  حداکثــری 
مســئولیت و اختیــار را می تــوان بــه بخــش خصوصــی 
ــا منافــع ملــی را  واگــذار و از آن انتظــارات منطبــق ب

ــرد. ــب ک طل
معــدن، در  بخــش  مســاله خصوصی ســازی در 
طــول ســال های گذشــته به طــور مرتــب مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ هرچنــد کــه تجربــه 
ــدن  ــه مع ــف ازجمل ــای مختل ــده در حوزه ه ــاد ش ی
ــز  ــدن نی ــوزه مع ــت. در ح ــوده اس ــز نب موفقیت آمی
ــازی  ــاهد خصولتی س ــازی ش ــای خصوصی س ــه ج ب
بوده ایــم؛ بــرای اجتنــاب از ایــن رونــد و بــرای درگیــر 
ــت  ــی رود مدیری ــار م ــی، انتظ ــش خصوص ــدن بخ ش
ــه بخــش خصوصــی ســپرده شــود.  ــزرگ ب ــادن ب مع
ــش  ــگاه بخ ــا جای ــه ارتق ــد زمین ــاق می توان ــن اتف ای
معــدن و حتــی صنایــع معدنــی را فراهــم کنــد. 
ــف  ــای مختل ــی دولت ه ــص اصل ــت نق ــع مدیری درواق
ــا  ــود را ب ــن کمب ــوان ای ــن می ت ــت؛ بنابرای ــوده اس ب
ــرد. ــع ک ــوان بخــش خصوصــی مرتف ــری از ت بهره گی

ــال دارد.  ــه دنب ــدام مزیت هــای متعــددی ب ــن اق ای
ــرمایه بخــش خصوصــی  ــه س ــه نخســت آنک در درج
ــورد  ــگاه م ــود؛ بن ــردش می ش ــرمایه در گ ــذب س ج
ــت  ــه مالکی ــود؛ در ادام ــی اداره می ش ــه خوب ــث ب بح
معــادن به طــور کامــل در اختیــار دولــت اســت و 
ــت  ــوی دول ــور از س ــر ام ــارت ب ــکان نظ ــان ام همچن
ــا مشــکلی  وجــود دارد. درنتیجــه چنانچــه تخطــی ی
بــه وجــود آیــد، امــکان رفــع آن در ســریع ترین زمــان 

ممکــن وجــود خواهــد داشــت.

نگاهی به کمبودهای سنگ آهنی ها  
ــاالن بخــش  ــزود: فع ــن ســنگ آهن اف ــر انجم دبی
ســنگ آهــن نیــز در طــول ســال های اخیــر بــا 
چالش هــای متعــددی در مســیر فعالیــت خــود 
روبــرو بوده انــد و همــواره اعتراضــات خــود را نســبت 
ــن  ــر ای ــم ب ــذاری حاک ــروش و قیمت گ ــوه ف ــه نح ب
ــن  ــر ای صنعــت و ســایر سیاســت های کالن حاکــم ب
ــن  ــع ای ــد رف ــدون تردی ــد؛ ب ــوان کرده ان ــش عن بخ
و  اســتراتژی  در  تغییــر  بــه  نیــز  کم وکاســتی ها 
سیاســت گذاری نیــاز دارد. یعنــی بایــد همــه عوامــل 
ــگاه  ــن ن ــم؛ ای ــر دهی ــا را تغیی ــده تقاض محدودکنن
ــنده و  ــد؛ فروش ــن می کن ــت را تعیی ــت قیم ــه دول ک
ــتمی،  ــچ سیس ــد؛ در هی ــخص می کن ــدار را مش خری

ــت. ــخگو نیس پاس
ــذاری  ــد قیمت گ ــت در رون ــت مســتقیم دول دخال
ــهمیه بندی  ــال س ــن ح ــت. در همی ــیب زننده اس آس
ــد  ــن بای ــت. بنابرای ــی نیس ــدام قانون ــا اق ــز اساس نی
ــا  ــه و تقاض ــادل عرض ــه تع ــف نقط ــمت کش ــه س ب
پیــش رفــت. بهتریــن راه بــرای تحقــق ایــن هــدف، 
ــی همچــون  ــای شــفاف معامالت ــری از ابزاره بهره گی
ــائل  ــع مس ــه رف ــد ب ــه می توان ــت ک ــورس کاال اس ب
ــل  در بهتریــن شــرایط کمــک کنــد. اگــر بخــش قاب
توجهــی از محصــوالت معدنــی در ایــن فضــا معاملــه 
ــفافیت در  ــطه گری و ش ــش واس ــاهد کاه ــود؛ ش ش
معامــالت خواهیــم بــود کــه بســیار ارزشــمند اســت. 
فعالیت هــای  از  حاصــل  ســود  حــال  همیــن  در 
ــود و  ــش ش ــان بخ ــعه هم ــذب توس ــش، ج ــر بخ ه

ــد.  ــده برس ــه تولیدکنن ــتقیما ب مس
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الزاماتی برای توسعه معدن

دخالت مستقیم دولت در 
روند قیمت گذاری آسیب زننده 

است. در همین حال 
سهمیه بندی نیز اساسا اقدام 
قانونی نیست. بنابراین باید 
به سمت کشف نقطه تعادل 
عرضه و تقاضا پیش رفت. 
بهترین راه برای تحقق این 
هدف، بهره گیری از ابزارهای 

شفاف معامالتی همچون 
بورس کاال است که می تواند 

به رفع مسائل در بهترین 
شرایط کمک کند

اســتاندار کرمــان در ســفر بــه ســیرجان بــا همراهــی 
ــدار و  ــیرجان، فرمان ــردم س ــده م ــه، نماین ــام جمع ام
ــر، از نخســتین ســمپوزیوم  ــل شــرکت گل گه مدیرعام

ــرد. ــد ک ــر بازدی ــازی گل گه مجسمه س
ــد اســتاندار کرمــان در جمــع  ــی زینی ون ــر عل دکت
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه ســمپوزیوم مجسمه ســازی 
گل گهــر بــه خوبــی طراحــی و کارگاهــی شــده اســت، 
گفــت: در این ســمپوزیوم هنرمندان سرشــناس کشــور 
حضــور داشــتند کــه طرح هــای جــذاب و پــر معنایــی 
متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی و اســالمی مــا ارائــه کرده 
بودنــد. وی افــزود: بــه گفتــه برخی شــرکت کننــدگان، 
ــه لحــاظ کارگاهــی و تجهیــزات از  ــن ســمپوزیوم ب ای
ــوده  ــر ب ــم باالت ــی ه ــن الملل ــای بی بســیاری نمونه ه
کــه بابــت ایــن موضــوع از مدیریــت مجموعــه گل گهــر 

ــم.  تشــکر می کن
ــمپوزیوم  ــن س ــزاری ای ــت: برگ ــار داش ــد اظه زینی ون
ــوده اســت چــون باعــث شــده گل گهــر  ابتــکار خوبــی ب
عــالوه بر حوزه مســئولیت اجتماعــی، ورزشــی و فرهنگی، 
ــر  ــه ب ــدگار ک ــری مان ــی و هن ــای عین ــه کاره در زمین

ــد. ــر دارد، فعالیــت کن ــز اث ــده نی نســل های آین
نماینده ســیرجان و بردسیر در مجلس شــورای اسالمی 
ــازی  ــد از نخســتین ســمپوزیوم مجسمه س ــز در بازدی نی
ــا بیــان اینکــه ایــن ســمپوزیوم فعالیــت کــم  گل گهــر ب
ــن  ــت اندرکاران ای ــه دس ــن ب ــت: م ــت، گف ــری اس نظی
ــهباز  ــم. ش ــید می گوی ــته نباش ــکر و خس ــداد تش روی
حســن پــور با بیــان اینکــه امروز بیشــترین بار مســئولیت 
ــر دوش شــرکت گل گهــر  هــای اجتماعــی و فرهنگــی ب
اســت، گفــت: ایــن وظیفــه بــه عهــده همــه شــرکت های 
شهرســتان اســت و همانگونــه کــه گل گهــر در موضوعــات 
ــه  ــف وارد شــده و در حــال همــکاری اســت از بقی مختل

ــز چنیــن انتظــاری مــی رود. شــرکت ها نی

ابتکار گل گهر ستودنی است

استاندارکرماندربازدیدازسمپوزیوم
مجسمهسازیگلگهرعنوانکرد

خبر

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر و بنیــاد 
ــه  ــام)ره( ب ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــِت س برک
منظــور اعطــای تســهیالت اشــتغالزایی بــرای حمایــت 
از راه انــدازی کســب و کارهــای خــرد و خانگــی در 
شهرســتان های ســیرجان و بردســیر، تفاهــم نامــه 

ــد. ــا کردن ــکاری امض هم
ــت:  ــاره گف ــن ب ــر در ای ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
گل گهــر در عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی و در 
ــتان های ســیرجان  ــردم شــریف شهرس ــه م ــت ب خدم
و بردســیر بــه عنــوان معیــن اقتصــادی ایــن دو 
شهرســتان، پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی در قالــب 
2هــزار فقــره تســهیالت بــا شــبکه اجتماعــی رســالت را 
اخیــرا آغــاز کــرد و اکنــون در اقدامــی دیگــر در قالــب 
تفاهــم نامــه همــکاری بــا بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام)ره(، بــا تأمیــن اعتبــاری معــادل 
1200 میلیــارد ریــال، پرداخــت2500 فقــره تســهیالت 
اشــتغالزایی در این دو شهرســتان را در دســتور کار دارد.
مهنــدس ایمــان عتیقــی هــدف اصلــی ایــن تفاهــم 
را اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و 
توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی بــا اولویــت کســب 
و کارهــای خــرد و خانگــی برشــمرد و اظهــار امیــدواری 
ــا پرداخــت مجمــوع 4500 فقــره تســهیالت از  کــرد ب
محــل منابــع گل گهــر در بانــک رســالت و تفاهــم نامــه 
بنیــاد برکــت شــاهد رونــق اقتصــادی و بهبــود وضعیــت 
معیشــت خانوارهــای ســاکن در مناطــق کمتــر توســعه 

یافتــه ســیرجان و بردســیر باشــیم.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت نیــز بــا اشــاره بــه 
ــتغال زایی در  ــوزه اش ــت در ح ــاد برک ــای بنی فعالیت ه
اســتان کرمــان گفــت: 50 مجــری و تســهیل گر بنیــاد 
کــه در زمینــه شناســایی متقاضیــان اشــتغال و ایجــاد 
فرصت هــای کســب و کار در مناطــق روســتایی و محروم 
اســتان کرمــان فعال هســتند، اجــرای و عملیاتــی کردن 
پیش بینــی  اجتماع محــور  اشــتغال زایی  طرح هــای 
شــده در ایــن تفاهــم را نیــز پیگیــری خواهنــد 
ــه  ــدت تفاهم نام ــزود: م ــی اف ــین مدن ــرد. امیرحس ک
اشــتغال زایی در مناطــق محــروم و روســتایی شــهرهای 
ســیرجان و بردســیر ســه ســال اســت و مشــاغل مــورد 
ــای  ــیل ها و مزیت ه ــه پتانس ــه ب ــا توج ــز ب ــر نی نظ
نســبی هــر منطقــه ایجــاد خواهنــد شــد. گفتنی اســت 
ــره تســهیالت  ــه، 2500فق ــن تفاهــم نام ــر اســاس ای ب
اشــتغالزایی تــا ســقف 500 میلیــون ریــال )بــه ازای هــر 
شــغل( بــا کارمــزد 4درصــد و بازپرداخــت 60 ماهــه در 
شهرســتان هــای ســیرجان و بردســیر از طریــق صندوق 

ــود. ــت می ش ــد پرداخ ــی امی کارآفرین

افزایش تسهیالت اشتغالزایی توسط 
گل گهر در تفاهم با بنیاد برکت

درادامهطرحهایاعطایتسهیالت
اشتغالزاییگلگهر؛

عقبنشینی40درصدیبهایسنگآهندربازارهایجهانی

ناصــر تقــی زاده مدیرعامــل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی چادرملــو در خصــوص 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  تصمیــم 
تجــارت در خصــوص افزایــش 
صــادرات  تعرفــه 
ســفنجی  هن ا آ
وزارت  گفــت: 
صمــت طــی 
یــک ابــالغ 
آنــی اقــدام 

بــه 

ــرد؛  ــال ک ــان س ــا پای ــا ت ــر کامودیتی ه ــادرات ب ــوارض ص ــش ع افزای
اقدامــی کــه بــه زعــم فعــاالن ایــن حــوزه نیــاز بــه بررســی بیشــتر و نظر 

داشــت. کارشناســی 
بــه گفتــه وی، البتــه ایــن تصمیــم وزارت صمــت بــه قــدری عجوالنــه 
و غیــر کارشناســانه بــود کــه از همــان ابتــدا، مخالفــت هــای زیــادی بــا آن 
شــد. تقــی زاده دربــاره ایــن ابــالغ و آثــار آن بــر صنعــت گفــت: طبیعتــا 
وضــع عــوارض صادراتــی بــر کاالهــای خــام اقــدام خوبــی اســت امــا ایــن 
ابالغیه هــا نبایــد بــه صــورت عجلــه ای و بــدون مطالعــه کارشناســی صادر 
شــود. او ادامــه داد: وضــع تعرفــه بــر محصــوالت پایین دســتی از جملــه 
ســنگ آهن، کســانتره، گندلــه بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت بــه مــواد اولیه 
و در راســتای جلوگیــری از خــام فــروش بــه منظــور خلــق ارزش اقــدام 
خوبــی اســت، امــا بــا توجــه بــه قطعــی بــرق و تعطیلــی کوره هــای ذوب 
افزایــش عــوارض صــادرات آهــن اســفنجی اقدامــی غیــر منطقــی و غیــر 

ــی بود. کارشناس
مدیرعامــل چــادر ملــو در ادامــه توضیــح داد: آهــن اســفنجی محصول 

تولیــدی قبــل از شــمش اســت و در شــرایطی کــه کوره هــای ذوب بــه 
دلیــل قطعــی بــرق فعال نیســتند، بایــد شــرایط صــادرات ایــن محصول 
فراهــم باشــد تــا ســایر خطــوط تولیــدی نیــز بــا توقــف تولیــد روبــرو 
نشــوند. وی گفــت: طبیعتــا بایــد تا اتمــام دوران قطــع برق صــادرات آهن 
اســفنجی بــا شــرایط قبــل ادامــه دار بــود و پــس از عــادی شــدن شــرایط 
اگــر نیــاز بــه تغییراتــی در وضــع تعرفــه بــود اعمــال می شــد. امــا اکنــون 
ــی  ــوارض صادرات ــش ع ــای ذوب و افزای ــی کوره ه ــه تعطیل ــه ب ــا توج ب
آهــن اســفنجی نیــاز بــود تــا نظــر کارشناســان بــه منظــور جلوگیــری از 

مشــکالت مــورد توجــه قــرار مــی گرفــت.
تقــی زاده تصریــح کــرد: در شــرایط فعلی باید تســهیل صــادرات آهن 
اســفنجی امــکان پذیــر شــود تــا ســایر خطــوط تولیــد در پاییــن دســت 
بــا مشــکل تولیــد و توقــف مواجــه نشــود. در صورتــی کــه روند صــادرات 
آهــن اســفنجی در شــرایط قطعــی بــرق کــوره هــای ذوب فراهــم نشــود 
ســایر خطــوط تولیــد در پاییــن دســت نیــز بــا مشــکل و توقــف تولیــد 

مواجــه خواهند شــد.

واکنشمدیرعاملشرکتمعدنیوصنعتیچادرملوبهافزایشتعرفههایصادراتی

ابتدا برق کوره های ذوب را وصل کنید، اگر الزم بود عوارض را باال ببرید

توسعه
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ــادرات  ــا ص ــیوع کرون ــه ش ــی ک ــرایط کنون ــوص در ش ــت به خص مزی
در بســیاری از بخش هــا را دچــار ادامــه چالــش کــرده از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار بــوده و مزایــای توســعه صنعتــی بخــش فــوالد 
 و بــه شــکل کلی تــر صنایــع معدنــی کشــور را نمایــان می کنــد. 
ــازان  ــوص فوالدس ــه خص ــی و ب ــای صنعت ــش واحده ــه نق ــه ب ــا توج ب
به عنــوان صنعتــی مــادر در توســعه همه جانبــه کشــور، انتظــار مــی رود 
کــه سیاســت گذاران در تصمیم گیری هــای خــود به گونــه ای عمــل 
کننــد کــه شــاهد جلــب ســرمایه گذاران جدیــد بــه ایــن بخــش باشــیم. 
هرچنــد کــه متاســفانه بررســی رونــد سیاســت گذاری بــرای ایــن بخــش 
ــه  ــوده ک ــه ای ب ــاری به گون ــال ج ــده از س ــپری ش ــای س ــرف ماه ه ظ
ــارزی از  ــه ب ــود؛ نمون ــر می ش ــش منج ــن بخ ــرمایه از ای ــرار س ــه ف ب

ــر  ــوالد منج ــش ف ــرمایه گذاران از بخ ــروج س ــه خ ــه ب ــت هایی ک سیاس
ــازان  ــی فوالدس ــرق مصرف ــد ب ــش دیمان ــوان در کاه ــود را می ت می ش
ــرد.  ــاهده ک ــر مش ــای اخی ــرف ماه ه ــا ظ ــرق آن ه ــع ب ــه قط  و در ادام
ــدت و  ــان م ــی می ــرات منف ــور اث ــوالدی کش ــای ف ــرق واحده ــع ب قط
ــان  ــی می ــر منف ــد اث ــاری تولی ــراه دارد. کاهــش اجب ــه هم ــدت ب بلندم
مــدت ایــن موضــوع اســت. درواقــع توقف تولیــد در وهلــه اول بــه کاهش 
ــه  ــش عرض ــود. کاه ــر می ش ــی منج ــی و صادرات ــازار داخل ــه در ب عرض
محصــول بــه بــازار داخــل، تعــادل عرضــه و تقاضــا را برهم زده و به رشــد 
ــد  ــش تولی ــال کاه ــن ح ــود؛ در عی ــر می ش ــا منج ــواع کااله ــت ان قیم
ــرای  ــور در اج ــادرات مح ــدی ص ــای تولی ــه بنگاه ه ــود ک ــث می ش باع
قراردادهــای صادراتــی خــود بــه چالــش بربخورنــد کــه ایــن موضــوع در 

عیــن حــال کــه بــه زیــان ایــن بنگاه هــا منجــر می شــود، افــت درآمــد 
ارزی کشــور را در ماه هــای آینــده بــه دنبــال دارد کــه ایــن موضــوع نیــز 
پتانســیل باالیــی در ایجــاد چالــش بــرای کشــور ظــرف ماه هــای پیش رو 
داشــته باشــد. در کنــار مــوارد بیــان شــده همانگونــه کــه سیاســت گذای 
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــرار س ــه ف ــرق ب ــت ب ــئوالن در صنع ــت مس نادرس
ــع  ــرق صنای ــع ب ــان و قط ــد، نوس ــر ش ــش منج ــن بخ ــی از ای خصوص
 نیــز خــروج ســرمایه گذاران از صنایــع کشــور را بــه دنبــال دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه مزایــای توســعه 
ــان  ــارز آن در زم ــه ب ــه نمون ــف ک ــای مختل ــوالد در بخش ه ــت ف صنع
ــه ای باشــد کــه  ــا دیــده شــد، نحــوه سیاســت گذاری به گون شــیوع کرون

ــه ایــن بخــش باشــیم. ــد ب شــاهد جلــب ســرمایه های جدی

توسعه صنعتی فوالدسازان در بحران کرونا به کمک کشور آمد

ــش*:  ــا خیراندی ــدن و فوالد-آتن ــارت مع تج
ــت؛  ــوردار اس ــی برخ ــی معدن ــای غن ــران از ظرفیت ه ای
صنایــع معدنــی متعــددی نیــز بــر پایــه بهره گیــری از این 
ظرفیت هــا و همچنیــن بــا توجــه به منابــع غنی انــرژی در 
ــری از ظرفیت هــای  ــا احــداث شــده اند. بهره گی کشــور م
یاد شــده تاثیر بســزایی بر رشــد و توســعه اقتصــادی دارد و 
در طــول ســال های گذشــته بارهــا در باب آن ســخن گفته 
شــده اســت. بــا ایــن وجــود و بــه اعتقــاد فعــاالن بخــش 
معــدن و صنایــع معدنــی، بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــار می رف ــد و انتظ ــه بای ــور ک آنط
نگرفتــه اســت. در همیــن حــال چالش هــای متعــددی نیز 
بــر رونــد فعالیــت ایــن صنایــع حاکــم اســت. حــال کــه در 
روزهــای ابتدایــی فعالیــت دولــت ســیزدهم قــرار داریــم، از 
ایــن دولتمــردان جدیــد انتظــار مــی رود همین ابتــدای کار 
انتقــادات و نظــرات فعاالن صنعتــی و اقتصادی را بشــنوند. 
در ادامــه نیــز بــرای تصمیم گیــری در حوزه هــای مختلــف 
از نظــرات همیــن فعــاالن اقتصــادی بهــره بگیرنــد تــا در 
آینــده نزدیک شــاهد بهبــود در عملکــرد صنایع و توســعه 

اقتصادی کشــور باشــیم. 

کیومــرث فتح اله کرمانشــاهی 
در  اقتصــادی،  کارشــناس 
»هفته نامــه  بــا  گفت وگــو 
فــوالد«  و  معــدن  تجــارت 
عنــوان کــرد: ایــن روزهــا دولــت 
امــور  اداره  ســکان  ســیزدهم 
کشــور را بــر عهــده گرفتــه 
اســت. بــا توجــه بــه چالش هــای 
ســاختاری کــه بــر اقتصاد کشــور ســایه افکنــده و عملکرد 
صنایــع را تحــت تاثیر قــرار داده اســت؛ عملکــرد این دولت 
اهمیــت ویــژه ای دارد. درواقــع انتظــار می رود دولتمــردان و 
سیاســت گذاران در مســیری اصولــی گام بردارنــد تا ضمن 
ــع شــدن مشــکالت، شــاهد توســعه اقتصــادی در  مرتف
ــای  ــه وعده ه ــیم. چنانچ ــز باش ــف نی ــای مختل حوزه ه
انتخاباتــی ســیزدهمین رئیس جمهــور را مــالک ارزیابــی 
ــت  ــه دول ــرد ک ــا ک ــور ادع ــوان اینط ــم؛ می ت ــرار دهی ق
ســیزدهم، چالش هــای اقتصادی حاکــم بر کشــور را درک 
کــرده اســت. در همیــن حــال طــی چنــد هفتــه اخیــر راه 
ــه  ــرای رفــع ایــن چالش هــا ارائ حل هــای مثبتــی نیــز ب
شــده اســت. بنابرایــن عمــل بــه وعده هــای مطــرح شــده 
نخســتین گام در مســیر رفــع کمبودهــای کنونــی حاکــم 

ــر اقتصــاد اســت.  ب

توسعه اتفاقی نیست  
وی ادامــه می دهــد: توســعه و پیشــرفت اتفاقــی حاصل 
ــا  ــزی دارد. کشــور م ــه برنامه ری ــاز ب ــه نی ــود؛ بلک نمی ش
در همــه زمینه هــا نیازمنــد برنامــه کلــی اســت. در ایــن 
میــان دولت هــا نیــز موظفنــد بــا محوریــت برنامــه عمــل 
ــد کــه در طــول ســالیان گذشــته شــاهد  ــد. هرچن کنن
عملکــرد دولت هــای مختلــف و سیاســت گذاران براســاس 
ســلیقه بوده ایــم. ایــن ســلیقه محوری و جزیــره ای عمــل 
کــردن در مــوارد متعــددی چالش هــای بســیاری را بــرای 
فعــاالن صنعتــی پدیــد آورده اســت. اداره کشــور براســاس 
تصمیمــات روزانــه و ُمســکن درمانی نه تنهــا نتیجه بخــش 
نیســت بلکــه چالش هــای بســیاری را در مســیر فعالیــت 
صنایــع پدیــد مــی آورد. بــا ایــن وجــود در طول ســال های 
ــرای  ــزی ب ــا و برنامه ری ــی چالش ه ــته آسیب شناس گذش
رفــع آنهــا آنطــور کــه بایــد و انتظــار می رفــت مــورد توجه 
سیاســت گذاران قــرار نگرفــت. حــال در موقعیــت کنونی و 
برای بهبود شــرایط و همچنین حرکت در مســیر توســعه 
انتظــار مــی رود در همــه ســطوح اعــم از بخــش معــدن، 
ــع و .... برنامه محــور  ــه آن، ســایر صنای ــع وابســته ب صنای
باشــیم. بدیــن معنــی کــه ابتــدا جایــگاه کنونــی حاکم بر 
هر بخش مشــخص شــود. اهــداف توســعه ای تبییــن و در 
ادامــه ســازوکارهای نیــل بــه توســعه نیز روشــن و شــفاف 
بیــان شــود.بدین ترتیــب می تــوان بــه نتیجه بخــش بودن 

عملکــرد دولــت انتظار داشــت. 

ضرورت تبعیت از برنامه  
ــم  ــود تی ــه وج ــد ک ــان می کن ــاهی خاطرنش کرمانش
نخبــه و یک دســت در تمامــی بخش هــای مختلــف 

سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ضــروری 
به نظــر برســد. در همیــن حــال از ایــن تیــم انتظار مــی رود 
همــگام بــا برنامه هــای از پیــش تعییــن شــده گام بردارند. 
به عنــوان مثــال بــرای پیشــرفت در حوزه هــای اقتصــادی 
انتظــار مــی رود تمامــی نهادهــا و وزارتخانه هــای مرتبــط با 
ایــن بخــش، هماهنــگ با یکدیگــر عمل کننــد. عــالوه بر 
ایــن تبعیت از اسنادباالدســتی نیــز در این مســیر ضروری 
ــر  ــم ب ــای حاک ــد از چالش ه ــد و می توان ــر می رس به نظ

ــاد بکاهد. اقتص

توجه به ارکان صمت  
وی می گویــد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کنونی 
ــع  ــت، صنای ــای صنع ــب وزارتخانه ه ــته در قال در گذش
ــرده  ــت می ک ــی ســابق فعالی ــادن و بازرگان ســنگین، مع
اســت؛ بنابرایــن می تــوان ادعــا کــرد که ایــن وزارتخانــه در 
طــول ســال هایی کــه از تاســیس آن می گــذرد وظایــف 
قابــل توجهــی را بــر عهده داشــته اســت. همین ســنگینی 
مســئولیت و گســتردگی وظایــف نیز بــر بار مشــکالت آن 
افــزوده اســت. عــالوه بــر ایــن برخــی حوزه هــا همچــون 
معــادن و صنایــع وابســته بــه آن نیــز آنطــور کــه بایــد و 
انتظــار مــی رود در اولویــت نبوده انــد. در موقعیــت کنونــی 
بــرای تکــرار نشــدن تجربــه ناموفــق گذشــته در اداره ایــن 
وزارتخانــه از دولــت جدید انتظــار می رود، از حضــور 3 قائم 
مقــام در 3 حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای وزیــر و 
جهــت اداره ایــن وزارت بهــره بگیــرد تــا بدیــن ترتیب یک 
بخــش، فــدای ســایر بخش هــا نشــود. درنتیجــه انتظــار 

مــی رود ایــن اقدامــات در قالــب هماهنــگ جلــو بــرود. 
کشــور مــا از ذخایــر خــدادادی و منابــع عظیمــی قابل 
ــن  ــری از ای ــن بهره گی ــت. بنابرای ــوردار اس ــی برخ توجه
ــا  ــن ظرفیت ه ــازی ای ــی و فعال س ــی معدن ــع غن مناب
نیازمنــد برنامــه اســت. الزم اســت ضعف هــای موجــود در 
ایــن حــوزه شناســایی شــوند و بــا شناســایی حلقه هــای 
مفقــوده، زمینــه بهبــود شــرایط فراهــم شــود. در ادامه نیز 
ــی و خارجــی،  ــا تســهیل حضــور ســرمایه گذاران داخل ب
مســیر رونــق و بهبــود عملکــرد فعالیت در بخــش معدن و 

صنایــع معدنــی تســهیل شــود. 
بهتریــن اســتراتژی کــه زمینه توســعه کشــور را فراهم 
می کنــد؛ توســعه صــادرات غیرنفتــی اســت. متاســفانه در 
طــول 40 ســال اخیــر اقتصــاد کشــور بــر پایــه بهره گیری 
از ذخایرنفتــی و فــروش ایــن منبــع در بازارهــای جهانــی، 
اداره شــده اســت. امــا بایــد صــادرات را در ســایر حوزه هــای 
غیرنفتــی گســترش داد. در چنیــن فضایــی رشــد 
ــی و  ــع معدن ــی و صنای بهره گیــری از ظرفیت هــای معدن
صــادرات محصــوالت تولیــد شــده در این صنعــت ضروری 

به نظــر می رســد.

اطمینان به بخش خصوصی  
کرمانشــاهی ادامــه می دهــد: در طــول ســال های 
گذشــته بهره گیــری از نظــرات بخــش خصوصــی و فعاالن 
ــب وعــده  ــف به طــور مرت اقتصــادی در حوزه هــای مختل
داده شــده اســت؛ هرچنــد کــه در واقعیــت هیچ کــدام از 
وعده هــای یــاد شــده بــه واقعیــت نرســیده اند. در اصــل از 
دولــت انتظــار مــی رود سیاســت گذاری امــور را بــر عهــده 
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــری را ب ــرد و تصدی گ بگی
کنــد. سیاســت گذاری صحیــح نیــز بــا شــنیدن انتظــارت 
ذی نفعــان یعنــی بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی 
ممکــن خواهــد شــد. منظــور از بخــش خصوصــی فعاالن 
اتــاق بازرگانــی، اصنــاف، تشــکل ها و .... اســت. هرچنــد که 
انتظــار داریــم بخــش خصوصــی نیــز ســاماندهی و حتــی 
متحــول شــود. بخــش خصوصی و تشــکل های وابســته به 
آن نیــز پویــا باشــند. چنانچه تشــکل ها در مســیر فعالیت 
خــود توجــه بــه منافــع ملــی را به عنــوان اصلــی اساســی 
مــورد توجــه قــرار دهنــد؛ دولــت نیــز هیــچ تصمیمــی را 
بــدون نظرخواهــی از آنهــا نباید اتخــاذ کنــد. تامین منافع 
ملــی متضمن منافع شــخصینیز هســت و بایــد در اولویت 
باشــد. اگر بخــش معدنی که تشــکل های متعــددی در آن 
فعالیــت می کننــد، در امــور مختلــف اتفــاق نظــر داشــته 
باشــند؛ می تــوان بــه اثرگــذاری آنهــا روی دولــت امیــد 

بیشــتری داشــت. 

*آتنا خیراندیش:
Kheirandisha9@gmail.com 

سیاستگذارییکشبهبالیجانصنایعمعدنی

توسعه با برنامه ریزی ممکن می شود
تجــارت معــدن و فوالد-پیام خسروی ســعید*: 
ــاختمانی اســت  ــن محصــول س ــیمان پرمصرف تری س
کــه بیشــترین ســرانه مصــرف را در اختیار دارد. شــاید 
بــه همیــن دلیــل نیــز تولیــد و فــروش ایــن محصــول 
ــال های  ــت. در س ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
گذشــته و بــا توجــه بــه کمبــود ایــن محصــول نــرخ 
ــا  ــد؛ ام ــام می ش ــت انج ــارت دول ــا نظ ــروش آن ب ف
در طــول ایــن ســال ها ظرفیــت تولیــد ســیمان 
ــی  ــت؛ تاجای ــته اس ــد داش ــب رش ــه مرات ــور ب کش
ــمی تولیــد  ــت اس ــی ظرفی ــت کنون ــه در موقعی ک
ــرآورد  ــن ب ــه 90 میلیــون ت ایــن محصــول نزدیــک ب
ــاز  ــر از نی ــب باالت ــه مرات ــت ب ــن ظرفی ــود. ای می ش
داخلــی صنایــع کشــور اســت و از ایــن رو اصــرار دولت 
ــازار،  ــه حفــظ دخالــت و اثرگــذاری خــود در ایــن ب ب
ــت  ــن صنع ــاالن ای ــرای فع ــدی را ب ــای ج چالش ه
ــرای  ــی ب ــه فرصت ــه آنک ــت. ازجمل ــد آورده اس پدی
توســعه و نوســازی تجهیــزات و قطعــات یدکــی خــود 
ــور  ــده اینط ــاد ش ــوارد ی ــوع م ــد. ازمجم را نیافته ان
قیمت گــذاری  واگــذاری  کــه  می شــود  برداشــت 
ــن  ــت در ای ــت دول ــع دخال ــازار و قط ــه ب ــیمان ب س
ــت  ــن صنع ــاالن ای ــته فع ــن خواس ــورد بزرگ تری م
اســت. در ادامــه بایــد بــه چالش هــای ناشــی از 
کمبــود بــرق و گاز در ماه هــای گذشــته اشــاره کــرد و 
خاطرنشــان کــرد ایــن کمبــود زمینه ســاز التهــاب در 
بــازار ســیمان شــده اســت؛ بنابرایــن تجدیــد نظــر در 

آن ضــروری به نظــر می رســد. 

سیمان، استراتژیک و غیرقابل جایگزین  
حســین چهرگانــی فعــال 
ــو  ــیمان در گفت وگ ــت س صنع
ــا »هفته نامــه تجــارت معــدن  ب
و فــوالد« عنــوان کــرد: صنعــت 
ســیمان در موقعیــت کنونــی بــا 
چالش هــای متعددی در مســیر 
فعالیــت خــود روبــرو اســت. در 
ایــن میــان تامیــن انــرژی مــورد 
نیــاز واحدهــای ســیمانی بزرگ تریــن مشــکلی به نظــر 
می رســد کــه رونــد فعالیــت ایــن صنعــت را در ماه هــای 
گذشــته تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. ایــن صنایــع در 
ماه هــای گــرم ســال بــا کمبــود بــرق و در فصــول ســرد 
ســال بــا کمبــود گاز روبــرو هســتند. در چنیــن فضایــی 
عمــال تولیــد در ایــن حــوزه غیرممکــن خواهــد بــود و 
از ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول پرمصــرف در صنایــع 

ســاختمانی کشــور بــه شــدت کاســته خواهــد شــد. 
ــد  ــر می رس ــروری به نظ ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب توج
کــه ســیمان محصولــی پرمصــرف و غیــر قابــل 
پروژه هــای  اجــرای  و  ساخت وســاز  در  جایگزیــن 
ــل  ــش قاب ــا کاه ــف ی ــن توق ــت؛ بنابرای ــی اس عمران
توجــه تولیــد آن بــه منزلــه وارد آمــدن لطمــات جدی 
بــه توســعه کشــور خواهــد بــود و نمی تــوان بــه 
ســادگی از کنــار آن گذشــت. درنتیجــه از دولتمــردان 
جدیــد انتظــار مــی رود ضمــن توجــه بــه ایــن چالــش 
و عواقــب آن، راه حلــی منطقــی و اساســی بــرای رفــع 
ــزی  ــرای آن برنامه ری ــند و ب ــا بیندیش ــن کمبوده ای

کننــد.

رشد تولید راه حل نهایی  
می کنــد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  چهرگانــی 
قیمت گــذاری و نظــارت بــر توزیــع ســیمان نیــز 
همــواره در طــول ســال های گذشــته موردبحــث بــوده 
ــم  ــت را فراه ــن صنع ــه ای ــانی ب ــه آسیب رس و زمین
ــن  ــیمان، اصولی تری ــد س ــش تولی ــت. افزای ــرده اس ک
راهــکاری اســت کــه موجــب می شــود ایــن محصــول 
ــرد.  ــرار گی ــردم ق ــار م ــبی در اختی ــای مناس ــا به ب
ــه  ــه ضــروری به نظــر می رســد ک ــن نکت ــه ای توجــه ب
ظرفیت هــای احــداث شــده در ایــن صنعــت بــه مراتــب 
ــن محصــول ســاختمانی  ــه ای ــی ب ــاز داخل بیــش از نی
بــرآورد می شــود؛ بنابرایــن چنانچــه ظرفیت هــای 
ــا  ــوند، نه تنه ــال ش ــت فع ــن صنع ــده در ای ــی مان خال
نیــاز داخلــی تامیــن می شــود بلکــه تولیــد ایــن 

ــود. ــد ب ــور خواه ــاز کش ــر از نی ــول فرات محص

از نوسازی بازماندیم  
بــا ایــن وجــود در ســال های گذشــته همــواره 
شــاهد موانعــی در مســیر افزایــش قیمــت منطقــی ایــن 
محصــول بوده ایــم. بــا افزایــش تــورم حاکــم بــر اقتصــاد 
ــش  ــز افزای ــد ســیمان نی ــای تولی ــرخ نهاده ه کشــور، ن
یافتــه اســت؛ بــا ایــن وجــود دولــت اجــازه رشــد بهــای 
قیمــت ســیمان را همپــای تــورم نــداده اســت. در چنین 
ــددی در  ــای متع ــا چالش ه ــت ب ــن صنع ــی ای موقعیت
مســیر تولیــد و فعالیــت خــود روبــرو شــد. ازجملــه آنکه 
ــت  ــته نتوانس ــال های گذش ــول س ــت در ط ــن صنع ای
ــزات  ــات و تجهی ــه بازســازی و نوســازی قطع نســبت ب

خــود اقــدام کنــد.
در همیــن حــال تحــت تاثیر فضــای دســتوری حاکم 
بــر ایــن صنعــت، ورود بــه ایــن صنعــت، جذابیت هــای 
خــود را از دســت داد و شــاهد افــت رونــد ورود ســرمایه 
بــه ایــن بخــش بودیــم. تمــام مــوارد یــاد شــده در حالی 
هســتند کــه هیــچ رونــد منطقــی بــر ایــن نرخ گــذاری 
ــک  ــر ی ــت تاثی ــا تح ــت؛ تنه ــم نیس ــتوری حاک دس
سیاســت اشــتباه شــاهد وارد آمــدن لطماتــی جــدی بــه 

ایــن صنعــت بودیــم.
گفتنــی اســت در تمــام دنیــا میــان قیمــت ســیمان 
و فــوالد نســبتی مشــخص وجــود دارد. در حالــت کلــی 
ــیمان  ــت س ــر قیم ــا 8 براب ــوالد 7 ت ــروش ف ــای ف به
ــه  ــا ب ــن نســبت ها در کشــو م ــا ای ــرآورد می شــود؛ ام ب
شــدت تغییــر کــرده و شــاهد ارزان فروشــی قابــل توجــه 
ــرخ  ــع ن ــوالد هســتیم. درواق ــا ف ســیمان در مقایســه ب
فــروش ســیمان متناســب بــا تــورم حاکــم بــر اقتصــاد 
و افزایــش بهــای ســایر نهاده هــای ساخت وســاز، رشــد 
نکــرده اســت. ایــن اشــتباه یــاد شــده درحالــی اســت که 
ســیمان حتــی از اثرگــذاری عمــده و ویــژه ای بــر بهــای 

تمــام شــده مســکن نیــز برخــوردار نیســت.
حــال بــرای رفــع معضــالت یــاد شــده انتظار مــی رود 
ــن  ــازار ســپرده شــود. بهتری ــه ب ــذاری ســیمان ب نرخ گ
روش بــرای کشــف قیمــت یــک محصــول کــه میــزان 
تولیــد آن هــم بــه مراتــب بیــش از نیــاز داخلــی اســت، 
مراجعــه بــه بــازار اســت. ســیمان کاالی اساســی نیســت 
کــه همــواره قیمــت آن بــا نظــارت دولــت تعییــن شــود. 
کمبــودی نیــز در میــزان تولیــد آن مشــاهده نمی شــود 

کــه رونــد توزیــع آن بــه دولــت ســپرده شــود. 
ــدود 20  ــا ح ــور م ــیمان در کش ــد س ــت تولی ظرفی
ــه ایــن محصــول  ــاز کشــور ب ــن بیــش از نی میلیــون ت
ــد  ــا تولی ــوان ب ــه می ت ــالوه آنک ــود. به ع ــرآورد می ش ب
ــول  ــن محص ــد ای ــت تولی ــب، ظرفی ــیمان های مرک س
ســاختمانی را حداقــل 20 میلیــون تــن ارتقــا داد. یعنــی 
ــی را  ــاز داخل ــاف نی ــد کف ــم از تولی ــن حج ــا ای نه تنه
ــش  ــرای افزای ــی ب ــه راهکارهای ــد ب ــه بای ــد بلک می ده

ســهم صادراتــی ســیمان نیــز اندیشــیده شــود.

التهابات ناشی از بی برقی است  
می کنــد:  خاطرنشــان  بایــد  ادامــه  در  وی 
ــد  ــر رون ــته ب ــای گذش ــی هفته ه ــه ط ــی ک التهابات
ــای  ــی به ــد غیرمنطق ــت و رش ــن صنع ــت ای فعالی
ــرق و  ــوده، از قطعــی ب ــازار حاکــم ب ــروش آن در ب ف
ــد  ــرد و نبای ــد نشــات می گی ــل توجــه تولی ــت قاب اف
ــت و  ــن صنع ــت ای ــد فعالی ــطه آن، کل رون ــه واس ب
نرخ گــذاری حاکــم بــر آن را متاثــر کــرد. ایــن 
ــوزه  ــا در ح ــن کمبوده ــا تامی ــا ب ــز تنه ــش نی چال

بــرق مرتفــع می شــود. 
ــه  ــه ب ــه توج ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش ــان بای در پای
پیشــینه تولیــد ســیمان حکایــت از آن دارد کــه ورود 
دولــت بــه مقولــه قیمت گــذاری اشــتباه اســت و 
ــع را  ــت صنای ــیر فعالی ــدی را در مس ــای ج چالش ه
ــت در طــول ســال های  ــد. نظــارت دول فراهــم می کن
ــه  ــه زمین ــوده بلک ــز نب ــا موفقیت  آمی ــته نه تنه گذش
واســطه گری و داللــی را در ایــن صنعــت فراهــم کــرده 
اســت. در چنیــن شــرایطی ســود تولیــد ایــن محصول 
تنهــا عایــد افــراد خــاص می شــود و تولیدکننــده هــر 
روز بیــش از قبــل بــا چالــش در مســیر فعالیــت خــود 

روبــرو خواهــد شــد.

*پیام خسروی سعید:
Payamkhosravisaeid@mtn.ir 

قطعدخالتدولت،بزرگتریندرخواستسیمانیها

قیمت گذاری را به بازار بسپارید

توسعه

علی محمد زمانی
مدیرعامل شرکت صبافوالد زاگرس

صنایــع به واســطه بــرق زنــده هســتند و قطعــی آن 
ــارت های  ــدن خس ــد و وارد آم ــف تولی ــه توق ــه منزل ب
جــدی بــه خطــوط تولیــد و تجهیــزات در ایــن واحدهــا 
اســت. در چنیــن شــرایطی و بــا طوالنــی شــدن زمــان 
توقــف تولیــد، دیگــر فعالیــت بــرای بســیاری از صنایــع 
فــوالدی ازجملــه واحدهــای پایین دســتی ایــن صنعــت 
بــا ســوددهی همــراه نخواهــد بــود. بدیــن ترتیــب روند 
ــرار  ــر ق ــرض خط ــع در مع ــن صنای ــت ای ــه فعالی ادام
گرفتــه اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری بــه  نظــر 
ــود  ــور خ ــازان کش ــیاری از فوالدس ــه بس ــد ک می رس
تولیدکننــده مــواد اولیــه ســایر صنایــع نهایــی هســتند 
و بدیــن ترتیــب ایــن زنجیــره معیــوب ادامــه می یابــد 
ــع  ــرد صنای ــر عملک ــک ب ــده نزدی ــر آن در آین و تاثی
تولیدکننــده محصــوالت نهایــی نمایــان خواهــد شــد.

ســال جــاری از ســوی رهبــر معظــم انقــالب 
مانع زدایی هــا  و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  عنــوان  بــا 
نام گــذاری شــده اســت؛ در چنیــن ســالی انتظــار 
ــع  ــد صنای ــیر تولی ــود در مس ــع موج ــت موان می رف
ــچ گام  ــا هی ــود نه تنه ــن وج ــا ای ــوند. ب ــرف ش برط
مثبتــی در مســیر مانع زدایــی برداشــته نشــد بلکــه هــر 
روز موانعــی جدیــد در مســیر فعالیــت صنایــع ایجــاد و 

ــرد. ــوار ک ــل دش ــش از قب ــد را بی ــداوم تولی ت
ایــن روزهــا تامیــن بــرق مــورد نیــاز بــرای تولیــد در 
صنایــع مختلــف بــه چالشــی فراگیــر در ســطح کشــور 
بــدل شــده و کمتــر تولیدکننــده ای از آن متاثــر نشــده 
اســت. صنایــع فــوالد طــی هفته هــای اخیــر بــا گرم تــر 
شــدن هــوا کمبــود بــرق بــه معظلــی هــر روزه بــرای 
صنایــع بــدل شــده اســت. ابتــدا فوالدســازان موظــف 
شــدند در ســاعات پیــک مصــرف یعنــی از ســاعت 12 
ظهــر تــا 9 شــب، میــزان مصــرف بــرق را تــا 80 درصد 
ــرای  ــت 80 درصــدی ب ــن محدودی ــد. ای کاهــش دهن
فعــاالن صنایــع فــوالدی بــه منزله قطــع کامــل چرخه 
ــای  ــات و ابالغیه ه ــز مصوب ــه نی ــت. در ادام ــد اس تولی

جدیــد ایــن رونــد قطعــی بــرق را تشــدید کــرد. 
ــد  ــکان تولی ــی ام ــن فضای ــد در چنی ــدون تردی ب
وجــود نــدارد. حتــی امــکان مدیریــت شــرایط و تولیــد 
بــا ظرفیــت پاییــن نیــز وجــود نــدارد. توجــه بــه ایــن 
نکتــه ضــروری به نظــر می رســد کــه خامــوش کــردن 
و روشــن کــردن دوبــاره کــوره فــوالد کــه دمــای باالیی 
دارد، بســیار حســاس و زمان بــر اســت. بنابرایــن 
ــراری  ــرق اضط ــتم های ب ــی از سیس ــای صنعت واحده
ــرای در مــدار نگــه داشــتن کوره هــا اســتفاده  تنهــا  ب

ــدارد. ــود ن ــا آن وج ــد ب ــکان تولی ــه ام ــد ک می کنن
ــتفاده در  ــورد اس ــی م ــزات الکتریک ــع تجهی درواق
ــرای  ــی ب ــمی قابل توجه ــرف اس ــوالد مص ــت ف صنع
تولیــد دارنــد امــا آماده بــکاری ایــن تجهیــزات بــه بــرق 
ــرق  ــری از ب ــا بهره گی ــوان ب ــاز دارد و می ت ــی نی حداقل
اظطــراری ایــن نیــاز را تامیــن کــرد. بنابراین در شــرایط 

ــم. ــوش نمی کنی ــا را خام ــی کوره ه کنون
ــی های  ــده در خاموش ــوارد یاد ش ــه م ــه ب ــا توج ب
ــد و  ــد ش ــد وارد خواه ــه تولی ــدی ب ــیب ج ــر آس اخی
ــان  ــه می ــی رود. فاصل ــن م ــا از بی ــوددهی واحده س
ــتی  ــع پایین دس ــودآوری در صنای ــد و س ــه تولی هزین
ــه کاهــش  ــا توجــه ب فــوالد بســیار نزدیــک اســت و ب
ســاعات کاری و تولیــد ناشــی از قطعــی بــرق، فعالیــت 
ایــن واحدهــا بــه مــرز زیان دهــی می رســد.  در 
درواقــع صنعتگــران زمــان تولیــد را از دســت می دهنــد 
در حالی کــه هزینه هــای ثابــت تولیــد پابرجــا هســتند؛ 
ــر  ــا ب ــت هزینه ه ــن دس ــار ای ــرایطی ب ــن ش درچنی

ــد. ــد ش ــرکت وارد خواه ش
شــرکت مدیریــت شــبکه برق ایــران از قبل نســبت 
ــواردی  ــد. در م ــرق اطالع رســانی می کن ــه قطعــی ب ب
شــاهدیم کــه از ایــن اطالع رســانی بــرای قطعــی بــرق 
ــد  ــدون تردی ــود. ب ــت می ش ــاز صحب ــوان امتی به عن
ــتر و  ــب بیش ــه  مرات ــات ب ــرق لطم ــی ب ــع ناگهان قط
ــاز  ــه دنبــال دارد امــا ب ــرای صنعــت ب جدی تــری را ب
ــل  ــانی راه ح ــه اطالع رس ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــم بای ه
نیســت. درواقــع صنایــع شــرایط تحمیلــی قــرار داریم 

ــود. ــحال ب ــانی خوش ــن اطالع رس ــوان از ای و نمی ت
در پایــان بایــد تاکیــد کــرد کــه در حــال حاضــر 
صنایــع بــا چالــش قطــع مــداوم و هــر روزه بــرق و 
ــن  ــرو هســتند. ای ــد روب ــف تولی ــال آن توق ــه دنب ب
ــه شــرایط موجــود گالیه منــد  صنعتگــران نســبت ب
در  دارنــد  انتظــار  سیاســت گذارن  از  و  هســتند 
مســیر مانع زدایــی گام بردارنــد. درواقــع انتظــار 
ــرک  ــوان مح ــع به عن ــرق صنای ــن ب ــی رود تامی م
اصلــی توســعه اقتصــادی در اولویــت قــرار گیــرد تــا 
ــن  ــان ممک ــن زم ــدی در کوتاه تری ــش ج ــن چال ای

مرتفــع شــود. 

افزایش موانع
 در سال جهش تولید

یادداشت
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ســال 1400 از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان 
ــذاری شــد،  ــا« نامگ ــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ه »تولی
انتظــار می رفــت کــه در راســتای ایــن نامگــذاری امســال 
شــاهد برطــرف شــدن موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان 
ــه در  ــی از آن اســت ک ــا شــواهد حاک کشــور باشــیم. ام
ماه هــای ســپری شــده از ایــن ســال نه تنهــا موانــع اصلــی 
پیــش روی بخــش قابــل توجهــی از بنگاه هــای اقتصــادی 
برداشــته نشــده که موانــع جدیدی نیــز در مســیر فعالیت 
آن هــا ایجــاد شــده اســت. »هفته نامــه تجــارت معــدن و 
فــوالد« بــرای مشــخص شــدن اقدامــات انجــام شــده برای 
ــوالدی  ــدگان ف ــش روی تولیدکنن ــد پی ــع تولی ــع موان رف
ــازار  ــان ب ــاری از کارشناس ــد اعتب ــا محم ــی ب گفت وگوی
ــی  ــد: نزدیک ــت. وی می گوی ــور داش ــوالد کش ــن و ف آه
بــه روزهــای پایانــی عمــر دولــت دوازدهــم باعــث شــده 
ــی  ــرای مانع زدای ــزه ای ب ــی انگی ــا دیگــر مســئولین فعل ت
نداشــته باشــند و حتــی در ایــن زمــان تصمیماتــی بگیرند 
کــه بــه بدنــه تولیــد در کشــور آســیب جــدی وارد کنــد. 

ــد.  ــو را می خوانی ــن گفت وگ ــل ای ــن کام ــه مت در ادام

با توجه به اینکه در شعار امسال بر   
مانع زدایی از مسیر تولید در کشور تاکید شده، آیا 

اقدامی عملی برای رفع موانع تولید فوالدسازان 
کشور انجام شده است؟

موانــع فعلــی موجــود در مســیر تولیدکننــدگان آهــن 
ــع داخلــی  ــه 2 دســته موان ــوان ب و فــوالد کشــور را می ت
ــاد  ــش اقتص ــرد. بخ ــیم بندی ک ــی تقس ــع خارج و موان
ــا مســائل سیاســی آغشــته شــده و از آن تاثیــر  کشــور ب
ــال در  ــادی فع ــای اقتص ــن رو بنگاه ه ــرد و از همی می پذی
کشــور از مســائل سیاســی بــه شــدت تاثیــر می پذیرنــد. 
در چنیــن شــرایطی مــواردی همچــون بی نتیجــه مانــدن 
ــه  ــف ازجمل ــای برجــام، بدعهــدی کشــورهای مختل احی
اروپاییــان بــرای حمایــت از ایــران در احیــای برجــام و ... 
عــالوه بــر اثرگــذاری سیاســی خــود بــر بدنــه اقتصــاد و 
تولیــد کشــور نیــز آســیب وارد می کنــد. به عنــوان مثــال 
همچنــان تولیدکننــدگان کشــور بــه دلیــل تحریم هــا در 
ــرو هســتند،  ــش روب ــا چال ــود ب صــادرات محصــوالت خ
ــادرات  ــل از ص ــول حاص ــی پ ــال جابه جای ــن ح در عی
محصــوالت آن هــا بــه ســادگی انجــام نمی پذیــرد و 
ــن محصــول  ــی ای ــرای جابه جای ــی ب ــدگان ایران صادرکنن
ــای  ــل هزینه ه ــد متحم و بازگشــت ارز حاصــل از آن بای
ــوارد  ــن م ــی ای ــوند. تمام ــی ش ــل توجه ــی قاب جابه جای
موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان کشــور اســت کــه 
ــدن احیــای برجــام برطــرف  ــا بی نتیجــه مان متاســفانه ب

نشــده اســت.
 امــا همانگونــه کــه گفتــه شــد برخــی موانــع 
ــه  ــد ک ــی دارن ــع داخل ــدگان منب ــش روی تولیدکنن پی
ــن  ــع ای ــدد رف ــر درص ــئولین ام ــت مس ــار می رف انتظ
چالش هــا برآینــد. یکــی از موانــع پیــش رو تولیدکننــدگان 
زنجیــره آهــن و فــوالد کشــور وجــود تیک هــای صادراتــی 
بــود. سیاســت گذار اجــازه صــادرات تولیدکننــدگان ایــن 
بخــش را منــوط بــه عرضــه کل محصــول در بــورس کاال 
کــرده بــود و اگــر تولیدکننــده تمامــی وظایــف برعهــده 
ــت.  ــادرات داش ــازه ص ــرد، اج ــی می ک ــته را اجرای گذاش
امــا بررســی ایــن موضــوع زمانبــر بــود، در بســیاری مــوارد 
حتــی تولیدکننــده تعهــدات خــود را بــه شــکل کامــل ایفا 

ــن موضــوع از  ــی کــه صحــت ای ــا زمان ــا ت ــود ام کــرده ب
ســوی وزارت صمــت بررســی و تاییــد و تیــک صادراتــی 
زده شــود، زمانــی هــدر می رفــت. ایــن در حالــی بــود کــه 
محمولــه صادراتــی ایــن تولیدکننــده در بنــدر منتظــر این 
تیــک بــود و ایــن تعلــل باعــث می شــد تــا تولیدکننــده 
مشــمول جریمــه از ســوی کشــتی صادراتــی شــود. 
ــدای ســال  ــه در ابت ــی ک ــر و تحول ــا تغیی خوشــبختانه ب
در زمینــه قوانیــن صــادرات محصــوالت زنجیــره آهــن و 
فــوالد بــه وجــود آمــد، تیــک صادراتــی برداشــته شــد و از 
همیــن رو صــادرات در ایــن بخــش آســان تر شــد کــه این 
موضــوع رفــع یکــی از موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان 
کشــور بــود. تغییــر در قوانیــن مجــوز صــادرات محصوالت 
بخــش فــوالد تاثیــری در بــازار داخل نیــز نخواهد داشــت. 
در حــال حاضــر بــازار داخــل بــا رکــود ســنگین مصرفــی 
ــر از  ــوالت فرات ــن محص ــد ای ــزان تولی ــوده و می ــرو ب روب
نیــاز بــازار داخــل اســت. بــا ایــن وجــود شــاهد هســتیم 
کــه هــر از گاهــی بــازار شــمش و محصــوالت فــوالدی در 
داخــل کشــور دچــار هیجاناتــی شــده و التهــاب را تجربــه 
می کنــد. امــا ایــن التهابــات کــه بــه رشــد قیمتــی در ایــن 
ــازار منجــر می شــود معلــول عــدم مدیریــت صحیــح و  ب

نــه کمبــود محصــول اســت. 
در مــرداد مــاه امســال عمــر دولــت دوازدهــم  بــه پایان 
رســید و دولــت جدیــد بــر ســر کار  آمــد. همیــن تغییــر 
ــت  ــی کار دول ــای پایان ــا در روزه ــده ت ــث ش ــت باع دول
ــری از دلســوزی از ســوی بســیاری  ــر خب ــم دیگ دوازده
ــن ترتیــب نه تنهــا  ــه ای نهادهــا و ســازمان ها نباشــیم و ب
اقدامــی در جهــت رفــع موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان 
ــزوده شــد.  ــز اف ــی نی ــع قبل ــر موان برداشــته نشــد کــه ب
ــه  ــور را ب ــوالد کش ــش ف ــوان بخ ــب می ت ــن ترتی ــه ای ب
ســاختمانی شــبیه دانســت کــه پایه هــای بســیار لرزانــی 

دارد. 

چه عواملی باعث شده اند که پایه های بخش   
فوالد کشور لرزان شود؟

ــازان کشــور در خصــوص  ــرد تصمیم س بررســی عملک
زنجیــره آهــن و فــوالد ظــرف ســال های اخیــر اشــتباهات 
ــن  ــروز ای ــده ام ــث ش ــه باع ــته ک ــادی داش ــیار زی بس
ــال  ــود. در ح ــر ش ــی روب ــای فراوان ــا چالش ه ــره ب زنجی
ــون  ــکالتی همچ ــا مش ــره ب ــن زنجی ــاالن ای ــر فع حاض
کاهــش ذخایــر معدنــی، جانمایــی نادرســت، ظرفیت های 
غیراقتصــادی و... روبــرو هســتند کــه وضعیتــی بحرانــی را 
ــت.  ــرار داده اس ــتراتژیک ق ــت اس ــن صنع ــش روی ای پی
ــه  ــود ک ــالم می ش ــه اع ــک مرتب ــرایطی ی ــن ش در چنی
ــه  ــود. اگرچ ــع ش ــور قط ــوالدی کش ــای ف ــرق واحده ب
اعــالم قطعــی بــرق راحــت اســت امــا ایــن تصمیم هــای 
ــره  ــه کل زنجی ــدی ب ــیب هایی ج ــد آس ــاره می توان یکب
ــد. به عنــوان مثــال بســیاری از  آهــن و فــوالد کشــور بزن
ــا قطــع بــرق  فوالدســازان مصرف کننــده کک هســتند؛ ب
و تعطیلــی خطــوط تولیــد دیگــر فوالدســازان نمی تواننــد 
ــل  ــرده و تحوی ــه ک ــود را تخلی ــده خ ــداری ش کک خری
بگیرنــد. ظــرف همیــن زمــان کوتــاه شــاهد بودیــم کــه 
چندیــن کامیــون حمــل کک بــه علــت عــدم تخلیــه بــه 
موقــع آتــش گرفته انــد. ایــن تنهــا یــک نمونــه از نتایــج 
قطعــی یکبــاره تولیــد فوالدســازان اســت. این قطعــی برق  
ــی  ــر در بخــش فوالدســازی و محصــوالت نهای ــی اگ حت
اجــرا شــود می توانــد کل زنجیــره آهــن و فــوالد کشــور را 

ــه  ــرادات جــدی کنــد. به عنــوان نمون دچــار ای
زمانــی کــه خطــوط فوالدســازی متوقــف شــود، 

ایــن واحدهــا دیگــر آهــن اســفنجی نمی خرنــد و 
حتــی به دلیــل پــر شــدن انبــار مــواد اولیــه امــکان 
ــود  ــده خ ــداری ش ــفنجی خری ــن اس ــت آه دریاف

را ندارنــد. در ادامــه واحدهــای احیــا کــه 
تولیــدی  محصــول  نتوانســته اند 

بــه فوالدســازان  را  خــود 
ــار خــود  بفروشــند و از انب
خــارج کننــد مجبــور بــه 
ــه  ــد گندل ــق خری تعوی
در  ایــن  می شــوند. 
کــه  اســت  حالــی 
از  بیــش  انبایــش 
بــه  گندلــه  حــد 
آن  کیفیــت  افــت 
ــده و در  ــر ش منج
ادامــه بــر کیفیــت 
ســایر محصــوالت 
ایــن  تولیــدی 
زنجیــره اثرگــذار 
بــه  می شــود. 
ترتیــب  ایــن 
تصمیــم  یــک 
ه  د ســا
نــد  ا می تو
زنجیــره  کل 
و  آهــن 

ــد.  ــرو کن ــی روب ــای اساس ــا چالش ه ــور ار ب ــوالد کش ف
ــای  ــن تصمیم ه ــه ای ــیم ک ــر باش ــد منتظ ــه بای در ادام
آنــی و غیرکارشناســی، بخــش فــوالد کشــور را بــه 
بالیــی دچــار کنــد کــه ایــن روزهــا بالیــی دامــداران بــا 
ــدم  ــه، ع ــواد اولی ــش م ــی افزای ــرو هســتند. یعن آن روب
ــی و در نتیجــه  ــرخ واقع ــا ن ــروش محصــول ب ــکان ف ام

ورشکســتگی.  
در ایــن شــرایط واحدهــای کوچــک و متوســط آســیب 
ــتری در  ــرعت بیش ــا س ــده و ب ــتری دی ــب بیش به مرات
ــی رود  ــد م ــد. امی ــرار می گیرن ــتگی ق ــرض ورشکس مع
کــه مســئوالن بــا آگاهــی از تبعــات تصمیمــات خــود از 

ــد.  ــر اجــرای آن دســت بردارن پافشــاری ب
تــا زمانــی کــه دولــت جدیــد کار خــود را شــروع کــرده 
و افســار امــور را در دســت بگیــرد هــم چنــد ماهــی طــول 
خواهیــد کشــید و بــه ایــن ترتیــب در ایــن مــدت تولیــد 
کشــور بــه یغمــا رفتــه و تولیدکننــدگان آســیب جــدی 

خواهنــد دیــد. 
زمانــی کــه در یــک سیســتم 2 چرخدنــده خراب شــد، 
کل سیســتم از حرکــت بــاز می ایســتد. در حــال حاضــر 
صنایــع کشــور نیــز بــا همیــن وضعیــت روبــرو شــده اند. 
لنــگ شــدن یــک پــای تولیــد کــه می توانــد کل زنجیــره 

را بــه ورطــه نابــودی بکشــاند. 

دولت های پیشین بر تامین انرژی ارزان   
برای صنایع تاکید داشتند، به نظر شما تامین 

پایدار انرژی یا تامین ارزان اما غیرپایدار انرژی به 
مصلحت بخش صنعت کشور است؟

اقتصــاد ایــران دچــار چرخــه ای معیــوب شــده و تــا 

ــت  ــم برون رف ــرار داری ــه ق ــن چرخ ــه در ای ــی ک زمان
از چالش هــا ممکــن نیســت. در ایــن چرخــه معیــوب 
دولــت همچــون پــدری اســت کــه بــه تمامــی 
فرزندانــش  همچــون  کــه  اقتصــادی  بخش هــای 
آن هــا  از  عــوض  در  و  می دهــد  یارانــه  هســتند، 
ــه  ــد. ب ــل کنن ــتوراتش عم ــه دس ــه ب ــد ک می خواه
ــع  ــرژی ارزان صنای ــت ان ــویی دول ــال از س ــوان مث عن
را تامیــن کــرده و از طــرف دیگــر آن هــا را مــوظ بــه 
ــد.  ــوب می کن ــرخ مص ــا ن ــود ب ــول خ ــروش محص ف
قطعــا چنیــن روشــی نادرســت اســت و بایــد بپذیریــم 
ــمت  ــه س ــت ب ــکالت حرک ــن مش ــل ای ــا راه ح تنه
ــزی در  ــر چی ــه ه ــت ک ــادی آزاد اس ــتن اقتص داش
آن در محــل درســت خــود قــرار گیــرد و امــکان 

رانت پراکنــی وجــود نداشــته باشــد. در
ــدی و  ــت بع ــد در دول ــی بای ــن تصمیم ــا چنی ام
ــت  ــا انجــام مطالعــات کارشناســی انجــام شــود. دول ب
ــرژی بخــش صنعــت  ــه ان ــرد کــه اگــر یاران ــد بپذی بای
را حــذف کــرد، در عــوض حقــی در نرخ گــذاری 
ــی در  ــال  حق ــن ح ــدارد، در عی ــدی ن محصــول تولی
ــدارد.  ــز ن ــادرات نی دخــل و تصــرف ارز حاصــل از ص
ــا  ــرق قطع ــت ب ــردن قیم ــرایطی آزادک ــن ش در چنی
ــه  ــت ک ــد داش ــوان امی ــی می ت ــت و حت ــت اس درس
ــرق  ــه ســمت احــداث نیــروگاه ب واحدهــای بزرگتــر ب
ــت  ــه دول ــود را ب ــازاد خ ــرق م ــه ب ــد و در ادام برون
بفروشــند. امــا توجــه کنیــد کــه تمامــی ایــن مــوارد 
بایــد در کنــار یکدیگــر اجرایــی شــود. نمی تــوان 
نــرخ بــرق را واقعــی کــرد و در عیــن حــال همچنــان 
بــر تولیدکننــدگان بــرای فــروش داخلــی و صادراتــی 

ــار آورد.  فش

قطعبرقفوالدسازاندرسالمانعزداییازمسیرتولید

مانع زایی در وقت اضافه

نشســت هماهنگــی اجــرای طــرح  احــداث ماشــین 
ریخته گــری اســلب عریــض بــا حضــور محمــد نیکــوکار 
قائــم مقــام مدیرعامــل در امــور بهره بــرداری و توســعه، 
اجــرای  و  برنامه ریــزی  معــاون  شــهنیانی  میثــم 
پروژه هــا، محمــود لنــدی معــاون بهــره بــرداری و 
جمعــی از مدیــران شــرکت، هفتــم شــهریورماه 1400 
در ســالن کنفراســن مهمانســرای نور دویســت دســتگاه 

برگــزار شــد.

تامیــن اســلب مــورد نیــاز فــوالد اکســین بــا 
خوزســتان فــوالد  ماشــین ریخته گری  راه انــدازی 

در ایــن نشســت کــه بــا هــدف نهایــی نمــودن طــرح 
انجــام شــد،  محمــد نیکــوکار قائــم مقــام مدیرعامــل در 
ــواره  ــت: هم ــار داش ــعه اظه ــرداری و توس ــور بهره ب ام
ــداف  ــی از اه ــوردی یک ــرکت های ن ــمش ش ــن ش تامی
اصلــی فــوالد خوزســتان اســت. مجــاورت شــرکت فوالد 
اکســین و لــزوم تامیــن اســلب مــورد نیــاز این شــرکت، 
باعــث شــد طــرح احــداث ماشــین ریخته گــری اســلب 

عریــض در دســتور کار قــرار گیــرد.

به روزرسانی ماشین آالت در جهت ارتقاء   
تکنولوژی

ــه  ــاون برنام ــم شــهنیانی مع ــه نشســت میث در ادام
ریــزی و اجــرای پروژه هــا از شــروع تهیــه اســناد 

ــی  ــی اختصاص ــی 520 مگاوات ــروگاه حرارت ــداث نی اح
ــروگاه  ــا اجــرای طــرح احــداث نی ــزود: ب ــر داد و اف خب
و در مــدار قــرار گرفتــن آن عــالوه بــر برداشــته شــدن 
تولیــد تضمیــن  پایــداری  برقــی،  محدودیت هــای 

می شــود. 
همچنیــن بــا افتخــار شــروع طــرح احــداث متالورژی 
ــه  ــه گــری اســلب عریــض را ب ــه و ماشــین ریخت ثانوی

ــانیم.  ــگان می رس اطــالع هم
توســعه  و  بهبــود  روزرســانی،  بــه    افــزود:  وی 

ــرای  ــیر ب ــن مس ــین آالت، کوتاه تری ــتم ها و ماش سیس
رســیدن بــه ارتقــاء کیفــی و کمــی تولیــد اســت. پــس 
از اجــرای کامــل طــرح عــالوه بــر میــزان تولیــد فعلــی 
شــمش،  ســاالنه یــک میلیــون و 200  هــزار تــن 
ــاژی  ــوالد آلی ــا گریدهــای ف شــمش اســلب عریــض ب
و ســاختمانی در شــرکت فــوالد خوزســتان تولیــد 

می شــود.
ــون  ــه ی 128 میلی ــه هزین ــاره ب ــا اش ــهنیانی ب ش
ــان  ــدت زم ــت: م ــار داش ــرح اظه ــن ط ــی ای یوروی

اجــرای طــرح 36 مــاه بــرآورد شــده اســت. بــا اجرایــی 
ــگاه  شــدن ایــن طــرح مزایایــی همچــون: حفــظ جای
ــا  ــی ب ــل و بین الملل ــازار داخ ــتان در ب ــوالد خوزس ف
ــوع  ــا تن ــد شــمش اســلب ب ــوان تامیــن تولی توجــه ت
ابعــاد و گریدهــای فــوالد آلیــاژی، ارزش افزوده بیشــتر، 
ــورت  ــی در ص ــد کنون ــت تولی ــقف ظرفی ــظ س حف
ــور  ــه منظ ــری ب ــین های ریخته گ ــایر ماش ــف س توق
ــه  ــتان ب ــوالد خوزس ــرای ف ــزات ب ــازی تجهی بهینه س

ــد. ــد آم ــود خواه وج
وی در ادامــه گفــت: ایــن طــرح عــالوه بــر افزایــش 
ــازار  ــاز ب ــن نی ــلب و تامی ــمش اس ــد ش ــت تولی ظرفی
ــه  ــره ارزش ب ــل زنجی هــدف، حرکــت در مســیر تکمی
شــمار می آیــد. امیدواریــم بــا تحقــق اهــداف برنامــه ای 
طــرح، در آینــده ی نزدیــک ثمره تــالش همــکاران را در 

ســبد تولیــد فــوالد خوزســتان شــاهد باشــیم.

طرحی در راستای توسعه پایدار  
ــرداری  ــره ب ــاون به ــدی مع ــود لن ــه محم در ادام
بــا بیــان ایــن  جملــه کــه پــروژه اســلب عریــض یــک 
ــت  ــزود: اهمی ــت،  اف ــدار اس ــد پای ــرای تولی ــزام ب ال
ــض و  اجــرای طــرح ماشــین ریخته گــری اســلب عری
ســرعت انجــام آن بســیار مهــم اســت. این طــرح در دل 
بهربــرداری اســت و نیــاز بــه یــک هماهنگــی منســجم 
دارد. امیدواریــم در کمتریــن زمــان ممکــن ایــن طــرح 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ب

اجرای طرح عظیم ماشین ریخته گری اسلب عریض 

زیرساخت

آریا صادق نیت حقیقی
عضو هیات مدیره

 سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

ــان  ــته کارشناس ــال گذش ــی س ــای پایان از ماه ه
ــرق و احتمــال خاموشــی های  ــه کمبــود ب نســبت ب
قابــل توجــه در ماه هــای گــرم ســال هشــدار 
دادنــد. هشــداری کــه نادیــده گرفتــه شــد و از 
ابتــدای خــرداد مــاه شــاهد کاهــش بــرق واحدهــای 
تولیــدی و حتــی قطــع بــرق مــورد نیــاز آنهــا 
بودیــم. ایــن کمبــود بــا گرم تــر شــدن هــوا در تیــر 
مــاه شــدت گرفتــه و راه حلــی ســریعی نیــز بــرای 
ــال ها  ــع س ــدارد. درواق ــود ن ــردن آن وج ــع ک مرتف
بی توجهــی بــه توســعه صنعــت بــرق، خشکســالی و 
کاهــش تــداوم بارندگــی و همچنیــن رشــد فعالیــت 
ــر همچــون اســتخراج بیت کویــن  در صنایــع انرژی ب
ــدل شــده اســت. در چنیــن  ــر ب ــه چالشــی فراگی ب
ــی از  ــع معدن ــاالن صنای ــیاری از فع ــرایطی بس ش
قطعــی بــرق گالیــه دارنــد. صنایــع به واســطه بــرق 
زنــده هســتند و قطعــی آن بــه منزلــه توقــف تولیــد 
و وارد آمــدن خســارت های جــدی بــه خطــوط 
ــود.  ــد ب ــا خواه ــن واحده ــزات در ای ــد و تجهی تولی
تولیــد شــمش آلومینیــوم نیــز در رده صنایعــی 
قــرار دارد کــه بــه بــرق قابــل توجهــی بــرای تولیــد 
ــش رو  ــرایط پی ــداوم ش ــن ت ــت؛ بنابرای ــد اس نیازمن
ــادر  ــت م ــن صنع ــد در ای ــش تولی ــه کاه ــه منزل ب
خواهــد بــود. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری به نظــر 
شــمش  تولیدکننــده  واحدهــای  کــه  می رســد 
ــیاری را  ــتی بس ــع پایین دس ــاز صنای ــوم نی آلومینی
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــن می کنن ــه تامی ــواد اولی ــه م ب
ــک  ــد در ی ــث تولی ــورد بح ــت م ــداوم وضعی ــا ت ب

ــد شــد. ــد خواه ــره گســترده تهدی زنجی
در طــول ســال های گذشــته تــوازن میــان تولیــد 
بــرق متناســب بــا نیــاز کشــور و رشــد مصــرف آن از 
میــان رفتــه اســت. درواقــع افزایــش زیرســاخت های 
ــف و  ــا توســعه در ســطوح مختل ــرژی متناســب ب ان
ــه  ــورد توج ــف م ــع مختل ــد در صنای ــش تولی افزای
قــرار نگرفتــه اســت. همیــن موضوعــات نیــز موجــب 
شــده تــا در ســال جــاری شــاهد قطعی هــای مکــرر 

بــرق باشــیم.
بهســازی  بــه  بی توجهــی  حــال  همیــن  در 
ــر  ــد ب ــز مزی ــرق نی ــع ب ــوط توزی ــازی خط و نوس
ــه  ــه ب ــت. توج ــده اس ــت ش ــن صنع ــکالت ای مش
ــدود  ــه ح ــد ک ــر می رس ــروری به نظ ــه ض ــن نکت ای
طریــق  از  کشــور  موردنیــاز  بــرق  درصــد   20
ــا  ــا ب ــود ام ــن می ش ــی تامی ــای برق-آب نیروگاه ه
ــن خشکســالی در  ــی و شــدت گرفت ــود بارندگ کمب
ــا  ــن روش ب ــا ای ــرق ب ــن ب ــر، تامی ــال های اخی س
ــایر  ــت. س ــده اس ــه رو ش ــدی روب ــی ج چالش های
ــرات دارد و  ــال و تعمی ــه اوره ــاز ب ــز نی ــبکه نی ش
ــرق  ــای ب ــری از ظرفیت ه ــش دیگ ــب بخ بدین ترتی
از مــدار خــارج شــده اند. در چنیــن شــرایطی، 
شــاهد کمبــود تولیــد بــرق در مقابــل مصــرف 
آن هســتیم، مدیریــت ایــن کمبودهــا دشــوار و 
حتــی غیرممکــن تصــور به نظــر می رســد و بــا 

قطعی هــای گســترده روبــه رو هســتیم.
دیگــر  از  بــرق  شــبکه  بهســازی  پروژه هــای 
ــی  ــاله اجرای ــر س ــد ه ــه بای ــتند ک ــواردی هس م
ــت  ــن صنع ــاالن ای ــت فع ــورد غفل ــا م ــوند ام ش
چنانچــه  گرفته انــد.  قــرار  سیاســت گذاران  و 
ــود از  ــال ش ــت دنب ــا جدی ــرق ب ــبکه ب بهســازی ش
ــرو کاهــش  ــه وزارت نی ــای وارده ب یک ســو هزینه ه
ــوان بخشــی  ــر می ت ــوی دیگ ــت و از س ــد یاف خواه
از کمبودهــای ایــن حــوزه را مرتفــع کــرد. امــا حجم 
قابــل توجهــی از بی تدبیــری مانــع اقدامــات صحیــح 
بــرای بهبــود شــرایط شــده و بدیــن ترتیــب صنایــع 
ــت  ــیر فعالی ــدی در مس ــای ج ــا چالش ه ــور ب کش

ــتند. ــرو هس ــود روب خ

بهره آلومینیوم از بی برقی  
ــی  ــای قطع ــز از چالش ه ــوم نی ــت آلومینی صنع
بــرق بی بهــره نمانــده اســت. ایــن صنعــت به شــدت 
وابســته بــه انــرژی اســت. قطعــی بــرق اگــر در حوزه 
ــی  ــارت های قابل توجه ــد، خس ــای ذوب باش واحده
ــال،  ــن ح ــد. در همی ــع وارد می کن ــن صنای ــه ای ب
تولیــد شــمش نیــز کاهــش می یابــد و اثــرات خــود 
را بــه حلقه هــای پایین دســتی منتقــل خواهــد 
بــا  جبران ناپذیرنــد  خســارت های  ایــن  کــرد. 

ه زینه هایــی قابل توجهــی جبــران می شــوند.
بــا وجــود اینکــه اعــالم شــده بــود خاموشــی ها از 
نیمــه خــرداد آغــاز می شــود و تــا 28 شــهریور ادامــه 

توسعه متوقف شد

چالشهایتوسعهنیافتگیصنعتبرق
وافتتولیددرصنایعآلومینیوم

یادداشت

ادامهدرصفحه10
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در ســالی کــه جهــش تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی هــا نام گــذاری شــده بــود، قطعــی بــرق 
ــران در  ــل جب ــر قاب ــزرگ و غی ــی ب ــی مانع ــه تنهای ب
مســیر تولیــد کشــور به وجــود آورد و ایــن مانــع تقریبــا 
ــود  ــا خ ــف را ب ــاد مختل ــا ابع ــور ب ــع کش ــب صنای اغل
ــیاری  ــه بس ــد ک ــر می رس ــد به نظ ــرد و بعی ــر ک درگی
ــاد  ــت ایج ــادگی از وضعی ــه س ــد ب ــا بتوانن از بنگاه ه
شــده بــه ســالمت عبــور کننــد. کاهــش تولیــد، افــت 
ــرای  ــکان اج ــدم ام ــدی، ع ــای تولی ــودآوری بنگاه ه س
ــال  ــد ارزی و احتم ــش درآم ــی، کاه ــدات صادرات تعه
ــوردن  ــم خ ــی، بره ــای بین الملل ــت دادن بازاره از دس
ــوزان در بخــش عرضــه و تقاضــا و رشــد قیمتــی و...  ت
مهم تریــن نتایــج تعطیلــی صنایــع بــه دلیــل بی برقــی 
اســت کــه تاثیــر خــود را در اقتصــاد کشــور در کوتــاه 
و میــان مــدت بــروز می دهــد. کارشناســان امــر 
ــرق در  ــه ب ــگاه نادرســت ب ــت را حاصــل ن ــن وضعی ای
کشــور و اقتصــاد دســتوری می داننــد کــه باعــث فــرار 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی شــده و ایــن معضــل 

ــت.   ــم زده اس را رق

2 دهه غفلت از توسعه صنعت برق  
ظــرف هفته هــای اخیــر کشــور بــا قطعی هــای 
گســترده بــرق روبــرو بــود کــه ایــن قطعــی از ســویی 
گریبــان آحــاد جامعــه را گرفــت و از طــرف دیگــر نیــز 
مانعــی جــدی در مســیر حرکــت تولیدکنندگان کشــور 
شــد. از میــان رفتــن باالنــس عرضــه و تقاضــا مهم ترین 
ــث  ــواردی باع ــه م ــا چ ــود. ام ــا ب ــن قطعی ه ــل ای دلی
شــدند تــا ایــن ناتــرازی بــه وقــوع بپیونــدد. واقعیــت آن 
ــزان مصــرف  ــر می ــر ب اســت کــه ظــرف ماه هــای اخی
ــن  ــی از ای ــت. بخش ــده اس ــزوده ش ــران اف ــرق در ای ب
رشــد مصــرف طبیعــی و بــه تناســب گــذر زمــان هــر 
ــل  ــه دالی ــر ب ــا بخشــی دیگ ســال ایجــاد می شــود ام
غیــر قابــل پیش بینــی رخ داده اســت. از ســویی امســال 
ــره  ــورهای نیم ک ــیاری از کش ــد بس ــز همانن ــران نی ای
ــن  ــت و ای ــرو اس ــابقه روب ــای بی س ــا گرم ــمالی ب ش
موضــوع بــر میــزان مصــرف بــرق بــرای تامیــن خنکــی 
هــوا افــزوده و از طــرف دیگــر نیــز ظــرف حــدود یــک 
ســال اخیــر بــه شــکل قابــل مالحظــه ای بــر اســتخراج 
رمزارزهــا در کشــور افــزوده شــده و ایــن موضــوع نیــز 

بــاری اضافــه بــه شــبکه بــرق کشــور افــزوده اســت. 
در حالــی کــه ظــرف ماه هــای اخیــر بــه دالیــل بیان 
شــده بــر میــزان تقاضــای بــرق در کشــور افــزوده شــد، 
بــا کاهــش بارندگی هــا بــه شــکل قابــل مالحظــه ای از 
ــور  ــی کش ــای برق-آب ــرق در نیروگاه ه ــد ب ــوان تولی ت
نیز کاســته شــد. بــه ایــن ترتیــب همزمانــی محدودیت 
عرضــه در عیــن رشــد تقاضــا، وضعیــت کنونــی را رقــم 
زد. البتــه دالیــل بیــان شــده بــه ایــن مفهــوم نیســت 
کــه گریــزی از ایــن وضعیــت نبــود. بلکــه واقعیــت آن 
اســت کــه در برنامه هــای توســعه کشــور نیــز افزایــش 
میــزان نیــاز بــرق بــه ســطوح فعلــی پیش بینــی شــده 
بــود و مســئولین امــر موظــف شــده بودنــد تــا در ایــن 
مــدت نســبت بــه ایجــاد زیرســاخت اقــدام کننــد. امــا 
چنیــن نشــد و عــدم توســعه کافــی در بخــش ایجــاد 
زیرســاخت های برقــی باعــث شــد تــا امــروز کشــور بــا 

ــد. ــرو باش ــترده ای روب ــای گس ــن بی برقی ه چنی
وضعیــت بغرنــج کنونــی در زمینــه تولیــد و توزیــع 
بــرق در کشــور کــه بــه قطعــی بــرق حتــی درماه هــای 
ســرد ســال گذشــته نیــز انجامیــد، نتیجــه کم توجهــی 
ــر  ــه اخی ــا 2 ده ــن بخــش ظــرف تقریب ــه توســعه ای ب
اســت. برخــی کارشناســان معتقدنــد ظــرف ایــن 
ــش  ــعه بخ ــی از توس ــش دولت ــویی بخ ــال ها از س س
نیروگاهــی پــا پــس کشــید و بــه نوعــی توســعه ایــن 
ــرف  ــرد. از ط ــذار ک ــه بخش خصوصــی واگ بخــش را ب
دیگــر نحــوه سیاســت گذاری کالن کشــور در ایــن 
مــدت طــوری نبــود کــه بخش خصوصــی رغبتــی بــرای 
ــعه  ــرمایه گذاری در توس ــش و س ــن بخ ــور در ای حض
زیرســاخت تولیــد بــرق داشــته باشــد. عــدم اســتقبال 
ســرمایه گذاران بخــش  خصوصــی بــرای حضــور در ایــن 
ــه بــرق  ــگاه سیاســت گذاران ب ــا زمانــی کــه ن بخــش ت
ــد،  ــر نکن ــاری تغیی ــی تج ــه کاالی ــه ای ب از کاالی یاران
ــران  ــر تصمیم گی ــی اگ ــت. حت ــد داش ــتمرار خواه اس
کشــور بــه فکــر حمایــت از بنگاه هــای اقتصــادی 
کشــور نیــز هســتند، بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر گیرنــد 

کــه تامیــن پایــدار بــرق و نــه قیمــت آن، چالــش ایــن 
روزهــای تولیدکننــدگان کشــور شــده اســت.

افت سرمایه گذاری در بخش برق به گواه آمار  
میــزان رشــد ظرفیــت نیروگاهــی کشــور از 1389 تا 
1399 نزولــی بــوده و از 8/ 8 درصــد در ســال 1389 بــه 
2/ 2 درصــد در ســال 1399 کاهــش یافتــه و ظــرف 10 
ــا  ســال گذشــته به رغــم رشــد 5 درصــدی مصــرف، ب
متوســط رشــد ســاالنه 3 درصــد مواجــه بــوده و همیــن 
شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــای بــرق امــروز بــالی جان 
ایــن صنعــت شــده اســت. البتــه شــروع رونــد نزولــی 
بــه وجــود آمــده در بخــش نیروگاه ســازی مربــوط بــه 
ــت  ــه 80 می شــود. خــروج دول ــی ده ســال های ابتدای
ــت  ــدم ایجــاد جذابی از توســعه بخــش نیروگاهــی و ع
ــن  ــه ای ــی ب ــرای جــذب بخــش خصوصــی واقع الزم ب
ــن بخــش ظــرف  ــن دلیــل تضعیــف ای حــوزه مهم تری
ســال های گذشــته بــود. دولــت نهــم دهــم ورود وزارت 
ــوع و  ــد را ممن ــای جدی ــداث نیروگاه ه ــه اح ــرو ب نی
به دنبــال آن بودجــه ایــن بخــش نیــز از محــل بودجــه 
عمرانــی کشــور حــذف شــد. بــه ایــن ترتیــب توســعه 
ــا  ــد. ام ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــوزه ب ــن ح ای
ــب  ــت ترغی ــی در جه ــال ها اقدام ــن س هیچــگاه در ای
ــن  ــعه ای ــه توس ــی ب ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل س

بخــش صــورت نگرفــت. 
مطابــق آمــار موجــود میــزان ظرفیــت اســمی ایجــاد 
ــان  ــال 84 )پای ــرق در س ــروگاه ب ــش نی ــده در بخ ش
ــه 39 هــزار و 500 مــگاوات رســیده  دولــت هشــتم( ب
ــد  ــداث چن ــان اح ــن زم ــال در ای ــن ح ــود؛ در عی ب
نیــروگاه جدیــد بــا مجمــوع ظرفیــت اســمی 17 هــزار 
ــن  ــی از ای ــه برخ ــود ک ــرا ب ــال اج ــز درح ــگاوات نی م
پروژه هــا تــا 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتند و 

ــد. ــه کار بودن برخــی دیگــر در ابتــدای شــروع ب
پــس از اتمــام کار دولــت نهــم و دهــم در ســال 92 
میــزان ظرفیــت نیــروگاه بــرق نصب شــده در کشــور بــه 
64 هــزار و 500 مــگاوات رســید؛ همچنیــن ایــن دولت 
بــرای احــداث 5 هــزار و 800 مــگاوات بــرق جدیــد نیــز 
قــرارداد احــداث نیــروگاه در دوران خــود منعقــد کــرد 

کــه اجــرای آن بــه دولــت بعــدی محــول شــد. 
بخــش  در  ســرمایه گذاری  کاهــش  رویــه 
ــز  ــم نی ــم و دوازده ــت یازده ــازی در دو دول نیروگاه س
ــود را  ــی کار خ ــم درحال ــت دوازده ــت؛ دول ــه یاف ادام
ــزان ظرفیــت نیروگاهــی  ــه اتمــام می رســاند کــه می ب
کشــور بــه 86 هــزار مــگاوات رســیده اســت. در عیــن 
ــعه  ــم توس ــه شش ــل برنام ــم ذی ــت دوازده ــال دول ح
ــرق  ــای ب ــعه نیروگاه ه ــرای توس ــری ب ــروژه قابل ذک پ
کشــور منعقــد نکــرده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــزار  ــاالنه 5 ه ــد س ــعه بای ــم توس ــه شش ــق برنام مطاب
مــگاوات ظرفیــت جدیــد در ایــن بخــش تکمیــل و وارد 
ــزار  ــده ه ــه تاکید ش ــن برنام ــه در ای ــد ک ــدار می ش م

ــد.  ــر باش ــای تجدیدپذی ــل انرژی ه ــگاوات آن از مح م
ــق برنامــه ششــم توســعه حرکــت می شــد،  اگــر مطاب
ــرق در  ــد ب ــمی تولی ــت اس ــزان ظرفی ــد می ــروز بای ام
کشــور بــه 95 هــزار مــگاوات می رســید کــه ایــن امــر 

محقــق نشــد.

فرار سرمایه گذاران از حوزه برق  
صنعــت بــرق، صنعتــی بــا تکنولــوژی بــاال و بــا دوره 
بازگشــت ســرمایه طوالنی مــدت اســت، بنابراین بســیار 
ضــروری و کلیــدی اســت کــه دولــت بســتری مناســب 
بــرای جلــب اعتمــاد ســرمایه گذاران ایــن حــوزه 
ــر  ــال های اخی ــول س ــفانه در ط ــد. متاس ــم کن فراه
سیاســت گذاری ها و اقدامــات بــه نحــوی صــورت 
ــرق  ــت ب ــی صنع ــاد بخش خصوص ــه اعتم ــه ک گرفت
ــه حــوزه  ــت، ب ــن صنع ــه و ای ــت کاهــش یافت ــه دول ب
ــدل شــده اســت. پیــش از جهش هــای  ســرمایه گریز ب
ارزی در دولــت دوازدهــم، چنــد نیــروگاه بــرق توســط 
بخش خصوصــی در کشــور ســاخته شــد کــه بخشــی از 
منابــع مالــی آن نیــز بــا وام از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی تامیــن شــد. همانگونــه کــه مســتحضرید، وام از 
صنــدوق توســعه ملــی ارزی بــوده و بازپرداخــت آن نیــز 

بایــد بــه شــکل ارزی انجــام شــود.
بازپرداخــت وام ســاخت ایــن نیروگاه هــا مصــادف بــا 
ــای  ــن نیروگاه ه ــال ای ــن ح ــد. در عی ــش ارزی ش جه
مشــمول  بخش خصوصــی  توســط  تازه تاســیس 
قیمت گــذاری دســتوری شــدند کــه تطبیقــی بــا 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــور نداش ــرخ ارز در کش ــد ن رش
ایــن مجموعه هــا در بازپرداخــت وام خــود دچــار 
چالــش اساســی شــدند، چراکــه از ســویی کشــور 
ــن  ــر ای ــرف دیگ ــد و از ط ــه رو ش ــش ارزی روب ــا جه ب
ــدی خــود را  ــرق تولی ــا ب ــد ت ــازه نیافتن ــا اج نیروگاه ه
ــروش  ــرخ ارز به ف ــد ن ــق رش ــی مطاب ــا قیمت ــق ب مطاب
برســانند. در عیــن حــال قوانیــن حاکــم اجازه صــادرات 
آزادانــه را نیــز بــه ایــن نیروگاه هــا نمــی داد و بــه ایــن 
ــرای  ــز ب ــی نی ــد صادرات ترتیــب مفــری از محــل درآم

نیامــد. به وجــود  بخش خصوصــی  نیروگاه هــای 
اگــر بــرق بــه عنــوان یــک کاالی تجــاری شــناخته 
ــمت  ــه س ــی ب ــدی منطق ــا رون ــت آن ب ــود و قیم ش
واقعــی شــدن ســوق پیــدا کنــد، قطعــا شــرایط اقتصــاد 
بــرق کامــال متفــاوت خواهــد بــود. امــا در صورتــی نگاه 
دولــت، مجلــس و ســایر نهادهــای تصمیم ســاز نســبت 
ــه ای  ــرد یاران ــن رویک ــاس همی ــرق براس ــه کاالی ب ب
ــه  ــت ب ــن صنع ــت از ای ــظ و صیان ــد، حف ــه یاب ادام
عنــوان پیشــران و زیرســاخت توســعه پایــدار اقتصــادی 
و اجتماعــی، در گــرو جبــران مابه التفــاوت قیمــت 
تمــام شــده و تکلیفــی بــرق اســت. دولــت بایــد بپذیــرد 
کــه نمی توانــد یارانــه بــرق را از جیــب ایــن صنعــت و 

فعاالنــش پرداخــت کنــد.
ــا  ــاوت ی ــت مابه تف ــا پرداخ ــی ب ــد کنون ــر رون اگ

افزایــش تدریجــی و عقالیــی قیمــت بــرق اصالح شــود، 
قطعــا ســرمایه گذاران بخش خصوصــی بــرای بازگشــت 
ــد داشــت،  ــل محکمــی خواهن ــرق دالی ــت ب ــه صنع ب
چراکــه عــدم انباشــت مطالبــات فعــاالن ایــن صنعــت، 
تعییــن  بلندمــدت،  برنامه ریــزی  بــرای  را  زمینــه 
ــدن  ــادی ش ــرمایه و اقتص ــت س ــان بازگش ــدت زم م

ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت فراهــم می کنــد.

عواقب بی برقی صنایع در میان مدت بروز می کند  
کمبــود بــرق و قطــع  آن در کشــور در کنــار 
ــزرگ  ــه ای ب ــد ضرب ــه می توان ــی آحــاد جامع نارضایت
ــر  ــه تاثی ــد ک ــد در کشــور بزن ــه واقعــی تولی ــه بدن ب
ــل  ــکل کام ــه ش ــده ب ــای آین ــا و ماه ه آن در هفته ه
ــا  ــع کشــور تقریب ــرق صنای ــی ب ــد. قطع ــروز می کن ب
از اردیبهشــت مــاه آغــاز شــد بــه گونــه ای کــه از آن 
ــش  ــی کاه ــر بنگاه ــاز ه ــرف مج ــزان مص ــان می زم
ــا جایــی کــه  ــه ادامــه یافــت ت پیــدا کــرد، ایــن روی
بــه اغلــب صنایــع اعــالم شــد کــه تنهــا اجــازه دارنــد 
ــد خــود کار کننــد و در  ــا 50 درصــد دیمان ــا 40 ت ب
ادامــه نیــز در تصمیمــی غیرمنتظــره دســتور توقــف 
ــه  ــل 2 هفت ــدت حداق ــه م ــع ب ــی صنای ــد برخ تولی

اعــالم شــد.
ایــن ترتیــب سیاســت گذاران کشــور در   بــه 
ــی  ــد، پشــتیبانی و مانع زدای ــه جهــش تولی ســالی ک
نــام گرفتــه، چنیــن مانــع بزرگــی را در مســیر 
بنگاه هــای تولیــدی قــرار داده انــد. چنیــن تصمیمــی 
می توانــد تبعــات زیــاد اقتصــادی را بــرای کشــور در 
میــان و بلنــد مــدت بــه همــراه داشــته باشــد. توقــف 
ــازار  ــه کاهــش عرضــه در ب ــر بخشــی ب ــد در ه تولی
ــش  ــود. کاه ــر می ش ــی منج ــازار صادرات ــل و ب داخ
عرضــه محصــول بــه بــازار داخــل باعــث برهــم  
ــت  ــد قیم ــه رش ــا و در نتیج ــه و تقاض ــادل عرض تع
انــواع کاالهــا شــده کــه نمونــه بــارز ایــن موضــوع را 
ــای  ــوالد و ســیمان کشــور ظــرف روزه در بخــش ف
اخیــر تجربــه شــد. ایــن موضــوع می توانــد بــا 
تشــدید تــورم مصرف کننــده، نارضایتــی گســترده ای 
آینــده در کشــور  ماه هــای  و  را ظــرف هفته هــا 
ــث  ــد باع ــش تولی ــال کاه ــن ح ــد. در عی ــم بزن رق
ــور  ــادرات مح ــدی ص ــای تولی ــه بنگاه ه ــود ک می ش
ــش  ــه چال ــی خــود ب در اجــرای قراردادهــای صادرات
بربخورنــد کــه ایــن موضــوع در عیــن حــال کــه بــه 
ــد  ــت درآم ــود، اف ــر می ش ــا منج ــن بنگاه ه ــان ای زی
ــال دارد  ــه دنب ــده ب ــای آین ــور را در ماه ه ارزی کش
ــی در ایجــاد  ــز  پتانســیل باالی ــن موضــوع نی ــه ای ک
چالــش بــرای کشــور ظــرف ماه هــای پیــش رو 
ــه ایــن ترتیــب انتظــار مــی رود کــه  داشــته باشــد. ب
دولــت و سیاســت گذاران کشــور پیــش از آنکــه دیــر 
شــود، تصمیمــی درســت اخــذ کننــد تــا از اثرگــذاری 
ایــن مــوارد منفــی بــر اقتصــاد کشــور اجتنــاب شــود. 

بیبرقیبنگاههایتولیدیکشوررادرسراشیبیورشکستگیقرارمیدهد

هشدار در صنعت برق به واقعیت پیوست

دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران از افزایــش قابــل مالحظــه فــروش ایــن شــرکت در 5 مــاه ابتدایــی 
امســال خبــر داد و گفــت: فــروش شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در 5 
ماهــه نخســت امســال بــا افزایــش 119 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال 99؛ بــه بیــش از 26 هــزار میلیــارد تومــان رســید. 
ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران گفــت: 
فــروش »فملــی« در مــرداد مــاه 1400 بــا افزایــش 67 درصــدی نســبت 

ــان  ــارد توم ــزار و 838 میلی ــه 4 ه ــل ب ــال قب ــابه در س ــدت مش ــه م ب
ــا  ــم ب ــا بیــان اینکــه درصددی رســید. مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس ب
همــت پرســنل رکوردهــای بــه یادماندنــی را در تولیــد و فــروش شــرکت 
ثبــت کنیــم، تاکیــد کــرد: بــه رغــم شــرایط موجــود بــه دلیــل شــیوع 
بیمــاری کرونــا و قطعــی بــرق در تیــر و مــرداد مــاه،  نــه تنهــا کاهشــی 
ــه تحقــق رشــد در برنامــه تولیــد و  در تولیــد  نداشــتیم بلکــه موفــق ب

فــروش شــدیم. 

کارنامهپنجماههفروششرکتملیمسمنتشرشد
ثبت رشد 119 درصدی در فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته

سید رضا شهرستانی
عضو هیات مدیره انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران

ــرای تولیــد از  ــع ب ــاز صنای ــرق مــورد نی تامیــن ب
ســال گذشــته بــه چالشــی جــدی در مســیر فعالیــت 
ــر  ــش در اث ــن چال ــت. ای ــده اس ــدل ش ــع ب صنای
بی توجهــی بــه توســعه ایــن صنعت و همچنین رشــد 
قابــل توجــه مصــرف بــرق در طــول ســال های اخیــر 
بــه دنبــال رشــد جمعیــت، افزایــش تولیــد در صنایع 
مختلــف و همچنیــن اســتخراج گســترده رمزارزها در 
ــرایطی  ــن ش ــت. در چنی ــه اس ــکل گرفت ــور ش کش
فعالیــت صنایــع بیــش از پیــش دشــوار شــده اســت. 
در ایــن میــان نهایــی توانیــر مبنی بــر کاهــش 
بــرق مصرفــی صنایــع فــوالد تــا 10 درصــد دیمانــد 
مصرفــی از شــرکت بــرق در عمــل بــه معنــی توقــف 
تولیــد در صنایــع فوالد اســت. ایــن مانع در شــرایطی 
در مســیر فعالیــت فعــاالن صنعتــی بــه وجــود آمــده 
کــه ســال جــاری از ســوی رهبــر معظــم انقــالب بــا 
ــام  ــا « ن ــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ه ــوان »تولی عن
گرفتــه اســت؛ هرچنــد سیاســت های اجرایــی کامــال 

مخالــف رونــق یافتــن تولیــد هســتند.

ــوی  ــه ای از س ــالغ نام ــاهد اب ــته ش ــه گذش هفت
ــع  ــال و توزی ــد، انتق ــت تولی ــرکت مدیری ــوی ش س
نیــروی بــرق ایــران )توانیــر( بــه واحدهــای فــوالدی 
بودیــم. در نامــه موردبحــث ذکــر شــده کــه بــا توجه 
ــن  ــرق، ای ــن ب ــی در تامی ــای اعمال ــه محدودیت ه ب
ــا تنهــا 10 درصــد بــرق  صنایــع موظــف هســتند ب
ــرق  ــش ب ــد. کاه ــت کنن ــبکه فعالی ــی از ش دریافت
واحدهــای فــوالدی بــه 10 درصــد دیمانــد مصرفــی 
ــد در  ــف تولی ــی توق ــه معن ــال ب ــا عم ــن واحده ای
ــدون  ــث ب ــورد بح ــه م ــت. ابالغی ــع اس ــن صنای ای
ــکان  ــی ام ــده و حت ــادر ش ــی ص ــزی قبل برنامه ری
ــدگان ســلب شــده اســت. ــزی از تولیدکنن برنامه ری

ــه  ــه ابالغی ــت ک ــرا آنجاس ــر ماج ــه عجیب ت نکت
یادشــده تنهــا بــه شــرکت های خصوصــی تعلــق دارد  
امــا ایــن رونــد بــرای واحدهــای وابســته بــه دولــت با 
ــن  ــال می شــود. در چنی ــری دنب ســخت گیری کمت
شــرایطی بایــد تاکیــد کــرد کــه ایــن تمایــز میــان 
بخــش خصوصــی و شــرکت های وابســته بــه دولــت 

منطقــی و منصفانــه نیســت.

کمبود فوالد در راه است  
ــه  ــت قابل توج ــه اف ــث زمین ــورد بح ــش م چال
تولیــد فــوالد و محصــوالت فــوالدی را فراهــم 
ــای  ــن مجموعه ه ــودآوری ای ــه س ــد؛ در ادام می کن
تولیــدی کاهــش خواهــد یافــت. امــا ایــن پایــان کار 
ــوالد در  ــود ف ــه  زودی شــاهد کمب ــه ب نیســت چراک
بــازار، تقویــت بــازار ســیاه و رشــد قابل توجــه بهــای 

ــود. ــم ب ــوالدی خواهی ــوالت ف ــوالد و محص ف
ــا  ــا ت ــداوم گرم ــود، ت ــرایط موج ــه ش ــه ب ا توج
پایــان تابســتان و ..... انتظــار مــی رود معظالت ناشــی 
ــد. به عــالوه آنکــه  ــه یاب ــرق ادام ــن نشــدن ب از تامی
بایــد تاکیــد کرد مشــکل بــرق و تامیــن انــرژی مورد 
نیــاز واحدهــای تولیــدی به امســال اختصاص نــدارد؛ 
یعنــی بــا وجــود شــرایط فعلــی و عقب ماندگی هایــی 
کــه در صنعــت بــرق بــا آن روبــرو هســتیم، اینطــور 
برداشــت می شــود کــه ایــن رونــد ادامــه دار اســت و 
ــود.  ــم می ش ــتر ه ــده بیش ــال های آین ــی در س حت
ــرای آن  ــی ب ــد راه حل ــریع تر بای ــه س ــن هرچ بنابرای

اندیشــیده شــود.
ــه ایــن نکتــه ضــروری به نظــر می رســد  توجــه ب
کــه تــداوم قطعی هــای بــرق معضالتــی را بــه دنبــال 
ــای  ــی واحده ــه وقت ــه آنک ــت از جمل ــد داش خواه
ــه  ــد در ادام ــف کنن ــود را متوق ــد خ ــوالدی تولی ف
ناچــار بــه تعدیــل نیــروی انســانی نیــز خواهنــد بود؛ 
ــای  ــا چالش ه ــی ب ــرایط کنون ــب در ش ــن ترتی بدی

جــدی روبــه رو خواهنــد شــد.
در همیــن حــال بایــد تاکیــد کــرد کــه فــوالد در 
رده صنایــع مــادر اســت و تولیــد و فعالیــت در آن بــه 
منزلــه بــه گــردش در آمــدن چــرخ صنایــع دیگــری 
ــه  ــل توج ــش قاب ــا کاه ــف ی ــن توق ــت؛ بنابرای اس
تولیــد در واحدهــای فــوالدی کشــور، تــداوم فعالیــت 
در صنایــع بســیاری را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.
بــا ایــن وجــود بایــد اقــرار کــرد کــه مســئوالن و 
سیاســت گذاران بــدون توجــه بــه عواقــب این دســت 
ــی  ــد. گوی ــادر می کنن ــه ص ــا ابالغی تصمیم گیری ه
ــی حتــی  برخــی مســئوالن و سیاســت گذاران داخل
مصرتــر از خارجی هــا کمــر بــه نابــودی صنایــع مــا 
ــرای  ــاالت متحــده نیــز ب ــت ای بســته اند. حتــی دول
شــروع تحریــم علیــه صنایــع ایــران فرصتــی 3 ماهه 
تعییــن کــرد؛ امــا ایــن بــار مســئوالن داخلــی بــدون 
ــد را در  ــف تولی ــه توق ــی، زمین ــن زمان ــچ تعیی هی

ــد. ــوالدی فراهــم کرده ان ــع ف صنای

تیر خالص توانیر به صنایع فوالد
رشدبهایفوالدرقمخورد

یادداشت

زیرساخت
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یادداشت

ادامهازصفحه8
ــاهد  ــی ش ــا در بعضــی از شــهرک های صنعت ــد ام می یاب
ــه و چنــد ســاعته از 28 اردیبهشــت   خاموشــی های روزان
هســتیم. ایــن خاموشــی ها در اوج ســاعات کاری هســتند 
و تولیــد را در صنایــع متوقــف می کنــد. توقــف تولیــد بــه 
ــداوم آن  ــت و ت ــد اس ــه تولی ــش هزین ــه وارد افزای منزل
خســارات قابــل توجهــی را بــه صنایــع وارد خواهــد کــرد.

ــه  ــیفت روز ب ــد از ش ــال تولی ــال، انتق ــن ح در همی
شــب بــه منزلــه بیشــتر کــردن هزینــه  کارکنــان 
در قالــب شــب کاری خواهــد بــود. به عــالوه آنکــه 
واحدهــای آلومینیومــی در مســیر تولیــد خــود بــا مــذاب 
ــر را  ــب، خط ــت در ش ــن فعالی ــد؛ بنابرای ــروکار دارن س
ــش  ــد را کاه ــان تولی ــش و راندم ــان افزای ــرای کارکن ب
ــد  ــت کار کاهــش خواه ــه، کیفی ــالوه آنک ــد. به ع می ده
یافــت. درواقــع بایــد اعتــراف کــرد چاقــوی دیگــری بــه 
پهلــوی صنعتگــران فــرو رفتــه و همیــن رمــق کنونــی را 

ــد. ــلب می کن ــا س از آنه
عــالوه بــر تمــام مــوارد یــاد شــده بایــد تاکیــد کــرد 
کــه در موقعیــت کنونــی و بــا توجــه بــه کمبودهایــی که 
ــعه  ــای توس ــاهد آن هســتیم، طرح ه ــرق ش ــوزه ب در ح
صنایــع باالدســتی آلومینیــوم متوقــف مانده انــد. تــداوم 
ــود  ــد و کمب ــه کاهــش تولی ــده زمین ــد در آین ــن رون ای
شــمش آلومینیــوم را بــرای کشــور فراهــم می کنــد. افــت 
ــش  ــه افزای ــد ب ــی می توان ــت حت ــه درنهای ــدی ک تولی

بهــای ایــن محصــول نیــز بــدل شــود.

مانع زدایی اولویت دارد  
ســال جــاری از ســوی رهبــر معظــم انقــالب بــا عنــوان 
ــده  ــذاری ش ــی نام گ ــتیبانی ومانع زدای ــد، پش ــش تولی جه
اســت؛ بنابرایــن انتظــار می رفــت موانــع موجــود در مســیر 
تولیــد برطــرف شــوند، نــه اینکــه موانعــی جدیــد در مســیر 
فعالیــت ایــن صنایــع ایجاد شــود. بنابرایــن تولیدکننــدگان، 
تشــکل ها و اتحادیه هــا مراتــب اعتــراض خــود را بــه 
ــرای  ــت گذاران ب ــالش سیاس ــرده  و ت ــالم ک ــئوالن اع مس
ــد.  مانع زایــی به جــای مانع زدایــی را موردانتقــاد قــرار داده ان
ــوان  ــع به عن ــرق صنای ــم تامیــن ب ــع درخواســت داری درواق
محــرک اصلــی توســعه اقتصــادی در اولویــت قــرار گیــرد. 

تجارت

معــدن  صنعــت،  وزیــر 
بــا  کــرد:  بیــان  تجــارت  و 
ــای  ــه ه ــل برنام ــرای کام اج
ــات  ــع کاال و خدم ــام توزی نظ
ــه  ــور ک ــورم کش ــی از ت بخش
ناشــی از نقدینگــی بــه ســبب 
ــع  ــام توزی ــجام نظ ــدم انس ع
مــی باشــد، حــل خواهــد شــد.

فاطمــی  رضــا  ســید 
بررســی  نشســت  در  امیــن 
ــع کاال  ــام توزی ــای نظ پروژه ه
و خدمــات کــه بــا حضــور 
ــه  ــران مربوط ــان و مدی معاون
ــن  ــان ای ــا بی ــد، ب ــزار ش برگ
مطلــب، افــزود: اگــر نظــام 

ــیار  ــش بس ــد نق ــاء یاب ــات ارتق ــع کاال و خدم توزی
ــد  ــی خواه ــورم و نقدینگ ــار ت ــی در مه ــز اهمیت حائ
داشــت کــه اثــرات مثبــت خــود را بــر ســفره مــردم و 

معیشــت آنهــا نشــان خواهــد داد.

اجرای پروژه های نظام توزیع کاال و   
خدمات از هفته آینده

ــا تاکیــد بــر اینکــه زمــان بنــدی  وی همچنیــن ب
ــا  ــات ت ــع کاال و خدم اجــرای پروژه هــای نظــام توزی
ــروژه  ــروع پ ــردد، از ش ــن گ ــد تدوی ــال بای ــان س پای

هــای ایــن برنامــه از هفتــه آینــده خبــر داد.

برگزاری جلسه پایش پروژه های نظام   
توزیع کاال و خدمات یک ماه آینده

ــح  ــود، تصری ــخنان خ ــه س ــت در ادام ــر صم وزی
ــورت  ــه ص ــد ب ــه بای ــای برنام ــرای پروژه ه ــرد: اج ک
ــه  ــه ب ــرد ک ــرار گی ــد ق ــش و رص ــورد پای ــداوم م م
ــان  ــه اول آب ــده )هفت ــاه آین ــک م ــور ی ــن منظ همی

ــی  ــور بررس ــه منظ ــش ب ــه پای ــن جلس ــاه( اولی م
ــد. ــد ش ــزار خواه ــه برگ ــن برنام ــای ای عملکرده

همفکری با ذینفعان نظام توزیع کاال و   
خدمات

ــن  ــان ای ــا ذینفع ــرد: ب ــان ک ــن بی ــی امی فاطم
حــوزه نیــز بایــد جلســه برگــزار شــود تــا پروژه هــا و 
ــع از نقطــه نظــر آنهــا مــورد  برنامه هــای نظــام توزی
بررســی قــرار گیــرد و راهکارهــای آنهــا نیــز در ایــن 

ــده شــود. برنامــه گنجان
ــدی انجــام  ــا زمانبن ــرد: ب ــالم ک ــن اع وی همچنی
ــام  ــل نظ ــه کام ــا( برنام ــط آبان ه ــا اواس ــده )ت ش
ــالغ عمومــی خواهــد شــد. ــع کاال و خدمــات اب توزی
وزیــر صمــت در ایــن خصــوص یــادآوری کــرد: 
ــن و  ــز تدوی ــا حــوزه خــودرو نی ــط ب ــه مرتب برنام
ــف  ــا تعری ــروژه ه ــا و پ ــی، راهبرده ــداف کم اه
شــده اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز بــا ذینفعــان 
حــوزه خــودرو جلســه هماهنگــی برگــزار گردیــد.

وزیرصنعت،معدنوتجارتاعالمکرد

رفع بخشی از تورم کشور با اجرای کامل 
برنامه های نظام توزیع کاال و خدمات

ارزش صــادرات بخــش معــدن و صنایــع 
ــال  ــت س ــاه نخس ــج م ــران در پن ــی ای معدن
جــاری از 5 میلیــارد دالر عبــور کــرد. ابــن در 
حالــی اســت کــه طــی ایــن مــدت صنایــع بــا 
قطعــی بــرق مواجــه بــوده انــد. زنجیــره فــوالد 
ــهم  ــترین س ــارد دالری بیش ــهم 3 میلی ــا س ب
از صــادرات را در اختیــار داشــت. صــادرات 
ایــن بخــش 76 درصــد بیــش از مــدت مشــابه 

ــوده اســت. ــل ب ســال قب
زنجیــره مــس بــا ســهم 621 میلیــون دالری 
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ــادرات ح از ص
ــد  ــا رش ــه ب ــت ک ــرار گرف ــگاه دوم ق در جای
ــادرات  ــپس ص ــد. س ــراه ش ــدی هم 82 درص
زنجیــره آلومینیــوم بــه 244 میلیــون دالر 
رســید کــه 278 درصــد بیــش از عملکــرد 

ــت. ــوده اس ــال 99 ب ــابه س ــاه مش ــج م پن

ــون  ــادرات183 میلی ــز ص ــره روی نی زنجی
ــد از  ــه 100 درص ــاند ک ــت رس ــه ثب دالری ب
مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر بــوده اســت.
پــس از آن ارزش زنجیــره ســیمان بــه 174 
میلیــون دالر رســید کــه 8 درصــد کمتــر 
ــادرات  ــته ص ــال گذش ــاه س ــج م ــم پن از رق

ــت. ــته اس داش

واردات 1.2 میلیارد دالری  
زنجیــره  واردات  ارزش  میــان  ایــن  در 
معــدن و صنایــع معدنــی در مــدت مــورد 
ــه 1.29  ــدی ب ــش درص ــد ش ــا رش ــاره ب اش

رســید. دالر  میلیــون 
ســهم زنجیــره فــوالد 465 میلیــون دالر 
ــابه  ــدت مش ــر از م ــد کمت ــه 5 درص ــود ک ب

ــت. ــل اس ــال قب س

طی۵ماهامسالبهرغمقطعیبرقبهثبترسید

ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی 
از 5 میلیارد دالر گذشت

توسعه متوقف شد
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ــا  ــه قدمــت تقریب ــا کم توجهــی ب ــرار شــود. ام برق
ــا  ــد ت ــث ش ــن بخــش باع ــعه ای ــه توس ــه ب 2 ده
ایــن وضعیــت رقــم بخــورد. ظــرف ایــن ســال ها از 
ســویی بخــش دولتــی از توســعه بخــش نیروگاهــی 
پاپــس کشــید و بــه نوعــی توســعه ایــن بخــش را 
بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرد؛ از طــرف دیگــر 
ــن مــدت  نحــوه سیاســتگذاری کالن کشــور در ای
ــی  ــی رغبت ــش خصوص ــه بخ ــود ک ــوی نب به نح
ــرمایه گذاری  ــش و س ــن بخ ــور در ای ــرای حض ب
در توســعه زیرســاخت تولیــد بــرق داشــته باشــد. 
ــرمایه گذاری در  ــزان س ــه از می ــال ک ــن ح در عی
حــوزه زیرســاخت برقــی کشــور کاســته می شــد، 
زیرســاخت های قبلــی نیــز فرســوده می شــد. 
ــری از  ــا خب ــود ام ــان ب ــات عی ــن اتفاق ــی ای تمام
ــت گذاران  ــوی سیاس ــوارد از س ــن م ــه ای ــه ب توج
ــه  ــز ب ــی نی ــن بی توجه ــه ای ــود. نتیج ــور نب کش

ــده اســت.  ــی کشــور انجامی وضعیــت کنون
ــه  ــرق ب ــی ب ــن قطع ــه ای ــت آن اســت ک واقعی
ــه  ــد. همانگون ــد ش ــام نخواه ــا تم ــن روزه همی
ــرار  ــه ف ــه سیاســت گذای نادرســت مســئوالن ب ک
ــش  ــن بخ ــی از ای ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س
شــد، نوســان بــرق و قطــع بــرق صنایــع نیــز باعــث 
ــور  ــت کش ــوزه صنع ــرمایه گذاران از ح ــروج س خ
ــن  ــن ترتیــب حرکــت در ای ــه ای خواهــد شــد و ب
ــور  ــع کش ــودی مناب ــه ناب ــه ب ــوب ک ــه معی چرخ

ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــه پی ــود ادام ــر می ش منج
ــرای عبــور  ــاه مــدت ب ــه راه کار کوت ــارغ از ارائ ف
ــم  ــه در جــای خــود بســیار مه ــن بحــران ک از ای
ــگاه سیاســت گذاران کالن کشــور  اســت، اصــالح ن
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــوردار اس ــی برخ ــت باالی از اهمی
اســتمرار نــگاه فعلــی بــه بحرانــی بــزرگ در اقتصاد 
ــر  ــدان دور منج ــای نه چن ــم در روزه ــور آن ه کش

می شــود.  

ــرور  ــا م ــت ب ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
ــه  ــی 5ماه ــی ط ــای صنعت ــاخص ه ــت ش وضعی
ابتدایــی ســال جــاری اعالم کــرد: تــا ابتدای شــهریور 
ــرداری،  ــره ب ــای به ــه ه ســال جــاری باصــدور پروان
ــه چرخــه  ــی ب ــزار و 600 واحــد صنعت ــش از 2ه بی
تولیــد اضافــه شــده کــه بــا رشــد حــدود 4درصــدی 

ــوده اســت. ــراه ب ــا ســال1399 هم در مقایســه ب
مهــدی صادقــی نیارکــی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
شــاتا بــا اشــاره بــه میــزان اشــتغال صنعتــی در ایــن 
ــره  ــا به ــرد: در ســال جــاری ب ــان ک ــی بی ــازه زمان ب
بــرداری از واحدهــای صنعتــی بیــش از 64هــزار 
ــا  ــی ایجــاد شــده کــه در مقایســه ب اشــتغال صنعت
ســال گذشــته حــدود 26 درصد رشــد داشــته اســت.

رشد 173 درصدی سرمایه گذاری   
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری

ــرمایه  ــدی س ــد 173 درص ــن از رش وی همچنی
گــذاری واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه بهــره 
ــت  ــزارش معاون ــق گ ــزود: طب ــرداد و اف ــرداری خب ب
ــدی  ــای تولی ــت، واحده ــه وزارت صم ــرح وبرنام ط
بــه بهــره بــرداری رســیده از ابتــدای ســال جــاری تــا 
ابتدای شــهریور بیــش از107میلیــارد تومان ســرمایه 
گــذاری صنعتــی انجــام داده انــد کــه بخشــی از ایــن 
ســرمایه گــذاری هــا مربــوط بــه طــرح هــای توســعه 

ــوده اســت. ای ب
ــش  ــت در بخ ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
دیگــری از ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد 
محصــوالت منتخــب صنعتــی خاطــر نشــان کــرد: 
وضعیــت تولیــد 24محصــول منتخــب صنعتــی بــه 
صــورت مســتمرمورد بررســی و هرمــاه رونــد تولیــد 

ــرار مــی گیــرد. ــن محصــوالت مــورد واکاوی ق ای
ــال  ــاه س ــرد: در 5م ــح ک ــی تصری ــی نیارک صادق
جــاری از بیــن 24 محصــول منتخب صنعتــی، تولید 
11محصــول از رشــد مناســبی برخــوردار بــوده اســت 
ــا  ــت و کشــنده ب ــد تولیــد کامیــون، کامیون کــه رون
رشــد حــدود 60 درصــدی و ماشــین لباسشــویی و 
روغــن ســاخته شــده نباتی بــا رشــد 37 درصــدی در 

صــدر ایــن محصــوالت قــرار دارد.

رشد26درصدی اشتغال صنعتی تا 
ابتدای شهریور سال جاری

معاونامورصنایعوزارتصمتازروندروبه
رشدشاخصهایصنعتیخبرداد

گزارش

گزارش

بی برقی بالی جان تولید 
در کشور شد

ادامهازصفحه4

از نظــر بــازوی پژوهشــی مجلــس »اصــالح و بازنگــری 
ــک  ــب ی ــش در قال ــن بخ ــای ای ــن و رویه   ه ــل قوانی کام
بســته سیاســتی« می توانــد عامــل مهمــی بــرای پایــداری 
ــد کل  ــدن 45درص ــدن و بازگردان ــش مع ــد در بخ تولی
ــت  ــه فعالی ــه چرخ ــرداری ب ــه بهره   ب ــادن دارای پروان مع
ــی در  ــای معدن ــدن فعالیت ه ــادی ش ــد. »غیراقتص باش
ــرایط  ــد و ش ــارج از ی ــل خ ــازار«، »عوام ــوالت ب ــر تح اث
»فقــدان  بین المللــی«،  »تحریم هــای  فورس مــاژور«، 
ــی«،  ــای معدن ــرای فعالیت ه ــاز ب ــاخت   های موردنی زیرس
»وجــود معارضیــن و تعــارض میــان فعالیت هــای معدنی و 
دســتگاه های اجرایــی«، »غیرشــفاف بــودن و عدم اجــرای 
ــای  ــط، معیاره ــرای ضواب ــررات«، »عدم اج ــن و مق قوانی
ــودن  ــفاف ب ــاف«، »غیرش ــتانداردهای اکتش ــی و اس فن
ــودن  ــوب ب ــور«، »معی ــادن کش ــات مع ــا و اطالع داده   ه
فرآیندهــای نظــارت بــر فعالیت هــای معدنــی«، »حضــور 
پررنــگ دولــت و ســازمان های تابعــه آن و برخــی نهادهای 
حاکمیتــی در پهنه هــای اکتشــافی و معــادن«، »ایرادهــای 
نظــام بررســی صالحیت فنــی و مالــی متقاضیــان فعالیت 
معدنــی« و »وضــع برخــی مقــررات غیرکارشناســی 
ــل  ــه دالی ــی« ازجمل ــواد معدن ــادرات م ــوص ص در خص
غیرفعــال شــدن یــا محبــوس شــدن معادن کشــور اســت.

ــدن  ــال ش ــاز غیرفع ــی زمینه   س ــل در حال ــن دالی ای
ــی  ــه برخ ــده ک ــور ش ــر کش ــدن در سراس ــزار مع 5ه
از تحلیل   هــا نشــان می دهــد زنــگ خطــر منابــع در 
دســترس بــرای تولیــد فــوالد بــه صــدا درآمــده و کشــور 
بــرای تــداوم رشــد تولیــد صنایــع معدنــی بــه اکتشــافات 
جدیــد و ســرمایه گذاری بیشــتر نیــاز دارد. تحلیــل مرکــز 
ــتگذاری  ــه سیاس ــت ک ــن اس ــس ای ــای مجل پژوهش   ه
بــرای معــادن کشــور مادامــی کــه بــا اصالحاتــی جــدی 
تهیــه و تدویــن نشــود، از12 مســیر حبــس یــا غیرفعــال 
ــوت  ــاط ق ــه نق ــاره ب ــا اش ــرح ب ــن ط ــد. ای ــد ش خواه
اقــدام ســال گذشــته وزارت صمــت، زوایــای پنهــان 
»دســتورالعمل ایجــاد وحــدت رویــه در فعال ســازی 
ــی  ــال« را بررس ــی غیرفع ــای معدن ــادن و محدوده ه مع
ــر  ــه وزی ــود ک ــاه ســال گذشــته ب ــر م ــرده اســت.  مه ک
صمــت دســتورالعملی بــا همیــن عنوان صــادر و مســیری 
را بــرای احیــای معــادن متــروک و محبــوس و غیرفعــال 
ــوی  ــده ازس ــالغ ش ــتورالعمل اب ــی دس ــرد. بررس ــاز ک ب
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه منظــور فعال ســازی 
ــی و  ــای معدن ــس محدوده ه ــری از حب ــادن و جلوگی مع
معــادن در یــد اشــخاص حقیقــی و حقوقــی نشــان دهنده 
عــزم و اراده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای 
حــل چالــش محبــوس شــدن و غیرفعــال شــدن معــادن 
کشــور اســت؛ امــا دالیــل محبــوس شــدن یــا غیرفعــال 
شــدن محدوده هــای اکتشــافی و معــادن کشــور متعــدد 
ــان  ــد در مــدت زم ــن دســتورالعمل می توان اســت. بنابرای
معینــی در فعال   ســازی محدوده هــا و معــادن غیرفعــال و 
محبــوس موثــر باشــد؛ امــا بــا توجــه به باقــی ماندن ســایر 
چالش هــای ســاختاری معــادن کشــور، مجــددا روندهــای 
گذشــته در ســال های آینــده تکــرار خواهــد شــد. بنابراین 
بــرای حــل ریشــه ای چالــش محبــوس شــدن و غیرفعــال 
شــدن معــادن در کشــور الزم اســت تــا چالش هــای بخش 

معــدن بــا ارائــه یــک بســته جامع کــه راهکار اشــاره شــده 
ــن بســته  ــاد ای ــت هــم یکــی از مف در دســتورالعمل دول

جامــع اســت، حــل و فصــل شــود.
ــل  ــرده »ح ــنهاد ک ــس پیش ــی مجل ــازوی پژوهش ب
چالش هــای ســاختاری اکتشــاف منابــع معدنــی کشــور و 
ایفــای نقــش حاکمیتــی در انجام مطالعات زمین   شناســی، 
شناســایی و پی   جویــی منابــع و ذخایــر معدنــی و کاهــش 
ریســک اکتشــاف در کشــور«، »تجمیــع داده   هــای مربوط 
ــی در  ــافات مقدمات ــی و اکتش ــات زمین   شناس ــه مطالع ب
پایــگاه جامــع داده   هــای علــوم زمین یا ســامانه کاداســتر«، 
»خــروج نهادهــای حاکمیتــی و دولــت از بخــش معــدن و 
واگــذاری نقــاط امیدبخــش بــه بخــش خصوصــی توانمند 
و صالحیــت   دار طــی فراخوان   هــای عمومــی«، »اســتفاده 
ــه  ــارت فعاالن ــرای نظ ــن ب ــای نوی ــا و فناوری   ه از ابزاره
بــر فعالیــت معــادن کشــور از طریــق تصاویــر ماهــواره   ای، 
ــامانه   های  ــای س ــال داده   ه ــه   برداری، اتص ــا، نقش پهپاده
مالیــات، ســوخت و حمل   ونقــل و هوشمندســازی نظــارت 
ــای  ــادن کشــور«، »تخصیــص بخشــی از درآمده ــر مع ب
ــه منظــور ارتقــای فرآیندهــای  حقــوق دولتــی معــادن ب
نظــارت و بازرســی معــادن برمبنــای قانون برنامه ششــم«، 
»شفاف   ســازی و اعــالم عمومــی مصوبــات و صــورت 
ــادن و شــوراهای  ــه شــورای   عالی مع جلســات غیرمحرمان
ــات اتخــاذ  ــژه درخصــوص تصمیم ــتانی به وی ــادن اس مع
شــده بــرای صــدور، تمدیــد و ابطــال مجوزهــای معدنی«، 
»اصــالح قوانیــن و مقــررات غیرشــفاف بــه منظــور 
محــدود کــردن اختیــارات مجــری در تمدیــد مجوزهــای 
ــی وضــع شــده  ــوارض صادرات ــی«، »بازنگــری در ع معدن
بــر مــواد معدنــی« و »به   روزرســانی و ارتقــای فنــی 
ســامانه کاداســتر معــادن بــه منظــور اعــالم عمومــی کلیه 
اطالعــات مربــوط بــه پهنه   هــای اکتشــافی، محدوده   هــای 
اکتشــافی و معــادن کشــور بــه صــورت برخــط«    از جملــه 
اصالحــات پیشــنهادی مرکــز پژوهش   هــای مجلــس 
بــه سیاســتگذاران بخــش معــدن اســت کــه اگــر جــدی 
ــه حــوزه معــدن  گرفتــه شــود، اعتمــاد ســرمایه گذاران ب
احیــا شــده و مســیر بــرای فعال   ســازی شــمار بیشــتری از 

ــود. ــاز می ش ــادن کشــور ب مع
ــدف از  ــرده ه ــالم ک ــس اع ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــادن  ــی مع ــت کل ــی وضعی ــزارش، بررس ــن گ ــن ای تدوی
کشــور، واکاوی دالیــل غیرفعــال بــودن و محبــوس شــدن 
محدوده هــای اکتشــافی و معــادن و آسیب شناســی طــرح 
ــال  ــادن در س ــا و مع ــذاری محدوده ه ــرای واگ ــت ب دول
1399 و 1400 اســت. طبــق بــرآورد مرکــز پژوهش   هــای 
مجلــس، از مجمــوع بیــش از 11 هــزار معــدن دارای پروانه 
بهره بــرداری، حــدود 6 هــزار معــدن فعــال در کشــور وجود 
دارد. در ســال 1398، میــزان کل اســتخراج مــواد معدنی از 
معــادن فعــال کشــور 458 میلیــون تــن بــوده کــه معــادل 
80 درصــد ظرفیت اســمی اســتخراج معــادن فعال کشــور 
ــدود  ــرداری )ح ــه بهره ب ــادن دارای پروان ــایر مع ــت. س اس
5 هــزار معــدن( یــا بــه دالیــل مختلــف غیرفعــال هســتند 
یــا در یــد اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و با هــدف فعالیت 
اقتصــادی غیرمولــد حبــس شــده   اند. در کنــار پروانه   هــای 
ــادی  ــداد زی ــادن، تع ــرای مع ــده ب ــادر ش ــرداری ص بهره   ب
ــر  ــال های اخی ــف در س ــی کش ــاف و گواه ــه اکتش پروان
بــرای محدوده   هــای معدنــی صــادر شــده اســت کــه بــه 
دلیــل عدم دسترســی تهیه   کننــدگان گــزارش بــه آمــار و 
اطالعــات دقیــق و شــفاف در ایــن حــوزه، امــکان اظهارنظر 
کارشناســی درخصــوص محدوده   هــای معدنــی غیرفعال و 

حبــس شــده ایجــاد نشــد.
ــدن و  ــت، مع ــار وزارت صنع ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
تجــارت در ســال 1398، تعــداد 5952 معــدن فعــال دارای 
پروانــه بهره   بــرداری در کشــور وجــود دارد. همچنیــن 177 
معــدن درحــال تجهیــز بــوده اســت. میــزان ذخایــر قطعی 
معــادن فعــال کشــور نیــز حــدود 35 میلیــارد تــن اعــالم 
شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه کل ذخایر معدنی کشــور 
بــر اســاس آمارهــای ســازمان زمین   شناســی و اکتشــافات 
معدنــی کشــور حــدود 53 میلیــارد تــن اســت، بنابرایــن 
می تــوان گفــت حــدود 67 درصــد از ذخایــر معدنی کشــور 
درحــال حاضــر درحــال اســتخراج و بهره   بــرداری اســت و 

33 درصــد ذخایــر معدنــی کشــور غیرفعال هســتند.

  چرا معادن متروک و غیرفعال می   شوند؟  
گــزارش مرکــز پژوهش   هــای مجلــس شــواهد جالبــی 
دربــاره دســتورالعمل دولــت عنــوان می کنــد کــه خــود را 
در قالــب بررســی رونــد درخواســت   های اکتشــاف و صــدور 
مجــوز پروانــه اکتشــاف و گواهــی کشــف نشــان می دهــد. 
بــه نظــر می رســد افــراد حقیقــی و حقوقــی در این مســیر 
اثرگــذاری باالیــی داشــته و محدوده   هــای معدنــی را حتــی 

ــد. ــل کرده   ان ــازی قف ــدون فعال س ب
گــزارش مرکــز پژوهش   هــای مجلــس تاکیــد می کنــد 
ــاف و  ــای اکتش ــی از پروانه   ه ــار دقیق ــر آم ــال حاض درح
گواهی   هــای کشــف صــادر شــده توســط وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت در دســترس تهیه   کننــدگان ایــن گزارش 
نیســت و داده   هــا و اطالعــات قابــل اســتنادی کــه بتــوان 
تعــداد محدوده   هــای اکتشــافی فعــال و غیرفعــال کشــور 
را شناســایی و تحلیــل کــرد، اعــالم عمومــی نشــده اســت. 
ــه  ــزار پروان ــدود 11 ه ــر ح ــالوه ب ــت ع ــه اس ــل توج قاب
بهره   بــرداری صــادر شــده، تعــداد زیــادی مجــوز معدنــی 
در قالــب پروانــه اکتشــاف و گواهــی کشــف وجــود دارد که 
بعضــا ســال ها در اختیــار اشــخاص حقیقی و حقوقــی قرار 
دارنــد و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اقــدام بــه تمدید 
ایــن مجوزهــا کــرده اســت؛ در صورتــی کــه از نظــر فنــی 
حداکثــر زمــان موردنیــاز بــرای تبدیــل پروانه اکتشــاف به 
گواهــی کشــف بــه طــور متوســط 5 ســال و بــرای تبدیــل 
گواهــی کشــف بــه پروانــه بهره   بــرداری یــک ســال اســت.

ــا  ــال های 1392 ت ــی س ــا ط ــای مجوزه ــیر اعط س
1398 گویــای رونــد جهشــی درخواســت   های اکتشــاف 
ــای  ــه طرح   ه ــوط ب ــا 1397 مرب ــال های 1395 ت در س
اجــرا شــده درخصــوص آزادســازی محدوده   هــای معدنــی 
توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و فعــال شــدن 
ــای  ــت محدوده   ه ــرای ثب ــدن ب ــتر مع ــامانه کاداس س
ــد از  ــه بع ــه مرحل ــه اینک ــه ب ــا توج ــت.  ب ــی اس معدن
درخواســت اکتشــاف، اســتعالم از دســتگاه های اجرایــی 
ــیاری از  ــت، بس ــادن اس ــون مع ــاده 24 قان ــوع م موض
ــده   ا   ند.  ــاف نش ــه اکتش ــه پروان ــل ب ــت   ها تبدی درخواس
همچنیــن »شــکاف موجــود میــان پروانه   هــای اکتشــاف 
صــادر شــده بــا گواهی   هــای کشــف و پروانه   هــای 
بــودن  غیرفعــال  نشــان دهنده  نیــز  بهره   بــرداری« 

ــد  ــافی در ی ــای اکتش ــدن محدوده   ه ــوس ش ــا محب ی
ــای  ــرور رویه   ه ــت. م ــی اس ــی و حقوق ــخاص حقیق اش
قانونــی دریافــت مجــوز از بخــش معــدن ابعــاد دیگــری از 

ــد. ــان می کن ــوزه را نمای ــن ح ــکالت ای مش
در ایــران بــه چنــد روش مختلــف امــکان اخــذ مجــوز 
ــن  ــی ای ــی وجــود دارد. ســه روش اصل ــت معدن و فعالی
ــوان  ــدن«، »فراخ ــوز مع ــال مج ــامل »انتق ــوع ش موض
عمومــی«    و »ثبــت محدوده   هــای آزاد« هســتند. در 
ــه فعالیــت معدنــی در ایــران، ثبــت  اولیــن روش ورود ب
ــتر  ــامانه کاداس ــارض در س ــا بالمع ــای آزاد ی محدوده   ه
ــت  ــی دارای صالحی ــی و حقوق توســط اشــخاص حقیق
اســت. در ایــن روش، متقاضــی اقــدام بــه ثبــت محــدوده 
بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه کاداســتر بــر اســاس 
مختصــات جغرافیایــی محــدوده می کنــد و فرآینــد 
اســتعالم از دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده24 
ــون  ــون معــادن آغــاز می شــود. مهلــت مقــرر در قان قان
ــه اســتعالم   ها حداکثــر 2 مــاه اســت. در  ــرای پاســخ ب ب
صورتــی کــه پاســخ اســتعالم   ها مثبــت باشــد، متقاضــی 
موظــف اســت اقــدام بــه اخــذ پروانــه اکتشــاف کــرده و 
عملیــات اکتشــاف مــاده معدنــی را آغــاز کنــد. بر اســاس 
ــا اصالحــات و  ــادن مصــوب 1377 ب ــون مع ــاده 5 قان م
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــدی آن وزارت صنع ــات بع الحاق
ــر  ــاف ذخای ــرای اکتش ــتر الزم را ب ــت بس ــف اس مکل
ــی  ــخاص حقیق ــرای اش ــور ب ــر کش ــی در سراس معدن
ــن  ــاده 6 ای ــن در م ــد. همچنی ــم کن ــی فراه و حقوق
قانــون آمــده اســت: »اکتشــاف ذخایــر معدنــی، منــوط 
ــت،  ــط وزارت صنع ــاف توس ــه اکتش ــدور پروان ــه ص ب
معــدن و تجــارت اســت. چگونگــی اخــذ پروانــه، ضوابــط 
اکتشــاف، مــدت اعتبــار پروانــه، انتقــال حقــوق متعلــق 
بــه آن پروانــه و نیــز ســایر مــوارد ضــروری مربــوط برابــر 
مفــاد ایــن قانــون در آیین   نامــه اجرایــی تعییــن خواهــد 
شــد.« همان طــور کــه از متــن قانــون مشــخص اســت، 
ــط  ــه، ضواب ــذ پروان ــی اخ ــه چگونگ ــوط ب ــات مرب جزئی
اکتشــاف، مــدت اعتبــار پروانــه و... در آیین   نامــه اجرایــی 

ایــن قانــون معیــن شــده اســت.
بــر اســاس تبصره   هــای 2 و 3 مــاده 6 قانــون معــادن، 
متقاضیــان پروانــه اکتشــاف و دارنــدگان ایــن پروانــه، در 
زمــان تعییــن و تحویل محــدوده بالمعــارض و همچنین 
پــس از اخــذ پروانــه، بایــد مبالغــی را کــه توســط وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت تعییــن می شــود، بــه دولــت 
ــط  ــاف توس ــات اکتش ــام عملی ــس از انج ــد. پ بپردازن
متقاضــی و ارائــه گــزارش آن بــه وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت، در صــورت تاییــد گــزارش اکتشــاف توســط 
ایــن وزارتخانــه، گواهــی کشــف بــه نــام دارنــده پروانــه 
اکتشــاف صــادر می شــود کــه در مــاده 7 آمــده اســت.

در گواهــی کشــف هــم بایــد نوع یــا انواع مــاده معدنی 
کشــف شــده، کمیــت وکیفیــت آن، حــدود و مســاحت 
زمیــن مــورد اکتشــاف و هزینــه عملیــات اکتشــافی ذکر 
ــده مجــوز«  ــس از اخــذ گواهــی کشــف، »دارن شــود. پ
موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت یــک ســال نســبت 
بــه تهیــه طــرح بهره   بــرداری و ارائــه درخواســت پروانــه 
بهره   بــرداری اقــدام کنــد. عدم تســلیم درخواســت مزبــور 
در مــدت مشــخص شــده در قانــون موجــب ســلب حــق 
اولویــت یــاد شــده از دارنــده گواهــی کشــف خواهد شــد 
کــه در مــاده 8 آمــده اســت. در ســایر انــواع روش هــای 
اخــذ مجــوز و فعالیــت معدنــی نیــز می تــوان روندهایــی 

کلــی را مشــاهده کــرد کــه نیازمنــد تغییــر هســتند.

  دلیل اقتصادی کمای معادن  
چنــان کــه در ابتــدای گــزارش عنــوان شــد، محبــوس 
شــدن و غیرفعــال شــدن معــادن می توانــد دالیــل 
ــی  ــن عوامل ــه مهم تری ــد. از جمل ــته باش ــی داش مختلف
کــه موجــب غیرفعــال شــدن یــا محبــوس شــدن 
ــی می شــود،  ــی و حقوق ــد اشــخاص حقیق ــادن در ی مع
غیراقتصــادی شــدن فعالیــت معدنــی اســت کــه نظــام 
انگیــزش بــرای ســرمایه گذاری در ایــن بخــش را از 
بیــن خواهــد بــرد. گــزارش مرکــز پژوهش   هــای مجلــس 
تاکیــد دارد نوســانات بــازار و تحــوالت قیمتــی، از عوامــل 
ــا  ــرداری ی ــه بهره   ب ــادن دارای پروان ــدن مع ــال ش غیرفع
توقــف فرآینــد عملیــات معدنــی از مرحلــه اکتشــاف تــا 
ــال رکــود ساخت   وســاز در  ــرای مث ــرداری اســت. ب بهره   ب
ــرای  ــزان قابل توجهــی تقاضــا ب ــه می ــد ب کشــور می توان
مصالــح ســاختمانی را کاهــش دهــد. مصالــح ســاختمانی 
ــی،  ــه معدن ــیلیس، پوک ــک، س ــنگ آه ــچ، س ــد گ مانن
ــاختمانی  ــنگ   های س ــاک رس و س ــه، خ ــن و ماس ش
ــن  ــوند. ای ــن می   ش ــه تامی ــادن مربوط ــی، از مع و تزئین
معــادن در صــورت نبــود تقاضــا در بــازار و بــا توجــه بــه 
اینکــه عمــده مــواد معدنــی ذکــر شــده، کاالی صادراتــی 
ــت  ــا فعالی ــوند ت ــور می   ش ــوند، مجب ــوب نمی   ش محس
ــوالت  ــی تح ــن برخ ــد. همچنی ــف کنن ــدن را متوق مع
بازارهــای جهانــی ممکــن اســت موجــب نوســان قیمــت 
ــرداری از آن  ــی و غیراقتصــادی شــدن بهره   ب ــواد معدن م
شــود کــه ازجملــه دالیــل غیرفعــال شــدن معادن اســت.

بــه  مجلــس  پژوهش   هــای  مرکــز  توصیــه 
ســرمایه گذاران معدنــی ایــن اســت کــه ایــن افــراد الزم 
اســت تــا قبــل از ورود بــه فعالیــت معدنــی نســبت بــه 
ــرش ریســک  ــازار، آینده   پژوهــی و پذی ــق ب ــه دقی مطالع
تحــوالت بــازار اقــدام کننــد. در ایــن حالــت، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت می توانــد درخصــوص تمدیــد 
ــازار و عوامــل  ــر اســاس شــرایط ب ــی ب مجوزهــای معدن

موثــر در آن تصمیم گیــری کنــد.

سیاستگذاریغلطدرامورمعادندسترسیتولیدبهمنابعرامحدودکرد

زنگ خطر 5 هزار معدن متروک

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شــرکت معدنــي و صنعتــي گل گهــر )ســهامي عــام( در نظــر دارد 
ــودک  ــارک ک ــاالر پ ــا و ســقف ت ــازه و پوشــش نم ــات احــداث س »عملی
دهکــده گردشــگری« خــود را واقــع در شــهر ســیرجان کیلومتــر 30 جــاده 
شــیراز از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و 
دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری با رتبــه حداقل 3 در رشــته ابنیه از 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان مي توانند 
  WWW.GEG.IR جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــي
مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــي تأمیــن 
ــل  ــت تحوی ــد . مهل ــود نماین ــده دانل کننــدگان از بخــش مناقصــه و مزای
پــاکات ســاعت 9 الــي 14 روز یکشــنبه مــــورخ 1400/07/25 در محــــل 
دفترکمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران 
مــي باشــد. ضمنــاً بازدیــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه 
ــرکت  ــد. ش ــی باش ــی م ــت و الزام ــده اس ــرر ش ــورخ 1400/07/18 مق م
معدنــي و صنعتــي گل گهــر در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات بدون 

نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار مي باشــد.

آگهي مناقصه عمومي
 شماره1400/44/ع
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تجــارت معــدن و فــوالد: افــت شــتاب رشــد 
از  رزرو  فــدرال  عقب نشــینی  چیــن،  در  اقتصــادی 
ــا  ــویه دلت ــدد س ــیوع مج ــی، ش ــاط پول ــت انبس سیاس
کرونــا در آســیا و احتمــال گســترش آن در ســایر نقــاط 
دنیــا و برطــرف شــدن احتمــال اخــالل در عرضــه ایــن 
محصــول از ســوی شــیلی مجمــوع عواملــی بودنــد کــه 
باعــث بازگشــت بهــای مس بــه کانــال 8 هــزار دالری در 
مــاه آگوســت شــدند و بــه ایــن ترتیــب ایــن فلــز ســرخ 
عقب نشــینی قیمتــی بــه کــف نــرخ 7 مــاه اخیر خــود را 
تجربــه کــرد. ایــن عقبگرد قیمتــی درحالــی در ایــن بازار 
رقــم خــورد کــه اغلــب برآوردهــای پیشــین از اســتمرار 
رونــد رو بــه رشــد نــرخ در ایــن بــازار حکایــت داشــت اما 
تضعیــف تقاضــا در این بــازار و احتمال تشــدید ایــن روند 
کاهشــی بــه وجــود آمــده بــا توجــه بــه شــیوع مجــدد 
ــای  ــا پیش بینی ه ــورهای دنی ــی از کش ــا در بخش کرون

قبلــی را نادرســت کــرد.  

عقبگرد 18 درصدی بهای مس  
ــدن در  ــزات لن ــورس فل ــس در ب ــن م ــر ت ــای ه به
روزهــای پایانــی مــاه آگوســت بــه کانــال 8 هــزار دالری 
ــس در  ــن م ــر ت ــه ه ــه ای ک ــرد؛ به گون ــینی ک عقب نش
روز نوزدهــم آگوســت بــه 8 هــزار و 775 دالر رســید. این 
رقــم کمتریــن نــرخ معاملــه فیزیکــی و تحویل فــوری هر 
تــن مــس پــس از  فوریــه امســال بــود و بــه ایــن ترتیــب 
هــر تــن مــس در بــورس فلــزات لنــدن کــف قیمتــی 7 
ماهــه خــود را لمــس کــرد. البتــه در روزهــای بعــد ایــن 
فلــز توانســت بخشــی از زیــان خــود را جبــران کنــد امــا 

بــه نوســان در کانــال 8 هــزار دالری ادامــه داد.  
تقویــت دالر آمریــکا، احتمــال شــیوع مجــدد کرونا در 
ــه مــوج جدیــدی از پاندمــی در کشــورهای  دنیــا کــه ب
آســیایی منجــر شــده، برطــرف شــدن اخــالل بــه وجــود 
آمــده در عرضــه مــس و نگرانــی از کنــد شــدن شــتاب 
رشــد اقتصــادی در چیــن مهم تریــن دالیــل ایــن 
عقب گــرد قیمتــی بودنــد. بهــای هــر تــن مــس در بورس 
فلــزات لنــدن در روزهــای ابتدایــی مــاه مــی امســال بــه 
ــه ازای هــر تــن  رکــورد قیمتــی 10 هــزار و 724 دالر ب
رســیده بــود و بــه ایــن ترتیــب ظــرف بــازه زمانــی حدود 
100 روزه ایــن فلــز 18 درصــد از ارزش خــود را از دســت 
داد. ایــن عقبگــرد قیمتــی شــامل حــال معامــالت آتــی 
فلــز ســرخ نیــز شــد و مــس در پایــان هفتــه منتهــی بــه 
22 آگوســت بــرای تحویــل در مــاه ســپتامبر بــا نــرخ 3 
هــزار و 961 دالر بــه ازای هــر پونــد برابــر 8 هــزار و 725 
دالر بــه ازای هــر تــن در بــازار  Comex نیویــورک مورد 
دادوســتد قــرار گرفــت. رکــورد قیمتــی ثبــت شــده برای 
مــس در معامــالت آتــی بــورس نیویــورک در نیمــه مــاه 
مــی بــه ثبــت رســید و برابــر 4 هــزار و 762 دالر بــه ازای 
هــر پونــد بــود؛ بــه ایــن ترتیــب ظــرف بــازه ای تقریبــا 3 
ماهــه ایــن فلــز ســرخ رنگ 18 درصــد از ارزش خــود را 

از دســت داد. 

دو رویه سکه اثرگذاری بهبود اقتصادی در   

بازار فلزات
تقویــت ارزش دالر آمریــکا یکــی از مهم تریــن دالیــل 
ســقوط بهــای کامودیتی هــا ازجملــه مــس در بازارهــای 
ــرف  ــده ظ ــاالت متح ــزی ای ــک مرک ــود. بان ــی ب جهان
ــی را به منظــور  ماه هــای گذشــته سیاســت انبســاط پول
حمایــت از مــردم و کســب وکارهای ایــن کشــور در مقابل 
تبعــات اقتصــادی پاندمــی کرونــا در پیــش گرفــت. ایــن 
رویــه اگرچــه بــه حمایــت بخــش قابــل توجهــی از افــراد 
آســیب دیده از تبعــات اقتصــادی ایــن پاندمــی انجامیــد 
امــا رشــد تــورم در ایــاالت متحــده و در ادامــه دنیــا را بــه 
ــه ای کــه بخشــی از رشــد بهــای  همــراه داشــت. به گون
کامودیتی هــا ظــرف ماه هــای اخیــر ناشــی از ایــن 
موضــوع بــود. آمارهــای منتشــر شــده از اقتصــاد ایــاالت 
متحــده ظــرف هفته هــای اخیــر از بهبــود شــاخص های 
اقتصــادی ایــن کشــور حکایــت دارد. کاهــش آمــار 
ــواردی  ــی از م ــکاری یک ــه بی ــت کنندگان بیم درخواس
ــاالت  ــادی در ای ــت اقتص ــود وضعی ــر بهب ــه ب ــت ک اس
متحــده صحــه می گــذارد. همیــن موضــوع باعــث شــده 
تــا جــروم پــاول رئیــس بانــک مرکــزی آمریــکا از برنامــه 
فــدرال رزرو بــرای کاهــش تدریجــی سیاســت های 
حمایتــی خــود خبــر دهــد. انتشــار ایــن خبــر از منظــر 
ــکا و  ــاخص دالر آمری ــر ارزش ش ــرعت ب ــه س ــی ب روان
ــی و کاالیــی دنیــا اثرگــذار شــد و ریــزش  بازارهــای مال
قیمتــی محسوســی را در بســیاری از بازارهــا رقــم زد کــه 
بــه قرمزپوشــی آن هــا در روزهــای پایانــی مــاه آگوســت 

منجــر شــد. 
ــاالت متحــده  اگرچــه انتشــار داده هــای اقتصــادی ای
ــد آن،  ــاخص دالر و رش ــر ش ــذاری ب ــا اثرگ ــکا ب آمری
ســیگنالی منفــی بــرای بازارهــای مالــی و کاالیــی دنیــا 
به شــمار مــی رود امــا ایــن تنهــا یــک رویــه ســکه اســت. 
ــل  ــه دلی ــاالت متحــده ب ــت اقتصــادی ای ــود وضعی بهب
ــرل  ــا در کنت ــیون کرون ــودن واکسیناس ــز ب موفقیت آمی
ــده و در  ــل ش ــاری حاص ــن بیم ــی از ای ــر ناش مرگ ومی
نتیجــه ایــن رویــه بــا بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور 
می توانــد بــه افزایــش تقاضــای مصرفــی بــرای بازارهــای 

کاالیــی دنیــا منجــر شــود. 
داده هــای اقتصــادی منتشــر شــده از ســوی اتحادیه 
ــرخ بیــکاری در  ــی ن ــد نزول ــز از اســتمرار رون ــا نی اروپ
کشــورهای اروپایــی حکایــت دارد. براســاس داده هــای 
منتشــر شــده تعــداد بیــکاران فرانســه تــا پایــان ســه 
ماهــه دوم ســال 2021 بــه 8 درصــد رســید کــه 
ــا و  ــی ه ــش بین ــر از پی ــد کمت ــرخ 0.2 درص ــن ن ای
ــن  ــی اســت. ای ــر از دوره مشــابه قبل 0.1 درصــد کمت
نــرخ بیــکاری هــم چنیــن کمتریــن نــرخ ثبــت شــده 
ظــرف 9 مــاه اخیــر محســوب می شــود. شــمار افــراد 
بیــکار طــی ایــن مــدت بــا 16 هــزار نفــر کاهــش بــه 
ــرای  ــا ب ــر رســید ت ــر نف ــزار نف ــون و  400 ه دو میلی
ــوی  ــکاران فرانس ــمار بی ــی ش ــل متوال ــن فص چهارمی
ــای  ــن داده ه ــد. ای ــی بمان ــر باق ــون نف ــر ســه میلی زی
کشــورهای  اقتصــاد  بازگشــت  بیانگــر  اقتصــادی 

اروپایــی بــه وضعیــت عــادی بــوده کــه داده ای مثبــت 
ــد  ــی رود. هرچن ــمار م ــی به ش ــای جهان ــرای بازاره ب
کــه اثرگــذاری ایــن داده در میــان ســیگنال های 

ــود.  ــد ب ــدک خواه ــی ان ــی قیمت منف

تضعیف تقاضا از سوی چین و افزایش فشار   
برای کاهش نرخ

ــوالی  ــا ج ــه ت ــن از ژانوی ــس چی ــم واردات م حج
ــه مــدت مشــابه در ســال قبــل افــت  امســال نســبت ب
10 درصــدی داشــته اســت. چیــن بزرگتریــن واردکننده 
و مصرف کننــده مــس در دنیــا اســت. ایــن کشــور ظــرف 
7 مــاه ابتــدای امســال برابــر 3 میلیــون و 219 هــزار تــن 
ــرده  ــداری ک ــول خری ــمش و محص ــکل ش ــس به ش م
کــه ایــن رقــم 10.6 درصــد کمتــر از میــزان واردات ایــن 
کشــور در زمــان مشــابه ســال 2020 اســت. ایــن افــت 
تقاضــا ســیگنالی کاهنــده و موثــر بــر قیمــت این فلــز در 

ــی رود.    ــی به شــمار م ــای جهان بازاره
مــاه  اواســط  موسســه تحقیقاتــی Antaike در 
ــس  ــد م ــد کات ــزان تولی ــه می ــرد ک ــالم ک ــت اع آگوس
توســط 22 واحــد اصلــی ذوب مــس در چیــن بــه 747 
ــم  ــن رق ــید، ای ــوالی رس ــاه ج ــن  در م ــزار و 200 ت ه
ــن  ــاه ژوئ ــن واحدهــا در م ــد ای ــزان تولی ــه می نســبت ب
ــود کاهــش داشــت  ــن ب ــر 745 هــزار و 700 ت کــه براب
ــه میــزان تولیــد در جــوالی ســال 2020  امــا نســبت ب
رشــدی 7.7 درصــدی داشــته اســت. رویترز در گزارشــی 
فروکــش کــردن تقاضــای چیــن بــرای ایــن فلــز ســرخ 
ــس  ــی م ــقوط قیمت ــل س ــن دالی ــی از مهم تری را یک

برشــمرده اســت.

بازگشت مس شیلی به بازار  
ــس  ــادن م ــری در مع ــات کارگ ــه اعتصاب ــی ک درحال
ــه  ــداوم عرض ــرای ت ــدی ب ــری ج ــگ خط ــیلی زن ش
ــت و  ــا به شــمار می رف ــای دنی ــه بازاره ــن محصــول ب ای
ســیگنالی بــرای تقویــت قیمتــی در ایــن بــازار بــود، بــا 
برقــراری توافــق میــان اتحادیه هــای کارگــری و شــرکت 
ــن  ــی در ای ــردار معدن ــن بهره ب ــوان بزرگتری BHP به عن
کشــور ایــن ریســک اخــالل در عرضــه در حــال کمرنــگ 

شــدن اســت. 
ــان  ــس در جه ــده م ــن تولیدکنن ــیلی بزرگ تری ش
ــر اعتراضــات کارگــری  ــای اخی اســت. ظــرف هفته ه
ــه  ــا ب ــده ت ــث ش ــور باع ــن کش ــس ای ــادن م در مع
ــن  ــس در ای ــد م ــطح تولی ــی از س ــکل محسوس ش
کشــور کاســته شــود کــه ایــن موضــوع زنــگ خطــری 
ــن محصــول به شــمار  ــی ای ــت عرضــه جهان ــرای اف ب
رفتــه و پتانســیل رشــد قیمت ایــن فلــز را دارد. بخش 
قابــل توجهــی از ایــن اعتراضــات کارگــری مربــوط بــه 
معــدن اســکوندینا کــه بزرگتریــن معــدن مــس روبــاز 
ــه در  ــود ک ــرآورد می ش ــود. ب ــت می ش ــا اس در دنی
ــزار  ــون و 10 ه ــک میلی ــر ی ــی 2021 براب ــال مال س
ــوی از  ــس محت ــن م ــزار ت ــون و 60 ه ــک میلی ــا ی ت
ایــن معــدن اســتخراج شــود کــه ایــن رقــم حــدود 7 
ــه  ــی در دنیــا اســت. ب درصــد کل تولیــد مــس معدن
ایــن ترتیــب هــر گونــه اخــالل در عرضــه از ســوی این 
ــازار  معــدن و البتــه ســایر معــادن شــیلی می توانــد ب
عرضــه و تقاضــا جهانــی ایــن فلــز را برهــم زده و بــه 
رشــد قیمتــی در آن منجــر شــود. ظــرف هفته هــای 
گذشــته اعتصــاب همزمــان در 3 معــدن مس شــیلی، 
ــی  ــش واقع ــا چال ــی را ب ــس جهان ــدود م ــازار مح ب

مواجــه کــرده بــود. 

معمای سقوط مس
عقبنشینینرخفلزسرختاکجاادامهخواهدداشت؟

بــه نقــل از وب ســایت mining weekly یکــی 
از پژوهشــگران موسســه تحقیقاتــی فیــچ سولوشــنز 
گفــت: مــا بــر ایــن باوریــم کــه توســعه فــوالد کــم 
کربــن دردهــه هــای آینــده منجــر بــه تغییراتــی در 

زنجیــره تامیــن آهــن و فــوالد خواهــد شــد.
اولیــن تغییــر ایــن اســت کــه مــی توانــد تحولــی 
ــاد  ــه ایج ــعه یافت ــورهای توس ــوالد کش ــازار ف در ب
کنــد. زیــرا بــا وجــود تقاضــای بــاالی تولیدکننــدگان 
صنایــع پاییــن دســتی بــرای فوالد ســبزو نیــز قوانین 
ســخت گیرانــه در خصــوص کربــن زدایــی تغییراتــی 
ــاد  ــص ایج ــن خال ــنگ آه ــارت س ــای تج در رونده

می شــود.
دومیــن تاثیــر برزنجیــره تامیــن ایــن اســت کــه 
ــا  ــه ب ــواد اولی ــه م ــبز ب ــوالد س ــد ف ــش تولی افزای
کیفیــت باالتــر از جملــه آهــن اســفنجی تولیدشــده 
ــرای  ــی ب ــن فرصت ــاز دارد.ای ــبز نی ــدروژن س ــا هی ب
ــزرگ ســنگ آهــن کــه دسترســی  شــرکت هــای ب
بــه هیــدروژن ســبز دارنــد بــه شــمار مــی رود چــرا 
کــه هیــدروژن ســبز بــا قیمــت تمــام شــده پایین تــر 
بــه افزایــش بهــره وری و تولیــد آهــن ســبز کمــک 
مــی کند.ایــن بــه معنــی بازســازی بخشــی از فرآینــد 

ــوالد اســت. تولیــد ف
پذیــرش هیــدروژن ســبز در تولیــد فــوالد می تواند 
ــده  ــای آین ــه ه ــال ســنگ را طــی ده تقاضــای زغ
بســیار تحــت تاثیــر قــرار دهــد. پذیــرش و اســتفاده 
از هیــدروژن ســبز در بخــش معــدن احتمــاال 
ــز  ــرو نی ــدن بزرگت ــش مع ــه بخ ــورهایی ک در کش
ــد  ــزرگ درآنجــا حضــور دارن ــی ب شــرکت های معدن

روی خواهــد داد.
ــار  ــل در انتظ ــادا و برزی ــترالیا، کان ــورهای اس کش
ســود بازارفــوالد ســبز هســتند. فــوالد ســبز یکــی از 
اولویــت هــای اغلــب فوالدســازان بازارهــای توســعه 

ــی رود. ــه شــمار م ــا ب ــژه در اروپ ــه وی ــه ب یافت
ــرش  ــه پذری ــم ک ــا معتقدی ان پژوهشــگر افزود:م
ــای  ــت ه ــدن فرص ــش مع ــبز در بخ ــدروژن س هی
بیشــتری را در چین،ایــاالت متحــده آمریکا،اســترالیا، 
کانــادا و تــا حدودی در شــیلی، روســیه و لهســتان در 

پــی خواهــد داشــت.
همچنیــن بازارهــای معدنــی بســیاری وجــود دارد 
کــه از نظــر شــاخص مناســب بــرای تولید هیــدروژن 
ــرش  ــد کــه نشــان می دهــد پذی ســبز مشــکل دارن
احتمالــی هیــدروژن ســبز در بخــش معدن بــا چالش 
هــای زیــادی از جملــه دسترســی کمتربــه ظرفیــت 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، ظرفیــت هــای کمتــر 
تولیــد هیــدروژن ســبز، پاییــن بــودن کارشناســان در 
ایــن حــوزه و.. مواجــه خواهــد شــد. ایــن کشــور هــا 
شــامل آفریقــای جنوبــی، پــرو، ترکیه،اندونزی،هنــد و 
برزیــل هســتند. البتــه ایــن بــه معنــی عــدم پذیرش 
ــورها  ــن کش ــدن ای ــش مع ــبز در بخ ــدورژن س هی
نیســت بلکــه نشــان دهنــده چالــش های پیــش روی 

آنهــا در ایــن حــوزه اســت.

توسعه فوالد سبز عامل تحول در 
زنجیره تامین آهن وفوالد

موسسهفیچسولوشنزاعالمکرد:

خبر

طبــق داده هــای جدیــد اداره گمــرک فــدرال 
ــاه  ــور در م ــن کش ــوم ای ــادرات آلومینی ــیه، ص روس
جــوالی 10 برابــر ســال قبــل شــده و بــه 7.4 میلیــارد 
دالر رســید. از لحــاظ وزنــی، صــادرات آلومینیــوم 
ــت. ــر رف ــن فرات ــون ت ــاه از 3 میلی ــن م روســیه در ای

پیشــتر یــن مقامــات روســیه بــرای کنتــرل قیمت 
ــرای  ــامبر ب ــت و دس ــن آگوس ــی بی ــای داخل بازاره
ــه ای 254 دالری  ــوم تعرف ــن آلومینی صــادرات هــر ت
وضــع کــرده بودنــد. ایــن تعرفــه هــا همچنیــن بــرای 
ــامل  ــر ش ــی دیگ ــی و غیرآهن ــزات آهن ــادرات فل ص

ــود. نیــکل و مــس هــم وضــع شــده ب
قیمــت جهانی آلومینیــوم از ابتــدای امســال بیش از 
40 درصــد رشــد کــرده اســت که ایــن از فلــزات معدنی 
ــش قیمــت  ــی افزای ــل اصل ــر بیشــتر اســت. عام دیگ
آلومینیــوم تغییراتــی اســت کــه مقامات چین بــا هدف 
ــن کشــور  ــی ای کاهــش آالیندگــی در بازارهــای داخل
ــه واردکننــده  ــد. تبدیــل شــدن چیــن ب انجــام داده ان
خالــص آلومینیــوم باعــث شــده اســت کــه جهــان بــا 
کســری آلومینیــوم روبــرو شــده و قیمت ها بــاال بمانند. 
ایــن هفتــه ناآرامی های سیاســی گینــه که جهــان را در 
مــورد تأمیــن بوکســیت، مــاده اولیــه آلومینیــوم، نگران 
کــرد، قیمــت آلومینیــوم بــه باالترین ســطح 10 ســاله 
رســید. روســیه 6 درصد عرضــه جهانی آلومینیــوم را در 
ســال گذشــته بــه عهــده داشــت و 65 میلیون تــن وارد 

بــازار جهــان کــرد.

صادرات آلومینیوم روسیه
 10 برابر شد 

ــطح 1800 دالر را  ــد س ــق نش ــر موف ــار دیگ ــال ب ط
بشــکند امــا تحلیلگــران مــی گوینــد یــک عامــل در حال 
ظهــور مــی توانــد ایــن فلــز ارزشــمند را از بــازه معامالتی 

اخیــرش خــارج کنــد.
ــاره  ــه ســرمایه گــذاران درب بســیاری از کارشناســان ب
ریــزش بــازار ســهام آمریــکا هشــدار مــی دهنــد و 
ــه طــال در  ــد ک ــی باش ــان عامل ــن اســت هم ــن ممک ای
ــتنلی،  ــورگان اس ــاکس، م ــن س ــاز دارد. گلدم ــز نی پایی
ســیتی گــروپ و بانــک امریــکا همگــی نســبت بــه بــازار 
ــه  ــد ک ــالم کرده ان ــده و اع ــرب ش ــکا مضط ــهام آمری س

ارزشــگذاری ها کاذب شــده اســت.
 دویچــه بانــک هــم هفتــه اخیــر بــه بانک هــای دیگــر 
پیوســت و بــا اشــاره بــه رشــد 21 برابــری ارزش ســهام 
ــک  ــرد ریس ــالم ک ــی اع ــا، در پیام ــه درآمده ــبت ب نس

ــازار وجــود دارد. اصــالح ب
بــه گفتــه مایــک مــک گلــون، اســتراتژی ارشــد کاالی 
ــازار ســهام  بلومبــرگ اینتلیجنــس، نوســان در فضــای ب
ممکــن اســت همــان چیــزی باشــد کــه طــال در حــال 
حاضــر نیــاز دارد. حتــی اندکــی ناآرامــی در بــازار ســهام 
آمریــکا بــرای صعــودی کــردن طــال کافــی خواهــد بــود.

ــرکت  ــات کاالی ش ــر تحقیق ــون، مدی ــن همیلت کالی
بــی ام او کپیتــال مارکتــس اظهــار کــرد: در پــی نوســان 
ــد  ــالت، بعی ــی معام ــطح فعل ــه س ــه ب ــا توج ــازار و ب ب

اســت طــال شــاهد ریــزش بیشــتر قیمــت باشــد. قیمــت 
طــال همچنــان بســیار خــوب اســت. بــا وجــود افــت 6.5 
درصــدی کــه از ابتــدای امســال تاکنــون داشــته، قیمــت 
طــال در بحبوحــه کنــدی رشــد اقتصــادی چیــن، ادامــه 
محدودیت هــای مربــوط بــه کرونــا و ســخنرانی های 

اخیــر جکســون هــال و گــزارش اشــتغال مایــوس کننــده 
ــده  ــت مان ــکا در آگوســت در حــدود 1800 دالر ثاب آمری
ــای  ــی، تنش ه ــی منف ــازده واقع ــه ب ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ژئوپلیتیکــی و احتمــال نوســان بازارهــای مالی، پتانســیل 

اصــالح چشــمگیر قیمــت طــال نســبتا انــدک اســت.

بــا ایــن حــال قیمــت طــال بــا سلســله ناامیدی هایــی 
ــطح 1830  ــته از س ــه گذش ــینی هفت ــامل عقب نش ش
دالر روبــرو شــده اســت. بســیاری از تحلیلگــران در 
ــد و  ــی دارن ــد طــال نظــر خنث ــاره رون ــدت درب ــاه م کوت
ــد مگــر  ــازه مشــخصی خواهــد مان ــد طــال در ب می گوین
ــود  ــاالی 1830 دالر صع ــه ب ــود ب ــق ش ــه موف ــن ک ای
ــد. ــینی کن ــب نش ــن 1800 دالر عق ــه پایی ــا ب ــرده ی ک

شــرکت  در  کاال  استراتژیســت  گالــی،  دانیــل 
تی دی ســکیوریتیز پیــش بینــی کــرد طــال هفتــه جــاری 
ــه  ــال ن ــرای ط ــا ب ــد. فض ــدود 1800 دالر می مان در ح
ــدا  ــود پی ــده بهب ــاه آین ــه م ــه در س ــه بلک ــک هفت در ی
ــف  ــد ضعی ــارات رش ــدت انتظ ــن م ــرد. در ای ــد ک خواه
ــد.  ــود می مانن ــوت خ ــه ق ــی ب ــارات تورم ــده و انتظ ش

ــود. ــد ب ــال خواه ــرای ط ــی ب ــت خوب ــن فرص ای
هفتــه جــاری همــه نگاه هــا بــه آمــار شــاخص قیمــت 
مصرفــی در روز ســه شــنبه و آمــار خــرده فروشــی 

ــه شــده اســت. ــنبه دوخت ــج ش ــکا در روز پن آمری
ــم  ــار مه ــایر آم ــوز، س ــزارش کیتکونی ــاس گ ــر اس ب
شــامل شــاخص تولیــد ایمپایــر اســتیت نیویــورک در روز 
چهارشــنبه و ســپس تولیــد صنعتــی و شــمار متقاضیــان 
ــد  ــاخص تولی ــنبه و ش ــج ش ــکاری در روز پن ــه بی بیم

ــود. ــا خواهــد ب ــدرال فیالدلفی ــک ف بان

یک عامل مهم برای صعود قیمت طال

کاالهای پایه

نسیم سلیمانی

خبرنگار

Nasim74soleymani@gmail.com
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 تجــارت معــدن و فوالد-زهــرا مومنــی: ســنگ آهن 
ــش از 40  ــی بی ــش قیمت ــال کاه ــت امس ــاه آگوس در م
درصــدی را تجربــه کــرد و بهــای ایــن محصــول در 
ســومین هفتــه از مــاه آگوســت بــه کــف قیمتــی 8 ماهــه 
ــادی  ــد اقتص ــتاب رش ــش ش ــرد. کاه ــقوط ک ــود س خ
چیــن و احتمــال افــت تقاضــا بــرای محصــوالت فــوالدی 
در نیمــه دوم ســال جــاری میــالدی  همزمــان بــا افزایــش 
ــد  ــت تولی ــر محدودی ــن ب ــی چی ــات دولت ــارت مقام نظ
ــه ای از  ــای گلخان ــرل انتشــار گازه ــور کنت ــوالد به منظ ف
ــی در  ــوس قیمت ــش محس ــن کاه ــل ای ــن دالی مهم تری
ــای دلتــا در آســیا و  ــود. شــیوع ســویه کرون ــازار ب ایــن ب
اعمــال محدودیت هــای قرنطینــه ای در برخــی کشــورها 
از جملــه ژاپــن و بخش هایــی از چیــن موضــوع دیگــری 
اســت کــه ریســکی مهــم بــرای بازارهــای کاالیــی 
ــت  ــود وضعی ــال بهب ــن ح ــراه دارد. در همی ــا به هم دنی
ــال  ــا احتم ــث شــده ت ــاالت متحــده باع اقتصــادی در ای
کاهــش سیاســت های پولــی از ســوی فــدرال رزرو بــرود 
کــه ایــن موضــوع نیــز بــا تعدیــل تــورم جهانی ســیگنالی 
ــن  ــوع ای ــی رود. مجم ــمار م ــا به ش ــرای بازاره ــده ب کاهن
ــوالد در  ــازار ســنگ آهن و ف ــا ب عوامــل باعــث شــده اند ت

مــاه آگوســت ســال جــاری یــک دســت قرمــز شــود. 

ظــرف  ســنگ  آهن  بــازار  در  قیمتــی  ســقوط 
ــه ای  ــت به گون ــه داش ــدت ادام ــا ش ــر ب ــای اخی هفته ه
ــه  ــی ب ــد واردات ــن 62  درص ــنگ آهن فای ــای س ــه به ک
ــرخ 132 دالر و 66  ــا ن ــم آگوســت ب ــن در روز نوزده چی
ســنت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت کــه ایــن رقــم کــف 
قیمتــی آن ظــرف 8 مــاه گذشــته بــود. نگرانــی نســبت 
بــه ســرعت رشــد اقتصــادی چیــن، شــیوع مجــدد ســویه 
جدیــدی از کرونــای دلتــا در دنیــا و کاهــش محرک هــای 
ــل اســتمرار  ــن دالی ــدرال رزور مهم تری ــی از ســوی ف مال
وضعیــت عقبگــرد قیمتــی در بــازار ســنگ آهن دنیــا بــود. 
مــوارد بیــان شــده بــر بهــای تمامــی گروه هــای کاالیــی 
بخــش ابتدایــی زنجیــره آهــن و فــوالد اثرگذار شــد و افت 
نــرخ محســوس آن هــا را درپــی داشــت. بهای ســنگ آهن 
در هفتــه ســوم آگوســت نســبت بــه اوج قیمتــی آن، کــه 
مربــوط بــه اواســط جــوالی امســال بــود کاهــش نــرخ 40 

درصــدی داشــت.

سیگنال های منفی چین به بازار سنگ آهن   
ادامه دارد

ــن  ــوی چی ــنگ آهن از س ــرای س ــای ب ــش تقاض کاه
یکــی از مهم تریــن دالیــل ســقوط قیمتــی در ایــن بــازار 
ــرآورد می شــود  ــوالد چیــن، ب ــه انجمــن ف ــه گفت ــود. ب ب
ــال  ــه دوم س ــن در نیم ــوالد چی ــرف ف ــزان مص ــه می ک
جــاری میــالدی کاهــش داشــته باشــد. ایــن افــت مصرف 
ــوع  ــه وق به خصــوص در بخــش فوالدهــای ســاختمانی ب
خواهــد پیوســت. سیاســت گذاری دولــت چیــن در 
ــی در  ــور تغییرات ــن کش ــالک در ای ــاخت  ام ــن س قوانی
ــت  ــه اف ــد ب ــه می توان ــته ک ــدن داش ــخت ش ــت س جه
ــیگنالی  ــوع س ــن موض ــود. ای ــر ش ــا منج ــن فعالیت ه ای
منفــی بــرای بــازار فــوالد ســاختمانی ایــن کشــور اســت 
و در عیــن حــال بــه تضعیــف بهــای حلقه هــای ابتدایــی 

ــد.  ــز می انجام ــوالد نی ــن و ف ــره آه زنجی

اگرچــه بــرآورد می شــود کــه افــت تقاضــا بــرای 
ــرای  ــد ســیگنال منفــی قیمتــی ب ــوالد در چیــن بتوان ف
ــت های  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــول باش ــن محص ای
ــرخ در  ــش ن ــن، کاه ــوالد در چی ــد ف ــت تولی محدودی
ــرای  ــت ب ــا وضعی ــود؛ ام ــد ب ــن بخــش محــدود خواه ای
ــا  ــول ب ــن محص ــود و ای ــد ب ــاوت خواه ــنگ آهن متف س

ــود.  ــد ب ــرو خواه ــنگین روب ــاری س فش
بانــک مشــترک المنافع اســترالیا در یادداشــتی از 
ــر داد.  ــی ســرمایه گذاران در بخــش ســنگ آهن خب نگران
در گــزارشCommonwealth Bank  اســترالیا برآورد 
شــده کــه میــزان تولیــد فــوالد خــام چیــن از آگوســت 
ــدا  ــش پی ــد کاه ــدود 12.2 درص ــامبر 2021 ح ــا دس ت
ــه ای  ــای گلخان ــت گازه ــد ثاب ــدف تولی ــه ه ــا ب ــد ت کن
ــا ســال 2020 برســد. ایــن کاهــش تولیــد  در مقایســه ب
ــر  ــی اگ ــرای ســنگ آهنی ها اســت. حت ــی ب ــری منف خب
چیــن بــه اجــرای سیاســت های تحریک کننــده تقاضــا رو 
آورد نیــز بایــد انتظــار داشــت کــه بخشــی از تقاضــا بــرای 
ســنگ آهن در میــان مــدت رشــد پیــدا نکنــد. وضعیــت 
پیــش آمــده تولیدکننــدگان معدنــی اســترالیا را در فشــار 
کاهــش تقاضــا قــرار می دهــد، چــرا کــه انتظــار مــی رود 
در شــرایط فعلــی عمــده نیــاز چیــن بــه ســنگ آهــن از 
برزیــل، منابــع داخلــی تامیــن شــود و خریــد از اســترالیا 

ــد.  ــر باش ــورد نظ ــدی م ــای بع در وهله ه
کــه  کــرد  خاطرنشــان  همچنیــن  بانــک  ایــن 
محموله هــای دریایــی ســنگ آهــن برزیــل در ســه مــاه 
اخیــر بــا 7 درصــد افزایــش ســاالنه داشــته اســت. بــر این 
اســاس، والــه تولیــد ســنگ آهن را افزایــش داده و تخمیــن 
ــی  ــطح فعل ــال 2021 از س ــان س ــا پای ــود ت زده می ش
حــدود 325 میلیــون تــن بــه 343 میلیــون تــن برســد. 
ایــن رشــد تولیــد در عیــن محدودیــت تقاضــا ســیگنالی 

منفــی در جهــت تضعیــف بیشــتر قیمتــی اســت. 
ــن  ــار چی ــی آم ــزارش اداره مل ــاس گ ــن براس همچنی
ــرای کاهــش  ــن ب ــداف سیاســت چی ــرای اه ــس از اج پ
جذابیــت تولیــد فــوالد خــام در ایــن کشــور، رشــد فــوالد 
خــام در نیمــه دوم ســال 2021 در چیــن کاهــش یافــت 
ــن  ــه ای ــام روزان ــوالد خ ــد ف ــزان تولی ــه می ــه ای ک به گون
کشــور در مــاه جــوالی بــه 2.8 میلیــون تــن رســید کــه 
ایــن رقــم کمتریــن ســطح تولیــد در 15 مــاه اخیر اســت. 
ــوالی  ــاه ج ــن در م ــام در چی ــوالد خ ــد ف ــزان تولی می

ــرآورد شــده کــه ایــن رقــم  ــر 86.79 میلیــون تــن ب براب
نســبت بــه میــزان تولیــد در مــاه ژوئــن 7.6 درصــد کمتر 
و همچنیــن نســبت بــه میــزان تولیــد در جــوالی ســال 
گذشــته میــالدی )2020( کاهــش 8.4 درصــدی داشــت. 
ــن افــت تولیــد بیانگــر موفقیــت چینی هــا در اجــرای  ای

برنامــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای اســت. 
از اواخــر مــاه ژوئــن، پکــن تیم هــای بازرســی را 
بــه ایالت هــا و کارخانه هــای محلــی اعــزام کــرد تــا 
تعطیلــی  و  فــوالد  تولیــد  و  در ظرفیــت  کاهش هــا 
ــت  ــی و محدودی ــده قدیم ــوخ ش ــد منس ــای بلن کوره ه
ــن کشــور را بررســی  ــده ای ــای آالین ــد در کارخانه ه تولی
کنــد. انجمــن آهــن و فــوالد چیــن )سیســا( در بیانیــه ای 
ــام در  ــوالد خ ــد ف ــش تولی ــر کاه ــد ب ــرد: بای ــالم ک اع
ــرف  ــف، مص ــی ضعی ــرد محیط ــا عملک ــرکت هایی ب ش
انــرژی بــاال و تکنولــوژی و تجهیزات قدیمــی تمرکز کنیم 
و اطمینــان حاصــل کنیــم کــه تولیــد فــوالد خام نســبت 

ــود. ــر می ش ــل کمت ــال قب ــه س ب
اگرچــه میــزان تولیــد ماهانــه چین ظــرف 2 مــاه اخیر 
ــد  ــزان تولی ــوع می ــا مجم وارد مســیر کاهشــی شــده ام
ــالدی  ــال 2021 می ــی س ــاه ابتدای ــن در 7 م ــوالد چی ف
افزایشــی بــوده اســت، براســاس گــزارش اداره ملــی آمــار 
چیــن، ایــن کشــور در 7 ماهــه اول ســال 649.33 میلیون 
تــن فــوالد تولیــد کــرده کــه ایــن رقــم 8 درصــد نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر اســت.

سیاست های پولی فدرال رزرو و تضعیف قیمتی   
محصوالت زنجیره فوالد

ــت  ــدرال رزرو سیاس ــه ف ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــوع  ــن موض ــد؛ ای ــف کن ــود را متوق ــی خ ــاط پول انبس
ســیگنالی مهم بــرای کاهــش قیمــت کامودیتی هــا خواهد 
ــل توجهــی از رشــد بهــای کامودیتی هــا  ــود. بخــش قاب ب
پــس از رکــود ســال 2020 در اثــر سیاســت های انبســاطی 
ــورم  ــکا و ت ــده آمری ــاالت متح ــون ای ــی همچ دولت های
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــت. ب ــوع پیوس ــه ق ــی از آن ب ناش
آمــار اشــتغالزایی در ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن احتمــال 
وجــود دارد کــه بانــک مرکــزی ایــن کشــور سیاســت های 
انبســاطی را متوقــف کنــد، ایــن موضــوع ســیگنالی منفــی 
بــرای بــازار کامودیتی هــا در جهــان اســت. ظــرف روزهــای 
گذشــته ایــن موضــوع تاثیــر خــود را بــر بازارهــای کاالیی و 

مالــی دنیــا گذاشــت و فعــاالن بازارهــا بــا ریــزش قیمت هــا 
روبــرو شــدند. 

فــدرال رزو پــس از شــیوع کرونــا و بــه منظــور نجــات 
ــا،  ــه ناشــی از پاندمــی کرون اقتصــاد ایاالت متحــده از ضرب
ــی  ــارد دالر دارای ــد 120 میلی ــه خری ــدام ب ــاه اق ــر م ه
ازجملــه کاال و ســهام کــرد. در جلســه پیشــین فــدرال رزو 
اغلــب شــرکت کنندگان معتقــد بودنــد کــه درحــال حاضر 

ــرا رســیده اســت.  ــی ف ــای پول ــان کاهــش محرک ه زم
بــه گــزارش بلومبــرگ میــزان متقاضیــان اســتفاده از 
بیمــه بیــکاری در ایــاالت متحــده آمریــکا رو بــه کاهــش 
ــالم  ــی اع ــکل هفتگ ــه ش ــار ب ــن آم ــت؛ ای ــته اس گذاش
ــه  ــده در هفت ــر ش ــای منتش ــاس داده ه ــود و براس می ش
دوم ژوئیــه برابــر 363 هــزار نفــر در ایــن کشــور متقاضــی 
اســتفاده از بیمــه بیــکاری بوده انــد کــه ایــن رقــم نســبت 
بــه هفتــه قبــل خــود افــت 29 هــزار نفری داشــته اســت. 
ــی  ــد کاهش ــن رون ــه ای ــود ک ــرآورد می ش ــن ب همچنی
ادامــه داشــته باشــد و ظــرف هفته هــای آینــده بــه 300 
ــزان  ــا می ــه پیــش از شــیوع کرون ــر برســد. البت هــزار نف
ــده  ــاالت متح ــکاری در ای ــه بی ــی بیم ــان هفتگ متقاضی
آمریــکا حــدود 200 هــزار نفــر بــود کــه نســبت بــه رقــم 

فعلــی بســیار کمتــر اســت. 
ــی  ــاول از کاهــش سیاســت های انباســط پول جــروم پ
ــادی  ــت اقتص ــود وضعی ــل بهب ــه دلی ــور ب ــن کش در ای
ــه شــکل  خبــر داده امــا تاکیــد شــده کــه فــدرال رزرو ب
ــرده و  ــد ک ــده را رص ــاالت متح ــاد ای ــتمری اقتص مس
ــردد.  ــه سیاســت های پیشــین بازمی گ ــاز ب درصــورت نی
ــز  ــاالت متحــده نی ــه داری ای ــر خزان ــن وزی ــن یل همچنی
ــان  ــس از پای ــا پ ــی از ایالت ه ــت برخ ــن اس ــت ممک گف
برنامه هــای فعلــی حمایــت از اشــتغال بــه حمایــت 

ــند.  ــته باش ــاز داش بیشــتری نی
ــدرال رزرو  ــی ف ــت های فعل ــه سیاس ــن اگرچ بنابرای
ــا  باعــث تضعیــف قیمتــی کامودیتی هــا خواهــد شــد ام
بــا توجــه بــه اثرگــذاری شــیوع مجــدد ســویه دلتــا کرونــا 
بــر اقتصــاد احتمــال بازگشــت بــه رویــه قبــل وجــود دارد. 

اثرگذاری کرونا بر بازار آهن و فوالد  
شــیوع ســویه کرونــای دلتــا در آســیا ریســک 
ــی  ــی و کاالی ــای مال ــر بازاره ــه ب ــت ک ــدی اس جدی
ــه اضطــراری  ــن قرنطین ــذار شــده اســت. ژاپ ــا اثرگ دنی
ــا در کشــورهایی  ــار رســمی کرون ــرده و آم ــد ک را تمدی
ماننــد کــره جنوبــی، مالــزی، فیلیپیــن، ویتنــام و تایلنــد 
افزایشــی شــده اســت. در ایــن بیــن شــیوع کرونــای دلتا 
در اســترالیا و نیوزیلنــد هــم باعــث وضــع قرنطینه هــای 
ســخت گیرانه شــده اســت. ایــن موضــوع ســیگنالی 
ــار  ــش آم ــت. افزای ــی اس ــاد جهان ــرای اقتص ــی ب منف
ــت  ــا دول ــن باعــث شــده ت ــا در چی ــه کرون ــان ب مبتالی
پکــن سیاســت صفــر کــردن ویــروس کرونــا را بــا اعمــال 
محدودیت هــای جدیــدی دنبــال کنــد. بــا توجــه 
ــرف  ــد و مص ــره تولی ــن در زنجی ــاالی چی ــهم ب ــه س ب
ــش  ــال کاه ــا احتم ــوع ب ــن موض ــی ای ــای صنعت کااله
ــی  ــای جهان ــی در بازاره ــف قیمت تقاضــا ریســک تضعی

ــال دارد.  ــه دنب را ب
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قرمزی یک دست معامالت سنگ آهن

وبســایت Australian Mining خبــر داد: بــی اچ پــی بــا شــرکت فنــاوری 
اکتشــاف KoBold Metals بــرای جســتجوی فلــزات و مــواد معدنــی حیاتــی 
اســترالیای غربــی جهــت اســتفاده در تکنولــوژی انــرژی هــای پــاک همــکاری 
مــی کنــد.  ایــن شــرکت نوپــا واقــع در Silicon Valley توســط ســرمایه گــذاران 
و کارآفرینــان بــزرگ از جملــه بیــل گیتــس، جــف بــزوس و مایــکل بلومبــرگ 

حمایــت مــی شــود.
ــاد،  ــن اتح ــه ای ــت ک ــی KoBold گف ــر ارشــد اجرای ــاوس؛ مدی ــورت ه ک
تخصــص تکنولوژیکــی KoBold را بــا دانــش گســترده BHP بــا چشــم انــداز 

ــزد. ــم می آمی ــرده و در ه ــب ک ــترالیا ترکی اس

ــی و  ــری عملیات ــرای برت ــتانداردها ب ــن اس ــت: BHP دارای باالتری وی گف
گنجینه هایــی از داده هــای بــی نظیــر از بیــش از 130 ســال تجربــه بــه عنــوان 

یکــی از پیشــتازان صنعــت معدنــکاری اســت.
وی اضافــه کــرد درکنــار تکنولــوژی Machine Prospector مــا، بــی اچ پــی 
ــد مــواد اولیــه حیاتــی مــورد نیــاز  ــر جدی ــرای شناســایی ذخای و KoBold ب
بــرای خودروهــای برقــی و انقــالب انــرژی هــای تجدیدپذیــر فعالیــت خواهنــد 
کــرد. تکنولــوژی Machine Prospector شــرکت KoBold مجموعــه ای 
 TerraShed ــوژی ــتفاده از تکنول ــا اس ــدا ب ــه در ابت ــی را ک ــای بزرگ از داده ه
جمــع آوری شــده اســت، تجزیــه و تحلیــل مــی کنــد. بــی اچ پــی امیدوار اســت 

ــوآوری هــا بتوانــد ذخایــر مــواد معدنــی عمیــق تــر از اکتشــافات  کــه ایــن ن
قبلــی را کشــف کنــد.

ــواد  ــق م ــم عم ــر ک ــان ذخای ــطح جه ــئولین BHP، در س ــه مس ــه گفت ب
معدنــی تــا حــد زیادی کشــف شــده انــد و ذخایــر باقیمانــده احتمــاالً در اعماق 
زیرزمینــی قــرار دارنــد و دیــدن آنهــا از ســطح زمیــن ســخت تــر اســت. لــذا 
مــا بــرای یافتــن نســل بعــدی مــواد معدنــی اصلــی بــه رویکردهــای جدیــدی 
نیــاز داریــم و ایــن نــوع همــکاری هــا بــا اســتفاده از اطالعــات تاریخــی، هــوش 
مصنوعــی و تخصــص علــوم زمیــن، آنچــه تــا بدیــن جــا مخفــی بــوده اســت را 

ــد.  ــف می کن کش

تکنولوژی جدید اکتشاف معادن عمیق در استرالیا با پشتیبانی میلیاردرها

خبر

از زمــان صعــود بیت کویــن در ســال گذشــته، 
موسســات مالــی ســطح بــاال، اهمیــت بســیار بیشــتری 
ــا  ــده اند ام ــل ش ــده قائ ــگاری ش ــرای ارزش ارز رمزن ب
ــتراتژی  ــرو اس ــد میک ــرکت هایی مانن ــه ش ــی ک در حال
)Microstrategy( و تســال )Tesla( در باالتریــن دارایی 
دیجیتــال پیشــرفت کرده انــد، اتریــوم هنــوز بســیار عقب 

اســت.
ــن  ــال، ممک ــوز، بااین ح ــن نی ــل از بیت کوی ــه نق ب
 )Coinbase( اســت شــرکت هایی ماننــد کویــن بیــس
ــای  ــی ارزه ــرا صراف ــد، زی ــر دهن ــت را تغیی ــن روای ای
 )NASDAQ( ــزدک ــت ن ــده در فهرس ــگاری ش رمزن
اخیــرا برنامه هــای ســرمایه گذاری میلیونــی بــرای خریــد 
ــرده  ــالم ک ــود اع ــای خ ــایر برنامه ه ــان س ــر را در می ات
اســت امــا شــرکت های دیگــر بــدون هیچ گونــه وفــاداری 
بــه ارز رمزنــگاری شــده به ســرعت ETH را بــه ترازنامــه 
خــود اضافــه نمی کننــد. بــه گفتــه رایــان ســلکیس، ایــن 

ســناریو ممکــن اســت بــه زودی تغییــر کنــد.
ــوم  ــرد: اتری ــار ک ــاری اظه ــرکت مس ــل ش مدیرعام
زیــرا  می شــود  محبــوب  موسســات  در  بــه زودی 
دارایی هــای رمزنــگاری جدیــد نیمــه عمــر دارنــد.

ــه  ــا هم ــه تقریب ــی ک ــن دارای ــح داد: اولی وی توضی
خریــداران جدیــد بــرای خزانــه خــود جمــع آوری 
اســتراتژی  از  بخشــی  به عنــوان  یــا  می کننــد 
ســرمایه گذاری اختصــاص می دهنــد احتمــاال بیــت 
ــد  ــماره دو خواه ــر ش ــه ات ــد ک ــت و می دانی ــن اس کوی
بــود. گفتــه شــده اســت، اتریــوم حجــم معامــالت واقعــی 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــی ک ــردی واقع ــای کارب دارد، برنامه ه
اجــرا می شــود. از آنجــا کــه هــر دو شــبکه )بیت کویــن 
ــتند،  ــه در رده اول هس ــای مربوط ــوم( در زمینه ه و اتری
ممکــن اســت زمانــی در آینــده فــرا برســد کــه هــر دو 

ــر برســند. ــازار براب ــه ســرمایه ب ــی ب دارای
ســلکیس با اشــاره بــه اینکه چنیــن ســناریویی جالب 
خواهــد بــود، گفــت: شــما حداکثــر بیت کویــن و اتریــوم 
را خواهیــد داشــت و به طــور دائــم بــر ســر یــک قــرارداد 
کاذب و در یــک بحــث نادرســت بحــث می کنیــد، زیــرا 
ایــن دو چیــز کامــال متفــاوت و بــه یــک انــدازه نیســتند. 
بااین وجــود، وی خاطرنشــان کــرد: اتریــوم تجــارت بهتری 

دارد.
از نظــر بســیاری از طرفــداران، اتریــوم تلنگــری بــرای 
بیت کویــن اســت و فقــط یــک موضــوع زمانــی اســت. به 
گفتــه ســلکیس، ایــن مــورد را نبایــد از طریــق مقایســه 
قیمــت و قیمــت بــازار ارزیابــی کــرد زیــرا آنهــا »بی ربــط 
تریــن معیارها« هســتند. وی افزود: حتــی در کوین بیس، 
مــا حجــم معامــالت بیشــتری را در ســه مــاه گذشــته در 
اتریــوم نســبت بــه بیــت کویــن شــاهد بودیــم و می تــوان 
بــا حجــم معامــالت یــا ســایر معیارهــای دیگــر مبنــی بر 
اینکــه اتریــوم در حال حاضر محبوبیت بیشــتری نســبت 
بــه بیــت کویــن دارد، اســتدالل کــرد. در حــال حاضــر، 
ــت و  ــان اس ــن در جه ــن بالک چی ــوم، پرکاربردتری اتری
ــر روی  دلیــل آن هــزاران برنامــه و پلتفــرم اســت کــه ب
آن ســاخته شــده اســت. از آنجــا کــه پرداخــت در شــبکه 
از طریــق توکــن اصلــی انجــام می شــود، حجــم معامالت 
اتریــوم )ETH( به طــور طبیعــی بیشــتر از )BTC( بوده 
اســت. در واقــع اکثــر کاربــران دومــی را به عنــوان ذخیــره 

ارزشــمند ترجیــح می دهنــد.

بیت کوین یا اتریوم؟

ــه بلومبــرگ گفتنــد: ایــن تولیدکننــده  ــع آگاه ب مناب
نفــت ســعودی دو واحــد جدیــد بــه نامهــای »فعالیتهــای 
گاز منطقــه جنوبــی« و »فعالیتهــای گاز منطقه شــمالی« 
ــه ترتیــب توســط  ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن دو واحــد ب
ــی اداره خواهنــد شــد.  ــل الجعفــری و جومــان الزهران وی
انتصابهــای مذکــور بایــد از ســوی هیــات مدیــره تاییــد 
شــوند. گاز اهمیــت فزاینــده ای بــرای عربســتان ســعودی 
کــه بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان بــه شــمار مــی 
ــعه  ــال توس ــور در ح ــن کش ــت. ای ــرده اس ــدا ک رود، پی
ــه عنــوان خــوراک  کســب و کار شــیمیایی اســت کــه ب
ــال  ــه دنب ــعودی ب ــتان س ــود. عربس ــی ش ــتفاده م اس
تبدیــل نیروگاههایــش بــه نیروگاههای گازســوز اســت که 
حداکثــر یــک میلیــون بشــکه در روز نفــت برای صــادرات 

آزاد خواهــد کــرد.
بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان در تــالش اســت 
بــه صادرکننــده هیــدروژن آبــی تبدیــل شــود کــه از گاز 
تولیــد مــی شــود و بــه ایــن ترتیــب خــود را بــرای گــذار 
انــرژی آمــاده کنــد. کربــن منتشــر شــده در فرآینــد تولید 

هیــدروژن جمــع آوری و ذخیــره مــی شــود.
ــرکت  ــن ش ــو، ای ــال 2020 آرامک ــزارش س ــق گ طب
ــه رکــورد تولیــد 10.7  در اوت ســال میــالدی گذشــته ب
میلیــارد فــوت مکعــب )300 میلیــون متر مکعــب( در روز 
گاز رســید. بــر اســاس اطالعــات نشــریه هفتگــی آرامکــو، 
ــا  ــش ب ــز پاالی ــامل 11 مرک ــرکت ش ــن ش ــد گاز ای واح
ظرفیــت 16 میلیــارد فــوت مکعــب در روز گاز خام اســت.

تولیــد پیــش از ایــن از طریــق واحــدی تحــت نظــارت 
عبــداهلل الغامــدی مدیریــت مــی شــد کــه اکنــون 
بازنشســته شــده اســت. الجعفری و الزهرانی مســتقیما به 
ناصــر النعیمــی گــزارش خواهنــد کــرد کــه نایــب رییس 
ارشــد نظــارت کننــده بــر کســب و کارهــای باالدســتی 
آرامکــو اســت. ســاختار گــزارش دهــی جدیــد منعکــس 
کننــده دپارتمانهــای نفــت ایــن شــرکت اســت کــه بــه 

واحــد جنوبــی و شــمالی تقســیم شــده انــد.

فعالیت گازی آرامکو به
 دو واحد تقسیم شد

کاالهای پایه
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تجــارت معــدن و فــوالد: برخــالف جریــان ســقوط 
آزاد ایجــاد شــده در قیمــت بســیاری از کامودیتی هــا، نــرخ 
ــان در اوج  ــی همچن ــای جهان ــوم در بازاره شــمش آلومینی
ــی از  ــت اندک ــاه آگوس ــط م ــه از اواس ــرد. البت ــر می ب به س
ارزش قیمتــی ایــن محصــول نیــز در بازارهــای مختلــف دنیا 
کاســته شــده اما همچنــان این فلــز در کانال قیمتــی 2500 
ــل  ــی قاب ــه رقم ــرد ک ــرار می گی ــتد ق ــورد دادوس دالری م
ــر روی  توجــه به شــمار مــی رود. وضــع عــوارض صادراتــی ب
آلومینیــوم از ســوی روســیه، کاهــش عرضــه این محصــول از 
ســوی چیــن و رشــد تقاضا بــرای محصــوالت با بســته بندی 
ــل  ــن دالی ــا مهم تری ــیوع کرون ــرودار ش ــی در گی آلومینیوم

حفــظ ســطوح فعلــی قیمــت در ایــن بــازار بــود. 

ــوم در  ــای آلومینی ــه به ــاه ژوئی ــی م ــای پایان در روزه
ــت  ــال 2500 دالری بازگش ــه کان ــدن ب ــزات لن ــورس فل ب
ــا اواخــر مــاه آگوســت  ــال قیمتــی ت و نوســان در ایــن کان
نیــز ادامــه یافــت. البتــه صعــود قیمتــی آلومینیــوم در مــاه 
آگوســت بــه کانــال 2600 دالری نیــز چنــد مرتبــه تکــرار 
شــد به گونــه ای کــه در نیمــه آگوســت هــر تــن آلومینیــوم 
در بــورس فلــزات لنــدن بــرای تحویــل فیزیکــی و فــوری با 
ــروش  ــه ف ــن ب ــه ازای هــر ت قیمــت 2 هــزار و 644 دالر ب
ــال  ــرف 10 س ــه آن ظ ــرخ معامل ــترین ن ــه بیش ــت ک رف
اخیــر بــود. ایــن اوج گیــری قیمتــی در شــرایطی کــه اغلــب 
ــی  ــرد قیمت ــا عقبگ ــت ب ــاه آگوس ــرف م ــا ظ کامودیتی ه
روبــرو شــده اند از رشــد تقاضــا در عیــن افــت عرضه نشــات 

می گیــرد. 

نقش روسیه در اوج گیری بهای آلومینیوم  
وضعیــت عــوارض بــر صــادرات آلومینیــوم روســیه یکــی 
از مهم تریــن دالیــل اوج گیــری بهــای آلومینیــوم در ایــاالت 
متحــده و آمریــکا و کشــورهای اروپایــی شــمرده می شــود. 
بــرآورد می شــود کــه اخــذ ایــن عــوارض در ماه هــای آینــده 
نیــز ادامــه داشــته باشــد که ایــن موضــوع به حفظ ســطوح 
فعلــی قیمتــی در ایــن محصــول می انجامــد هرچنــد کــه با 
توجــه بــه رونــد کاهشــی ایجــاد شــده در نوســان قیمتــی 
ــد  ــوم بعی ــرای آلومینی ــرخ ب ــا رشــد بیشــتر ن کامودیتی ه

به نظــر می رســد. 
روســیه از آگوســت تــا دســامبر امســال برابــر 15 درصــد 
عــوارض بــر صــادرات آلومینیــوم ایــن کشــور وضــع کــرد 
کــه ایــن میــزان معــادل حداقــل 254 دالر به ازای صــادرات 
هــر تــن آلومینیــوم تولیــدی روســیه خواهــد بــود. روســال 
ــوم روســیه، در  ــده آلومینی ــن تولیدکنن ــوان اصلی تری به عن
ســال گذشــته میــالدی بــا عرضــه 65 میلیــون تــن از ایــن 
ــاز  ــی حــدود 6 درصــد از نی ــای جهان ــه بازاره محصــول ب
بــازار را بــه ایــن فلز نقــره ای بــرآورد کــرد. همچنین بــرآورد 
می شــود کــه ســهم ایــن کشــور از تامیــن تقاضــای جهانــی 

بــرای فلــز آلومینیــوم بــه حــدود 7 درصــد برســد.  
عــوارض 15 درصــدی صــادرات بــر آلومینیــوم روســیه 
بــه ایــن مفهــوم اســت کــه خریــداران ایــن محصــول عالوه 
ــوان  ــدن به عن ــزات لن ــورس فل ــز در ب ــن فل ــت ای ــر قیم ب
نــرخ معیــار بایــد پرمیومــی کــه شــامل 15 درصــد هزینــه 

عــوارض، هزینــه حمــل و ســایر هزینه هــای متــداول 
می شــود را پرداخــت کنــد. در حــال حاضــر پرمیــوم هــر 
تــن آلومینیــوم بــرای اروپــا برابــر 360 دالر و بــرای ایــاالت 
ــام  ــن ارق ــه ای ــت ک ــر 760 دالر اس ــکا براب ــده آمری متح

نزدیــک بــه اوج پرمیــوم ایــن فلــز اســت. 
ــی  ــای جهان ــوم در بازاره ــای آلومینی ــی به ــود قبل صع
مربــوط بــه ســال 2018 بــود کــه در آن زمــان نیــز بهــای 
هــر تــن آلومینیــوم بــه کانــال 2600 دالری رســید. در آن 
تاریــخ تحریــم روســیه و شــرکت روســال از ســوی ایــاالت 
متحــده آمریــکا مهم تریــن دلیــل ایــن اوج گیــری قیمتــی 

بــود. 
بــا توجــه بــه اظهــار نظرهــای والدیمیــر پوتیــن رئیــس 
جمهــور روســیه و زیــر اقتصــاد ایــن کشــور ایــن احتمــال 
مــی رود کــه عــوارض صادراتــی آلومینیــوم دائمــی شــود، 
ــرخ  ــوارض ن ــن ع ــود ای ــی می ش ــه پیش بین ــد ک هرچن

بســیار کمتــری از رقــم فعلــی داشــته باشــد. 
 ، Harbor Aluminium ــذار ــز ، بنیانگ خورخــه وازک
معتقــد اســت پرمیــوم فعلــی آلومینیــوم کــه نزدیــک بــه 
ــرات  ــود؛ اث ــظ می ش ــرار دارد حف ــی آن ق ــورد تاریخ رک
تورمــی وضــع چنــد ماهــه عــوارض بــر صــادرات آلومینیوم 
ــوم در شــرکت  ــی آلومینی ــد معدن ــیه و کاهــش تولی روس
ریوتینتــو بــه لحــاظ روانــی از حفــظ نــرخ در ایــن ســطوح 

ــد.  ــت می کن ــد حمای جدی
وازکــز می گویــد: تــرس از رشــد بیشــتر بهــای آلومینیوم 
ــدگان  ــا مصرف کنن ــده ت ــث ش ــش رو باع ــای پی در ماه ه
بــزرگ ایــن محصــول بــه طــور جــدی بــه دنبــال افزایــش 
حجــم قراردادهــای خــود برای ســپتامبر و دســامبر 2021 و 

ماه هــای ابتدایــی 2022 باشــند. 

افزایش ارزش سهم شرکت های آلومینویمی با   
رشد تقاضا در عین محدودیت عرضه

همه گیــری کرونــا بــر بــازار مصــرف آلومینیــوم در 
صنایــع بســته بندی افــزوده اســت، چــرا کــه شــیوع ایــن 
بیمــاری باعــث شــده تــا تقاضــا بــرای محصــوالت خوراکی 

دارای بســته بندی افزایــش پیــدا کنــد. البتــه شــیوع ایــن 
ویــروس در دنیــا در ماه هــای ابتدایــی خــود در ســال 2020 
بــا توجــه بــه اعمــال محدودیت هــای ســختگیرانه حمــل و 
ــرای  ــا ب ــی از تقاض ــل توجه ــور قاب ــه به ط ــل و قرنطین نق
ــن موضــوع باعــث شــد  ــای ســواری کاســت و ای خودروه
تــا بــازار آلومینیــوم نیــز هماننــد بســیاری از کامودیتی هــا 
ــا ظــرف  ــرو شــود. ام ــی کم ســابقه ای روب ــود مصرف ــا رک ب
ماه هــای اخیــر بــا توجــه بــه رونــد مناســب واکسیناســیون 
در اغلــب کشــورهای اروپایــی و آمریکای شــمالی شــاهد به 
ــتیم.  ــی هس ــای حمل ونقل ــیدن محدودیت ه ــل رس حداق
ایــن موضــوع باعــث شــده تــا مجــدد تقاضــا بــرای خــودرو 
احیــا شــود. در عیــن حــال همچنان تــرس از شــیوع مجدد 
کرونــا باعــث شــده تــا مــردم تمایــل داشــته باشــند تــا از 
ــد.  ــی بســته بندی شــده اســتفاده کنن محصــوالت خوراک
مجمــوع ایــن دو مــورد تقویــت بــازار مصــرف آلومینیــوم را 

درپــی داشــته اســت. 
ــازار جهانــی ظــرف ســال 2020  بهــای آلومینیــوم در ب
رشــدی قابــل مالحظــه داشــت، به گونــه ای کــه نــرخ هــر 
ــاه  ــه م ــدن در نیم ــزات لن ــورس فل ــوم در ب ــن آلومینی ت
ــه نــرخ در ابتــدای امســال رشــدی 30  آگوســت نســبت ب
درصــدی داشــت. ایــن افزایــش قیمــت درحالــی بــرای ایــن 
فلــز رقــم خــورد کــه ظــرف ســال های گذشــته ایــن فلــز با 
مــازاد عرضــه روبــرو بــود و ایــن موضــوع ســوددهی صنایــع 

ایــن بخــش را تحــت شــعاع قــرار داده بــود. 
ــن  ــرای ای ــب ب ــی مناس ــت فرصت ــش قیم ــن افزای ای
ــزرگ  ــت اســت. امســال ارزش ســهام شــرکت های ب صنع
ــه  آلومینیومــی در دنیــا رشــدی قابــل مالحظــه داشــت ب
گونــه ای کــه ارزش ســهام شــرکت Alcoa برابــر 68 درصد 
افزایــش داشــت و ارزش ســهام  Norsk Hydro نیــز 

ــرد.  ــه ک افزایشــی 47 درصــدی را تجرب
 BMO Capital Markets کالین همیلتون تحلیلگــر
ــزان رشــد تقاضــا در ســال جــاری  ــد اســت کــه می معتق
میــالدی می توانــد رکــوردی تاریخــی بزند. بیشــترین رشــد 
تقاضــا بــرای ایــن فلــز مربــوط بــه ســال 2010 بــود کــه بــا 

بهبــود وضعیــت اقتصــادی دنیــا پــس از بحران هــای مالــی 
ســال 2008 و 2009 تقاضــا بــرای بســیاری از کامودیتی هــا 
رشــد قابــل مالحظــه داشــت. ایــن موضوع پتانســیل رشــد 
قیمــت و یــا حفظ نــرخ آلومینیوم در ســطوح فعلــی را دارد. 
قوطی هــا،  در  گســترده ای  کاربردهــای  آلومینیــوم 
ــن  بســته بندی ها ، ســاخت و ســاز و هوافضــا دارد و بنابرای
ــرو  ــا روب ــد تقاض ــا رش ــا ب ــادی در دنی ــود اقتص ــا بهب ب
می شــود. همچنیــن ایــن فلــز در تولیــد خودروهــای برقــی 
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــی مدل ه ــه برخ ــری و در بدن در بات
کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه افزایــش تمایــل دنیــا بــه 
ــد  ــوع خودروهــا در بلنــد مــدت می توان ــن ن اســتفاده از ای
ــد.  ــت کن ــده تقوی ــال های آین ــرف آن را در س ــازار مص ب

ایویــن دینســمور، تحلیلگــر CRU نیــز معتقد اســت: با 
توجــه بــا بازگشــت نســبتا گســترده بخشــی از اقتصادهــای 
دنیــا از جملــه ایــاالت متحــده آمریــکا و کشــورهای اروپایی 
بــه وضعیــت نســبتا عــادی، رشــد تقاضــا بــرای آلومینیــوم 
محتمــل خواهــد بــود. همچنیــن بیــش از 74 درصــد از کل 
ــا و  ــده در قوطی ه ــاالت متح ــده در ای ــه ش ــو فروخت آبج
 BMO  بطری هــای آلومینیومــی بســته بندی شــده اســت
ــال 8.5  ــی امس ــرف جهان ــه مص ــد ک ــی می کن پیش بین

درصــد افزایــش یابــد و بــه 68.2 میلیــون تــن برســد.

محدودیت عرضه چینی ها و گرم شدن بازار  
محدودیــت در عرضــه آلومینیــوم بــه بازارهــای جهانــی 
ــن  ــدن ای ــرم ش ــث گ ــه باع ــت ک ــری اس ــوع دیگ موض
ــای موجــود  ــز از محدودیت ه ــن فل ــازار شــده اســت. ای ب
ــالدی  ــاری می ــال ج ــرف س ــرد. ظ ــود می ب در عرضــه س
ــن کاســته شــده اســت.  ــوم چی ــد آلومینی ــزان تولی از می
ــت  ــای زیس ــه برنامه ه ــد ب ــش تولی ــن کاه ــی از ای بخش
محیطــی دولــت چیــن در جهــت کاهــش انتشــار 
ــی  ــن در ابتدای ــت پک ــردد. دول ــوا بازمی گ ــی ه آالیندگ
ــال  ــا اعم ــا ب ــت ت ــی گرف ــالدی تصمم ــاری می ــال ج س
مقــررات ســختگیرانه و تعطیلــی برخــی واحدهــای ذوب 
ــزان تولیــد آالینده هــای  ــن کشــور از می آلومینیــوم در ای
زیســت محیطــی در ایــن کشــور بکاهــد. ظــرف هفته های 
گذشــته افزایــش قابــل مالحظــه دمــا در چیــن و کمبــود 
بــرق نیــز باعــث شــد تــا بــر محدودیــت تولیــدی در برخی 
 Yunnan  اســتان های چیــن افــزوده شــود. اســتان یــوآن
چیــن، ازجملــه مناطقــی اســت کــه از واحدهــای تولیــدی 
خــود خواســته تــا بــا تعطیلــی بخشــی از ظرفیــت خــود از 
میــزان مصــرف بــرق خــود بکاهنــد. بــا توجــه بــه میــزان 
بــاالی مصــرف بــرق در واحدهــای ذوب آلومینیــوم، ایــن 
کاهــش اجبــاری تولیــد شــامل حــال ایــن واحدهــا هــم 
ــوم  ــای ذوب آلومینی ــی از کارخانه ه ــت محل ــده و دول ش
ــد.  ــش دهن ــود را کاه ــرف خ ــزان مص ــا می ــته ت خواس
دینســمور تحلیلگــر بــازار CRU می گویــد: اســتان یــوآن 
چیــن نقــش مهمــی در عرضــه جهانــی آلومینیــوم دارد. 
ایــن اســتان قــرار اســت کــه 50 درصــد از رشــد جهانــی 
تولیــد آلومینیــوم را در ســال های 2020 تــا 2023 تحقــق 
ــد  ــه کمبــود زیرســاختی می توان بخشــد. بنابرایــن هرگون
ایــن برنامــه افزایــش عرضــه را دچــار اخــالل کــرده و در 

بازارهــای جهانــی موثــر واقــع شــود.

عقبگرد قیمتی کامودیتی ها شامل حال آلومینیوم نشد
حفطکانال2500دالریبرایآلومینیومدرماهآگوست

ــه  ــت در ســه ماه ــراق انتظــار دارد قیمــت نف ع
ــر  ــدود 70 دالر در ه ــالدی ح ــده می ــال آین اول س

بشــکه باشــد.
بــه گــزارش بلومبــرگ، عــراق انتظــار دارد قیمــت 
نفــت در ســه ماهــه اول ســال آینــده میــالدی حدود 
70دالر در هــر بشــکه باشــد و بــازار نفــت به خاطــر 
افزایــش مــداوم تولیــد ائتــالف اوپک پــالس و بهبــود 
ــان  ــد. احس ــات برس ــا به ثب ــران کرون ــا از بح تقاض
عبدالجابــر وزیــر نفــت عــراق در گفت وگــو بــا 
ــود  ــان رو به بهب ــاد جه ــت: »اقتص ــگاران گف خبرن
ــالم  ــت اع ــوز زود اس ــرد هن ــد ک ــت.« وی تاکی اس
کنیــم کــه ائتــالف اوپک پــالس در اجــالس بعــدی 
خــود در چهــارم اکتبــر، ادامــه افزایــش تولیــد 400 
ــالف  ــد. وزرای ائت ــب  کن ــکه  ای را تصوی ــزار بش ه
اوپک پــالس در ایــن اجــالس در مــورد شــرایط 
ــام  ــت نفت خ ــرد. قیم ــد ک ــره خواهن ــازار مذاک ب
برنــت 3 درصــد در هفتــه گذشــته افزایــش داشــته 
و به بشــکه ای 34/ 75دالر رســید کــه حاکــی از 

ــازار اســت. کمبــود نفــت در ب
ــالدی و  ــل ســال گذشــته می ــالف در اوای ــن ائت ای
به دنبــال همه گیــری گســترش کرونــا تولیــد خــود را 
به شــدت پاییــن آورد. جابــر گفــت عــراق احتمــاال بین 
ــاه  ــام در م ــکه در روز نفت خ ــون بش 3/ 3 و 4/ 3میلی
ــت  ــامل نف ــه ش ــد ک ــادر می کن ــالدی ص ــاری می ج
اقلیــم کردســتان عــراق هــم می شــود. دولــت عــراق 
امیــدوار اســت قیمــت نفــت بــا آرام شــدن همه گیــری 

کرونــا باالتــر از 65 دالر در هــر بشــکه بمانــد.

پیش بینی عراق
 از نفت 70 دالری در 2022

خبر

ــه  ــرای ادام ــارات ب ــی انتظ ــوم در پ ــت آلومینی قیم
اختــالالت عرضــه و همزمــان ادامــه رشــد تقاضــا، تــا مــرز 

ــت. ــش رف ــن پی ــر ت 3000 دالر در ه
بــه گــزارش پیــام آوران معــدن و فــوالد:  ایــن فلــز کــه 
در ســه هفتــه گذشــته 15 درصــد رشــد قیمــت داشــته، 
ــال  ــدی در 13 س ــاالی جدی ــورد ب ــه رک ــنبه ب روز دوش
گذشــته صعــود کــرد. گــروه مالــی گلدمــن ســاکس اعالم 
کــرد تولیــد چیــن در بحبوحــه تــالش ایــن کشــور بــرای 
کاهــش آلودگــی و تامیــن نیــرو کاهــش پیــدا کرده اســت 
ــا در گینــه کــه تولیدکننــده بوکســیت  و همزمــان کودت
ــه مختــل شــدن عرضــه ایــن  اســت، نگرانیهــا نســبت ب
مــاده خــام ضــروری در تولیــد آلومینیــوم را افزایــش داده 
ــه هــای آلومینیــوم در اتحادیــه اروپــا هــم  اســت. کارخان
بــا هزینــه هــای رو بــه رشــد مربــوط بــه اعتبــار کربــن و 

تامیــن نیــرو روبــرو شــده انــد.
بــه گفتــه تحلیلگــران گلدمــن ســاکس، در چیــن و به 
ــا، ریســک سیاســت  ــه اروپ میــزان فزاینــده ای در اتحادی
بــرای عرضــه آلومینیــوم رشــد کــرده اســت. اگرچــه ایــن 
بانــک انتظــار نــدارد کودتــای اخیــر در گینه تاثیــری روی 
عرضــه بوکســیت داشــته باشــد امــا ریســکهای صعــودی 
بــه قــوت خــود باقــی مانــده انــد زیــرا تنشــهای منطقــه 
ای ممکــن اســت باعــث ایجــاد محدودیتهــای لجســتیکی 

بیشــتری شــود.
بســیاری از شــرکت کننــدگان در نشســت هاربــر 
آلومینیــوم در شــیکاگو اظهــار کردنــد مشــکالت عرضــه، 

صنعــت آلومینیــوم را تــا پایــان امســال و در ســال 2022 
درگیــر مــی کنــد و برخــی هــم پیــش بینــی کردنــد ایــن 

حــل ایــن مشــکالت پنــج ســال زمــان خواهــد بــرد.
قیمــت آلومینیــوم حداکثــر 1.9 درصــد افزایــش یافــت 
و بــه 2980 دالر در هــر تــن رســید کــه باالتریــن قیمــت 
میانــه معامــالت از ســال 2008 اســت. ایــن فلــز ســاعت 
12 و 39 دقیقــه بعدازظهــر در شــانگهای 2965 دالر و 
50 ســنت در هــر تــن معاملــه شــد. آلومینیــوم در چیــن 
حداکثــر 4.3 درصــد افزایــش یافــت و بــه 23650 یــوان 
ــود. ســایر  ــن قیمــت از ســال 2006 ب رســید کــه باالتری
فلــزات پایــه قیمــت پایینتــری داشــتند و قیمــت روی در 

لنــدن یــک درصــد ســقوط کــرد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، ارزش ســهام شــرکت 
ــن  ــده چی ــن تولیدکنن ــه بزرگتری ــن ک ــوم چی آلومینی
اســت، روز دوشــنبه در معامــالت هنــگ کنــگ 12 درصد 

صعــود کــرد.

سیاستگذارییکشبهبالیجانصنایعمعدنی

تاخت آلومینیوم به مرز 3000 دالر

بــه گــزارش بلومبــرگ تقویــت گســترده در بازارهــای 
ــه ســرعت در حــال افزایــش اســت و  ــزات اساســی ب فل
محدودیــت عرضــه، مشــکالت لجســتیکی و همینطــور 
تقاضــای رو بــه رشــد یــک طوفــان تورمــی ایجــاد کــرده 
کــه موجــب صعــود قیمــت هــا بــه اوج چندیــن ســاله 

شــده اســت.
ــال  ــود در 13 س ــطح خ ــن س ــه باالتری ــوم ب آلومینی
گذشــته رســیده و نیــکل نیــز باالتریــن ســطح از ســال 

ــد. ــی کن ــه م ــدن تجرب 2014 را در لن
ــش  ــا و افزای ــی ه ــی در کامودیت ــوج افزایش ــن م ای
ــرژی قیمــت مصــرف  ــل و ان ــای حم ــه ه شــدید هزین
کننــده جهانــی را بــاال بــرده اســت. تــورم کارخانــه هــای 
ــیده  ــته رس ــال گذش ــد 13 س ــن ح ــه باالتری ــی ب چین
ــت  ــود قیم ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــی ک ــت درحال اس
مصــرف کننــده در آمریــکا بــرای ســومین ســال متوالــی 

ــد. ــش یاب بیــش از 5 درصــد افزای
 بــا افزایــش 43 درصــدی قیمــت آلومینیوم در ســال 

ــز ســبک وزن  ــن فل ــه ای ــری هزین ــت پذی جــاری رقاب
ــه ســرعت در حــال محــو و کمرنــگ  ــر مــس ب در براب

شــدن اســت. 
پــس از زیــان هــای پــی در پــی مــس بــرای تحویــل 
در مــاه دســامبر، ایــن فلــز ســرخ دوبــاره تقویــت شــد و 
4.2 درصــد نســبت بــه تســویه روز پنــج شــنبه جهــش 
کــرد و بــه ازای هــر پونــد 4.469 دالر یــا 9831 دالر در 

هــر تــن در بــازار Comex نیویــورک رســید.
ــه هفتــه  موجــودی مــس شــانگهای نیــز نســبت ب
قبــل 10.7 درصــد کاهــش یافتــه و بــه پاییــن تریــن 
ســطح خــود در 10 ســال اخیــر رســید چراکــه 
محدودیــت عرضــه باعــث افزایــش قیمــت فلزات شــده 

اســت.
ــد  ــی ده ــان م ــات Refinitiv Eikon نش اطالع
ــت  ــای تح ــل در انباره ــل تحوی ــس قاب ــودی م موج
ــن  ــون 61.838 ت ــی شــانگهای اکن ــورس آت نظــارت ب
اســت کــه پاییــن ترین ســطح از دســامبر 2011 اســت.

درپیتقویتتورمجهانیمحققشد

بازگشت مس به مدار افزایش نرخ

بــرای  آگوســت  مــاه  در  عربستان ســعودی 
ــت  ــده نف ــن صادرکنن ــی بزرگ تری ــاه متوال نهمین م

به چیــن باقــی مانــد.
ــان داد واردات  ــن نش ــرک چی ــار اداره کل گم آم
نفــت ســعودی در آگوســت 53 درصد نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته رشــد کــرد و به8.06میلیــون 
تــن معادل 1.96میلیون بشــکه در روز رســید. واردات 
ــکه  ــون بش ــوالی 1.58میلی ــعودی در ج ــت س نف
ــون  ــته 1.24میلی ــال گذش ــت س در روز و در آگوس
ــش در جــوالی  ــک و متحدان ــود. اوپ بشــکه در روز ب
توافــق کردنــد محدودیــت عرضــه را تســهیل کــرده و 
تولیدشــان را دو میلیــون بشــکه در روز افزایــش دهند 
کــه به صــورت افزایــش ماهانــه 400 هــزار بشــکه در 
روز از آگوســت تــا دســامبر انجــام می گیــرد. تولیــد 
اوپــک در جــوالی 640هــزار بشــکه در روز افزایــش 

یافــت و بــه66/ 26میلیــون بشــکه در روز رســید.
ــه  ــت ب ــیه در آگوس ــن از روس ــت چی واردات نف
6.53میلیــون تــن معــادل 1.59میلیون بشــکه در روز 
رســید کــه در مقایســه بــا 1.56میلیون بشــکه در روز 
در جــوالی تغییــر چندانــی نداشــت. اختــالف حجــم 
ــم  ــی از تصمی ــور ناش ــن دو کش ــن از ای واردات چی
پکــن بــرای کاهــش ســهمیه واردات پاالیشــگاه های 
ــد نفتــی  ــا مشــتری گری ــود کــه عموم خصوصــی ب

ESPO روســیه هســتند.
میــزان واردات نفــت چیــن از عربســتان در فاصلــه 
ــال  ــدت مشــابه س ــا آگوســت نســبت به م ــه ت ژانوی
میــالدی گذشــته 4.9درصد رشــد داشــته امــا واردات 
از روســیه در همیــن مــدت 7.4درصــد کاهــش پیــدا 

کــرده اســت.
ــا  ــراق ب ــیه، ع ــعودی و روس ــس از عربستان س پ
ــومین  ــت، س ــادرات در آگوس ــن ص ــون ت 5.83میلی

ــود. ــن ب ــت به چی ــزرگ نف ــده ب صادرکنن
واردات نفت خــام چیــن از آمریــکا در آگوســت 
ــه 56.7درصــد  ــید ک ــن رس ــزار و 572 ت به 962ه
ــش  ــته کاه ــال گذش ــابه س ــدت مش ــبت به م نس
ــکا در  ــزان واردات از آمری ــال می ــن ح ــا ای ــت. ب داش
فاصلــه ژانویــه تــا آگوســت نســبت به مــدت مشــابه 
ســال گذشــته 41.7درصــد رشــد را نشــان می دهــد.

عربستان بزرگ ترین صادرکننده 
نفت به چین باقی ماند

کاالهای پایه
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نرخ گــذاری دســتوری در حلقه هــای ابتدایــی زنجیــره 
فــوالد کشــور باعــث شــده تــا ظرف ســال های گذشــته ایــن 
بخش هــا از رونــد توســعه بازبماننــد. درحالــی تصمیم ســازان 
بخــش صنایــع معدنــی کشــور و فوالدی هــا بــه دنبــال 
تحمیــل نرخ گــذاری دســتوری بــه بخــش باالدســت زنجیــره 
فــوالد هســتند کــه بخــش معــدن هــر روز بیــش از گذشــته 
زیــر فشــار ایــن ارزان فروشــی تضعیــف می شــود. ایــن موضــوع 
ــی و  ــت از بخــش میان ــه اول به منظــور حمای ــه در وهل اگرچ
پایانــی زنجیــره آهــن و فــوالد اجرایــی شــده امــا در نهایــت بــا 
عــدم تامیــن پایــدار مــواد اولیــه بــرای ایــن بخش هــا در بلنــد 

مــدت بــه زیــان ایــن حلقه هــا نیــز تمــام خواهــد شــد.

تصمیماتی که توازن در زنجیره را برهم زد  
ظــرف ســال های اخیــر زنجیــره آهــن و فــوالد در کشــور 
رشــد داشــته، امــا نحــوه رشــد ایــن زنجیــره در برخی ســنوات 
ــوازن میــان حلقه هــای تولیــد  ــود کــه ت ــه ای ب ــه گون قبــل ب
برهــم خــورده اســت. تــوازن در زنجیــره ارزش فــوالد به معناي 
امــکان تامیــن نیــاز حلقه هــاي زنجیره بــه مــواد اولیــه از داخل 
کشــور اســت. در صورتــي کــه تــوازن در زنجیــره فــوالد برقــرار 
نباشــد و در صــورت بــه هــم خــوردن تــوازن زنجیــره فــوالد 
ــره،  ــای زنجی ــی در حلقه ه ــه معدن ــواد اولی ــن م از منظرتامی
واحدهــاي تولیــدي مجبــور خواهنــد بــود همــه یــا بخشــي از 
نیــاز خــود را بــه مــواد اولیــه از طریــق واردات و بــا قیمت هــاي 

جهانــي تامیــن کنند. 
امــا چــه مــواردی باعــث شــده تــا تــوازن در ایــن زنجیــره 
برهــم بخــورد و برهــم خــوردن تــوازن چــه تاثیــری در آینــده 
ایــن صنعــت برجــای خواهــد گذاشــت موضوعــی اســت کــه 
بایــد بــه آن پرداختــه شــود تــا پیــش از آنکــه دیــر شــود راهی 

بــرای رفــع ایــن چالــش خودســاخته بــه وجــود آیــد. 
ظــرف ســال های گذشــته، همــواره بخــش ابتدایــی زنجیره 
آهــن و فــوالد از ســنگ آهــن تــا آهــن اســفنجی درگیــر و دار 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــتوری ب ــذاری دس ــررات نرخ گ مق
کــه چنــد ســالی)به اســتثنا مقاطــع زمانــی کوتــاه( می شــود 

ــرای شــمش و  ــذاری دســتوری ب ــه دیگــر شــاهد قیمت گ ک
ــای  ــدگان حلقه ه ــتیم و تولیدکنن ــوالدی نیس ــوالت ف محص
میانــی و پایانــی زنجیــره ایــن امــکان را دارنــد کــه محصــول 
خــود را بــا قیمتــی نزدیــک نرخ جهانــی در بــازار داخــل عرضه 
کــرده و بــا رقابــت میــان خریــداران بــه فــروش برســانند. اما در 
همیــن شــرایط همچنــان حلقه هــای باالدســتی ایــن زنجیــره 
مشــمول قیمت گــذاری دســتوری بوده انــد که همیــن موضوع 
باعــث شــده تــا با کاهــش ســودآوری در بخــش باالدســتی این 
زنجیــره شــاهد افــت ســرمایه گذاری در ایــن بخــش باشــیم. 
اســتمرار ایــن دســت تصمیمــات بــه افزایــش عــدم تــوازن در 
ایــن زنجیــره منجــر شــده و شــرایطی را رقــم زده اســت کــه 
بیــم چالــش پایدار مــواد اولیــه فوالدســازان در ســال های آینده 
وجــود دارد. حــال آنکــه بــا توجــه بــه وابســتگی فوالدســازان 
ــی، در صــورت  ــه ارزان داخل ــواد اولی ــه اســتفاده از م کشــور ب
کمبــود ایــن مــواد در بــازار داخل، بــه راحتی امــکان جایگزینی 
بــا مــواد اولیــه وارداتــی نیــز بــرای ایــن بخــش وجــود نــدارد. 
ــي و  ــاي داخل ــان قیمت ه ــه شــکاف می ــه ب ــا توج ــع ب درواق
جهانــي کــه بــه دلیــل نظــام قیمت گــذاري دولتــي در ایــران 
ــري  ــه، رقابت پذی ــواد اولی رخ داده اســت، در صــورت واردات م
ــت.  ــرار خواهدگرف ــر ق ــع تحــت تأثی ــن صنای و ســودآوري ای
ــره  ــال در زنجی ــاي فع ــت واحده ــن اولوی ــن مهم تری بنابرای
فــوالد، تامیــن مــوا اولیــه ازداخــل کشــور و بــا قیمــت پایین تر 

ــي اســت. ــاي جهان از نرخ ه

ارزان فروشی که به قیمت تباهی آینده تمام خواهد   
شد

ــی  اگرچــه نرخ گــذاری دســتوری بهــای حلقه هــای ابتدای
زنجیــره آهــن و فــوالد در وهلــه اول گریبــان تولیدکننــدگان 
ایــن حلقه هــا را گرفتــه، امــا تضعیــف ایــن بخــش در ادامــه 
ــق  ــد. مطاب ــد ش ــره خواه ــن زنجی ــه کل ای ــیب ب ــث آس باع
ــر و  ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده35 قان تبصــره 9 م
ارتقــای نظــام مالــی کشــور، دولــت اجــازه قیمت گــذاری مــواد 
ــازار رقابتــی تولیــد و عرضــه  معدنــی غیرانحصــاری کــه در ب
می شــود را نداشــته و مــالک تعییــن قیمــت، عرضــه و تقاضــا 

خواهــد بــود.
امــا زنجیــره فــوالد کشــور سال هاســت کــه درگیــر 
چگونگــی تعییــن نــرخ در حلقه هــای مختلــف اســت. 
ــر  ــان درگی ــره همچن ــن زنجی ــای ای ــی از حلقه ه بخش های
ــا  ــر تنه ــی دیگ ــتند و بخش های ــتوری هس ــذاری دس نرخ گ
در برهه هــای زمانــی خــاص بــا ایــن مقولــه روبــرو می شــوند. 
بخــش شــمش و محصــوالت فــوالدی از جملــه حلقه هایــی 
در ایــن زنجیــره اســت کــه چنــد ســالی می شــود از شــمول 
نرخ گــذاری دســتوری خــارج شــده اند و در حــال حاضــر 
قیمــت آن هــا براســاس نرخ هــای جهانــی و عرضــه و تقاضــا در 
بــازار داخــل در رینــگ معامالتــی بــورس کاال تعیین می شــود. 

البتــه هــر از گاهــی کــه ایــن بخش هــا دچــار التهــاب قیمتــی 
ــدد  ــال مج ــر اعم ــه فک ــازان ب ــی تصمیم س ــوند، برخ می ش
قیمت گــذاری دســتوری در ایــن بخــش نیــز افتــاده و از ایــن 
مســیر بــه توزیــع رانــت می پردازنــد. عمومــا در ایــن برهه هــای 
زمانــی شــاهد اعتــراض گســترده و البتــه به حــق فوالدســازان 
نســبت بــه اجــرای چنیــن تصمیماتــی هســتیم. امــا همیــن 
ــرای  ــتوری ب ــذاری دس ــف نرخ گ ــه مخال ــدگان ک تولیدکنن
تعییــن قیمــت خــود هســتند، از تعییــن قیمــت دســتوری 

ــد.  ــتقبال می کنن ــره اس ــی زنجی ــای ابتدای ــرای بخش ه ب
در حــال حاضــر قیمــت حلقه هــای ابتدایــی زنجیــره فــوالد 
ــفنجی  ــه و آهن اس ــانتره، گندل ــن، کنس ــنگ آه ــامل س ش
ــک از  ــر ی ــای ه ــه به ــن می شــود ک ــی تعیی براســاس فرمول
ــوالد  ــن محصــوالت براســاس ضریبــی از بهــای شــمش ف ای
ــی  ــه میزان ــب ب ــن ضرای ــا ای ــن می شــود. ام خوزســتان تعیی
کــم در نظــر گرفتــه شــده کــه قیمــت اســتخراج شــده بــا این 
فرمول هــا فاصلــه ای قابــل مالحظــه بــا نرخ هــای جهانــی ایــن 
محصــوالت پیــدا می کنــد. بــه عنــوان مثــال ظــرف ماه هــای 
گذشــته در برهه هایــی از زمــان قیمــت ســنگ آهــن در بــازار 
داخــل بــه نصــف نــرخ جهانــی رســیده بــود. تعییــن قیمــت 
براســاس فرمولــی کــه بــه ایــن وضعیــت منجــر شــود، قطعــا 
نرخ گــذاری دســتوری اســت. در واقــع شــیوه تعییــن قیمــت 
ــرای  ــت ب ــوالد به نوعــی ران ــره ف ــی زنجی در حلقه هــای ابتدای
ــن  ــا ای ــازان ب ــا فوالدس ــد. ام ــاب می آی ــه حس ــازان ب فوالدس
رانــت موافــق بــوده و از آن دفــاع می کننــد. درواقــع زمانــی کــه 
صحبــت از قیمت گــذاری دســتوری بــرای فــروش محصــوالت 
ــن  ــرات ای ــت از مض ــن صنع ــاالن ای ــود، فع ــوالدی می ش ف
ــع  ــت از رف ــه صحب ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــخن می گوین ــه س روی
ــود،  ــازان می ش ــوراک فوالدس ــتوری در خ ــذاری دس قیمت گ
حامــی ایــن روش هســتند. ایــن تناقــض بزرگــی اســت کــه 
ــف  ــد و مخال ــود منتق ــی ش ــود. نم ــته ش ــار گذاش ــد کن بای
قیمــت گــذاری و دخالــت هــای دســتور وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت در محصــوالت عرضــه شــده در بــورس کاال باشــیم 
و همزمــان موافــق قیمــت هــای مصــوب و دســتوری همــان 
وزارتخانــه در نــرخ مــواد اولیــه معدنــی باشــیم . کــه ایــن رفتار 

دوگانــه باعــث عــدم تعــادل در کل زنجیــره خواهــد شــد.
نرخ گــذاری دســتوری در حلقه هــای ابتدایــی زنجیــره 
فــوالد باعــث شــده تــا ایــن بخش هــا از رونــد توســعه 
ــی  ــع معدن ــش صنای ــازان بخ ــی تصمیم س ــد. درحال بازبمانن
کشــور و فوالدی هــا بــه دنبــال تحمیــل نرخ گــذاری دســتوری 
ــش  ــه بخ ــتند ک ــوالد هس ــره ف ــت زنجی ــش باالدس ــه بخ ب
معــدن هــر روز بیــش از گذشــته زیــر فشــار ایــن ارزان فروشــی 
تضعیــف می شــود. در نهایــت نیــز ایــن موضــوع بــه شکســت 

می انجامــد. 

سنگ آهنی ها در انتظار رشد پلکانی قیمت   

ــوالد  ــره ف ــی زنجی ــای ابتدای ــوالت بخش ه ــه محص عرض
ــد  ــن فرآین ــرای خــروج از ای ــت ب ــی مثب ــورس کاال قدم در ب
قیمت گــذاری دســتوری تلقــی می شــود. اگرچــه بهــای پایــه 
ــرای ایــن عرضه هــا رقمــی پاییــن تعییــن شــده و همیــن  ب
ــان  ــز همچن ــت نی ــا رقاب ــی ب ــود حت ــث می ش ــوع باع موض
بهــای کشــف شــده در ایــن بــازار بــا قیمت هــا در بــازار جهانی 
تفــاوت قابــل توجــه داشــته باشــد، امــا همیــن قــدم در جهت 

ــت اســت.  ــتوری مثب ــذاری دس ــروج از نرخ گ خ
بهــای هــر کاالیی بایــد براســاس عرضــه و تقاضا در بــازاری 
ــترهای  ــی از بس ــورس کاال یک ــه ب ــود ک ــن ش ــفاف تعیی ش
مناســب بــرای ایــن نحــوه کشــف نــرخ اســت. بــا ایــن وجــود 
الــزام بــه عرضــه کل تولیــدات در ایــن بــازار اقدامــی درســت 
نیســت. درواقــع بایــد این فرصــت به فروشــندگان و خریــداران 
داده شــود تــا محصــول خــود را بــه شــکل توافقــی بــه فــروش 
ــی  ــای تعادل ــه نرخ ه ــا را ب ــوع قیمت ه ــن موض ــانند. ای برس

ــد.  ــک می کن نزدی
در عیــن حــال نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد که بســیاری 
از شــرکت های فعــال در بخــش ابتدایــی زنجیــره فــوالد یعنــی 
ــادن کوچــک تحــت  ــا مع ــوده ی ــا بورســی ب ســنگ آهنی ه
ــذاری  ــل نرخ گ ــتند. تحمی ــی هس ــش خصوص ــار بخ اختی
دســتوری بــه ایــن مجموعه هــای خصوصــی، تحمیــل زیــان 
بــه ســرمایه گذاران آن هــا بــوده و بــه مــرور زمــان بــه خــروج 
ســرمایه از ایــن بخــش منجــر می شــود؛ اتفاقــی کــه البتــه در 
ایــن بخــش رخ داده و روز بــه روز نیــز شــرایط بدتــر می شــود. 
از آنجاییکــه بخــش فــوالد از ســوی دولــت تحت فشــارهای 
مختلفــی همچــون ایجــاد اشــتغال مــازاد اســت، نمی تــوان بــه 
ســادگی و یکبــاره مزیــت ارزان فروشــی مــواد اولیــه را بــرای 
ایــن تولیدکننــدگان حــذف کــرد. در ایــن شــرایط الزم اســت 
کــه قیمت هــا در ایــن بخــش بــه شــکل تدریجــی و پله کانــی 
افزایــش پیــدا کنــد تــا از ســویی فوالدســازان فرصــت داشــته 
باشــند خــود را بــا نرخ هــای جدیــد تطبیــق دهنــد و از طــرف 
دیگــر بخــش ابتدایــی زنجیــره تقویــت شــده و بــه وضعتــی 
ــه توســعه  ــت ب ــن موضــوع در نهای ــت شــده برســد؛ ای تثبی
بخــش معــدن منجــر شــده و در بلند مــدت ســود کل زنجیره 

را بــه دنبــال دارد.
ــا  ــی ی ــکل دفعت ــه ش ــه ب ــواد اولی ــای م ــش به افزای
تاثیــری بــر قیمــت مصرف  کننــده نخواهــد  پلکانــی 
ــن  ــد. بنابرای ــده می کاه ــود تولیدکنن ــا از س ــت و تنه داش
امیــد مــی رود کــه تصمیم ســازان ایــن زنجیــره بــا توجیــه 
حمایــت از مصرف کننــده نهایــی مانــع از واقع ســازی نــرخ 
ــیر  ــف مس ــز تعری ــت نی ــوند. در نهای ــره نش ــن زنجی در ای
مشــخص و بــا ثبــات بــرای ایــن زنجیــره و حرکــت در آن 
از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت. چراکــه نوســان، تغییــر 
قوانیــن و بی ثباتــی بیشــترین آســیب را بــرای کل زنجیــره 

ــال دارد.  ــه دنب ب
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گزارش

امــروز واحدهــای بــزرگ صنعتــی و معدنــی بــه ایــن   
ــظ  ــرو حف ــدار در گ ــعه پای ــه توس ــیده اند ک ــاور رس ب
محیــط زیســت اســت، در ایــن راســتا شــرکت معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر کــه در تــالش بــرای دســتیابی بــه 
ــظ  ــت، حف ــوالد اس ــره ارزش ف ــتر از زنجی ــهم بیش س
محیــط زیســت را در اولویــت برنامه هــای اجرایــی خــود 
قــرار داده اســت.  شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار، صیانــت از محیــط 
ــرار داده  ــی خــود ق ــای اصل ــه ه زیســت را جــزو برنام
اســت. ایــن برنامــه شــامل تمامــی حوزه هــای مرتبــط 
ــا  ــات وحــش ت ــا محیــط زیســت اعــم از حفــظ حی ب

کاهــش آالیندگی هــا می شــود. 

شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر در حال توســعه 
ــالش  ــت و ت ــوالد اس ــی ف ــول نهای ــا محص ــدن ت مع
می کنــد ســهم خــود در زنجیــره ارزش را افزایــش 
دهــد. ایــن برنامــه بــه صورتــی اســت کــه در ســال های 
اخیــر  مجموعــه گل گهــر در تمامــی بخش هــا در 
ــا  ــده ت ــرمایه گذاری ش ــدار وارد س ــعه پای ــت توس جه
ــوالد را  ــره ارزش ف ــود در زنجی ــش 30 درصــدی خ نق
افزایــش داده و بــه عنــوان یــک مجموعــه معدنــی یکــه 

ــازار شــود. تــاز ب
ایــن موضــوع را می تــوان در بررســی نمــاد »کگل« 
ــه خوبــی مشــاهده کــرد. توســعه فعالیت هــای  نیــز  ب
گل گهــر اســتقبال ســهامداران از ایــن نمــاد را افزایــش 
تامیــن  می شــود  باعــث  موضــوع  همیــن  و   داده 
نقدینگــی بــرای طرح هــای توســعه بــا دغدغــه کمتری 
ــا،  ــعه فعالیت ه ــتای توس ــال در راس ــود.  ح ــام ش انج
ــه  ــد ب ــت می توان ــط زیس ــع محی ــرح جام ــرای ط اج

رشــد هرچــه بیشــتر گل گهــر بیانجامــد. 

گام های بزرگ برای رفع بحران آب  
گل گهــر در حــوزه آب بــا اجــرای طرح هــای تصفیــه 
ــر  ــوع اب ــن موض ــار ای ــی آب و در کن ــالب و بازیاب فاض
پــروژه انتقــال آب خلیــج فــارس ســعی بــر آن داشــت 
تــا گام هــای اصلــی در حــوزه آب را برداشــته تــا در پــی 
ایجــاد بحــران آب در بخــش تولیــد بــا مشــکل همــراه 
ــوا  ــای ه ــاد شــده در حوزه ه ــوارد ی ــار م نشــود. در کن
و خــاک نیــز ایــن مجموعــه بــا ارتقــای ســطح واحــد 
تحقیــق و  توســعه ســعی بــر آن دارد بــا کمترین ســطح 
ــردازد.  ــرداری از معــادن بپ ــه بهره ب ایجــاد آالیندگــی ب
بــه هــر حــال موضــوع ریزگردهــا از مــواردی اســت کــه 

می  توانــد منجــر بــه آلودگــی هــوا شــود. 
ــن  ــوب قوانی ــده در چارچ ــی ش ــتخراج مهندس اس
ــط را  ــه محی ــد آســیب ب ــز می توان ــط زیســت نی محی
ــرای  ــی ب ــال ها موضوع ــه س ــی ک ــد. اتفاق ــش ده کاه
تقابــل بخــش معــدن و محیــط زیســت بــود، امــا امــروز 
طــرح جامــع محیــط  زیســتی گل گهــر می توانــد نقطــه 
اتصــال معــدن بــه محیــط زیســت را بیــش از گذشــته 
ــل هرچــه بیشــتر  ــه تعام ــل را ب ــرده و تقاب ــگ ک پررن

تبدیــل کنــد. 
ــای  ــه طرح ه ــر ب ــی ورود گل گه ــل اصل ــا دلی ام
زیســت محیطــی و اجــرای طــرح جامــع در ایــن بخش 

را بایــد در تغییــر نــگاه مدیریتــی مشــاهده کــرد. 
برنامــه مدیریتــی جدیــد گل گهــر بــه ایــن دیــدگاه 
رســیده اســت کــه افزایــش بهــره وری از مســیر حفــظ 
و توســعه محیــط زیســت می گــذرد. هرچنــد ارتقــای 
دانــش فنــی در افزایــش بهــره وری بســیار مهــم اســت 
ــا توســعه دانــش فنــی در  و گل گهــر در ایــن زمینــه ب
حــوزه بومــی ســازی بــه موفقیت هــای بســیاری دســت 
یافتــه، امــا ایــن مجموعــه بــه ایــن نقطه رســیده اســت 
کــه افزایش بهــره وری بــا ارتقای اســتانداردهای زیســت 

محیطــی میســر می شــود. 
درواقــع دلیــل اصلــی گل گهــر بــرای اجــرای طــرح 
جامــع محیط زیســت مــی تواند دســتیابی به بهــره وری 
را ســرعت بخشــد. اتفاقــی کــه بــا افزایــش تولیــد منجر 

بــه افزایــش درآمــد نیــز می شــود. 
ــرژی و  ــرف ان ــش مص ــم کاه ــوش نکنی ــا فرام ام
ــن  ــد در ای ــز می توان ــاک نی ــای پ ــتفاده از انرژی ه اس
برنامــه جامــع قــرار گیــرد. موضوعــی کــه در یک ســال 
اخیــر بســیار مهــم و امــروز بــا وجــود قطعی هــای بــرق 
ــی  ــازی م ــوالد س ــای ف ــرف در واحده ــش مص و کاه

توانــد بــه دغدغــه ای مهــم تبدیــل شــود.
ــرژی و کاهــش مصــرف  ــه تامیــن ان ــژه ب توجــه وی
می توانــد بخشــی از نگرانــی هــا دربــاره کاهــش تولیــد 

را بــر طــرف کنــد.
در واقــع برنامــه جامــع محیــط زیســت زمانــی موفق 
خواهــد بــود کــه تمامــی ایــن مــوارد را در برگرفتــه و 

اهــداف پیــش بینــی شــده را محقــق کنــد.
ــاهد  ــوان ش ــرح می ت ــن ط ــدن ای ــی ش ــا اجرای ب
ــگام  ــی در هن ــت محیط ــای زیس ــش تخریب ه کاه
اســتخراج و همچنیــن حفــظ گونه هــای حیــات 
ــوی  ــه از س ــی ک ــود، موضوع وحــش  در منطقــه ب
ــرار  ــاد ق ــورد انتق ــا م ــی باره ــت محیط ــاالن زیس فع
گرفتــه اســت امــا بــا اجــرای طرحی کارشناســی شــده 
ــکاری شــاهد حفــظ محیــط  ــار معدن ــوان در کن می ت
ــش آب  ــر و در بخ ــویی دیگ ــا در س ــود. ام ــت ب زیس
ــر  ــر کاهــش مصــرف، گل گه ــالوه ب ــز ع ــرژی نی و ان
بــه صرفــه جویــی اقتصــادی در حوزه هــای یــاد شــده 

ــد. ــدا می کن ــت پی دس

»گل گهر« پیشتاز حفظ محیط 
زیست می شود

باتدوینواجرایطرحجامعمحیطزیست

معدن

در حالــی کــه ایــن روزهــا شــاهد افزایــش ظرفیت ســازی در بخــش فوال کشــور 
هســتیم و هــر ســال بــه اهــداف تعییــن شــده بــرای ایــن صنعــت در افــق 1404 
نزدیــک می شــویم، نگرانی هــا نســبت بــه چگونگــی تامیــن پایــدار مــواد اولیــه این 
صنعــت نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه همراســتا بــا 
ظرفیت ســازی در بخــش فــوالد، فعالیت هــای اکتشــافی و اســتخراجی در بخــش 
ســنگ آهــن رشــد پیــدا نکــرده و همیــن موضــوع نیــز باعــث می شــود تــا در بلند 
مــدت بخــش فــوالد نیــز دچــار چالش هــای اساســی شــود. بنابرایــن الزم اســت تــا 
پیــش  از آنکــه بیــش از ایــن دیــر شــود، اقدامــی در جهــت رفــع ایــن چالــش انجام 
شــود. هفته نامــه »تجــارت معــدن و فــوالد« بــرای رســیدن بــه راه حلــی مناســب 
بــرای گــذر از ایــن چالــش محتمــل در بلنــد مــدت گفت وگویــی بــا امیــر صبــاغ 
مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه گــذاری ســازمان ایمیــدرو داشــت. وی معتقــد 
ــتخراج و  ــاف، اس ــد اکتش ــای جدی ــر روی فناوری ه ــرمایه گذاری هایی ب ــت س اس
فنــاوری می توانــد عمــر معــادن فعلــی کشــور را افزایــش داده و بــه ایــن ترتیــب به 
کمــک رفــع چالــش تامیــن پایــدار مــواد اولیه بخــش فــوالد کشــور بیایــد. در ادامه 

متــن کامــل ایــن گفت وگــو را می خوانیــد. 

باتوجه به آنکه شاهد رشد ظرفیت سازی در بخش فوالد کشور هستیم   
و تحقق ظرفیت اسمی 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 قابل تحقق 

به نظر می رسد، آیا به تناسب در جهت تامین پایدار سنگ آهن مورد نیاز این 
واحدهای فوالدی نیز اقدامات کافی انجام شده و یا کشور با چالش تامین 

پایدار مواد اولیه فوالدسازان در بلند مدت روبرو خواهد شد؟
موضــوع تامیــن پایــدار ســنگ آهــن مــورد نیــاز فوالدســازان کشــور ایــن روزها 
تبدیــل بــه دغدغــه و چالشــی مهــم و البتــه واقعــی میــان فعــاالن ایــن صنعــت از 
بخــش ابتدایــی تــا انتهایــی زنجیره شــده اســت. پاییــن بودن عمــر ذخایــر معدنی 
در ایــران نســبت بــه طــول عمــر ذخایــر در دنیــا یکــی از دالیلــی اســت کــه باعــث 
می شــود تامیــن پایــدار مــواد اولیــه در ایــن بخــش در بلنــد مــدت دشــوار شــود. به 
عنــوان مثــال در حــال حاضــر عمــر ذخایر ســنگ آهــن در کشــور حدود 15 ســال 
اســت، امــا در دنیــا عمــر یــک ذخیــره ســنگ آهــن بــه 25 تــا 35 ســال رســیده 
اســت. درواقــع انجــام فعالیت هــای اکتشــافی تکمیلــی در محــدوده یــک ذخیــره 
معدنــی، تجهیــزات اســتخراج، فــرآوری و... باعــث می شــود تــا عمــر یــک ذخیــره 
معدنــی بــه شــکل محسوســی افزایــش یابــد. امــا بــرای آنکــه عمــر ذخایــر معدنی 
کشــور بــه ســطح نرمــال و اســتاندارد جهانــی برســد الزم اســت کــه ابتــدا توجــه 
بیشــتری بــه بخــش اکتشــاف انجــام شــود و در ادامــه ســرمایه گذاری هایی بــر روی 
فناوری هــای جدیــد اســتخراج و فنــاوری انجــام شــود کــه باعــث شــود برداشــت از 

ذخایــر بــا عیــار کمتــر نیــز اقتصادی شــود.
در کنــار مــوارد بیــان شــده افزایــش اســتفاده از قراضــه در بخــش فوالدســازی 
نیــز می توانــد بــه افزایــش عمــر ذخایــر معدنــی کشــور و تامیــن پایــدار مــواد اولیه 

ایــن بخــش در بلنــد مــدت کمــک کنــد. بــرای عملیاتی شــدن ایــن موضــوع الزم 
ــراوری قراضــه در داخــل کشــور ایجــاد شــود و از  اســت از ســویی ســایت های ف
طــرف دیگــر نیــز بخشــی از نیــاز فوالدســازان کشــور بــه قراضــه از طریــق واردات 
تامیــن شــود. بــا عملیاتــی کــردن تمامی ایــن مــوارد و افزایــش عمر ذخایر ســنگ 
آهنــی کشــور بــه بیــش از 30 ســال و ایجــاد تــوازن در تامیــن مــواد اولیــه، می توان 
انتظــار داشــت کــه چالــش تامیــن خــوراک فوالدســازان در بلنــد مدت نیــز برطرف 

می شــود.  

علت مغفول واقع شدن بخش اکتشاف در کشور ظرف   
سال های گذشته چه بوده است؟ آیا عقب ماندگی بخش اکتشاف 

را می توان به پایین بودن سودآوری بخش معدن در ایران مرتبط 
دانست؟ 

ــل  ــی از دالی ــران را یک ــی در ای ــت معدن ــن فعالی ــود پایی ــده ای س ــی ع گاه
ــه  ــت ک ــت آن اس ــا واقیع ــد؛ ام ــافی می دانن ــای اکتش ــه فعالیت ه ــی ب کم توجه
اینگونــه نبــوده و بخــش معــدن در کشــور ظــرف ســال های گذشــته ســود خوبــی 
ــرای هزینه کــرد در بخــش اکتشــاف  ــز ب ــی نی ــی کاف ــع مال کســب کــرده و مناب
داشــته اســت. حتــی می تــوان گفــت کــه در ایــن ســال ها هزینــه قابــل توجهــی 
نیــز از ســوی مجموعه هــای مختلــف بــرای فعالیت هــای اکتشــافی انجــام شــده 
اســت امــا واقعیــت آن اســت کــه اکتشــاف فعالیتــی هزینه بــر و با ریســک باالســت 

کــه در نهایــت نیــز ممکــن اســت نتیجــه  مطلوبــی بــه همــراه نداشــته باشــد. 
در نهایــت بایــد اذعــان کــرد کــه اکتشــاف فعالیتــی هزینه بــر و طوالنــی مــدت 
اســت و نمی تــوان انتظــار داشــت کــه بازگشــت ســرمایه ای ســریع داســته باشــد. 
ــی کشــور  ــم کــه برخــی شــرکت های معدن ظــرف ســال های اخیــر شــاهد بودی
بخــش زیــادی از منابــع مالــی خــود را در انجــام فعالیــت اکتشــافی هزینــه کرده اند 
کــه ایــن موضــوع نیــز باعــث شــده تــا ذخایــر جدیــدی در ایــن بخــش پیــدا شــود 
کــه بخشــی از نیــاز صنعــت فــوالد کشــور را تامیــن خواهــد کــرد. البتــه میــزان 
ذخایــر جدیــد تــازه کشــف شــده بــه میزانــی نیســت کــه پاســخگوی نیــاز صنعت 

فــوالد کشــور در آینــده باشــد. در حــال حاضــر ایــران در رتبــه نهــم تولیــد فــوالد 
در دنیــا قــرار دارد و تامیــن ســنگ آهــن مــورد نیــاز بــرای تولیــد 55 میلیــون تــن 
فــوالد در ســال نیــاز بــه حــدود 100 میلیــون تــن کنســانتره آهنــی دارد. تامیــن 
پایــدار ایــن میــزان کنســانتره بــه طــور قطــع نیازمنــد اکتشــاف ذخایــر بــزرگ 
مقیــاس اســت. البتــه امــکان افزایــش فعالیــت اکتشــافی در کشــور وجــود دارد، در 
عیــن حــال بایــد بــه ســمت اکتشــافات عمیــق و حتــی معــادن زیرزمینــی حرکت 

کنیــم تــا از تامیــن پایــدار مــواد اولیــه بــرای بخــش فــوالد جــا نمانیــم. 

تحریم ها در وضعیت کنونی بخش معدن کشور چه تاثیری داشته و آیا   
می توان انتظار داشت که با برداشته شدن تحریم، شاهد رشد بخش معدن 

در حوزه اکتشاف و استخراج باشیم؟
به طــور قطــع بخشــی از مشــکالت فعلــی بخــش معــدن بــه تحریــم مربــوط 
ــدم  ــال ع ــوان مث ــت. به عن ــان اس ــل کتم ــر قاب ــوع غی ــن موض ــود و ای می ش
ــادن  ــن مع ــر پایی ــل عم ــی از دالی ــا یک ــه روز دنی ــای ب ــه فناوری ه ــی ب دسترس
ــع دسترســی شــرکت های  ــا به تب ــا برداشــته شــدن تحریم ه در کشــور اســت. ب
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــده و می ت ــان تر ش ــا آس ــای روز دنی ــه فناوری ه ــی ب داخل
کــه کیفیــت فعالیــت اکتشــاف، اســتخراج و فــراوری در ایــران بهبــود یابــد. البتــه 
ــرای  ــی ب ــوان کاف ــی ت ــرکت های داخل ــی و ش ــان ایران ــر مهندس ــال حاض در ح
راهبــری فعالیت هــای اکتشــافی را دارنــد؛ کمــا آنکــه در حــال حاضــر نیــز در ایــن 
زمینــه فعــال بــوده و کار خــود را پیــش می برنــد. بــه ایــن ترتیــب می تــوان گفــت 
اگرچــه تحریــم در تضعیــف بخــش معــدن کشــور تاثیــر قابــل مالحظه ای نداشــته 
ــرای  ــا رفــع تحریــم شــاهد بهبــود شــرایط ب ــوان انتظــار داشــت کــه ب امــا می ت

ــیم.  ــف باش ــای مختل بخش ه

باتوجه به محدودیت منابع معدنی در داخل کشور، آیا رفتن به سمت   
واردات برای تامین نیاز بخشی از فوالدسازان کشور به خصوص واحدهایی 

که در نزدیکی دریا واقع شده اند منطقی و امکان پذیر است؟
ــاه و بلنــد مــدت متفــاوت اســت. در حــال  ــرای کوت ــن ســوال ب ــه ای پاســخ ب
حاضــر بــا توجــه بــه محدودیت هــای بین المللــی کــه بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی 
ــر از  ــن ارزان ت ــر ت ــه ازای ه ــا 100 دالر ب ــوالد کشــور حــدود 50 ت وجــود دارد، ف
قیمــت محصــول مشــابه ســایر نقــاط دنیــا بــه فــروش مــی رود. در ایــن شــرایط 
اگــر بخواهیــم بــرای تامیــن ســنگ آهن نیــز بــه ســراغ واردات برویــم، طبیعتــا بــا 
توجــه بــه نیــاز بــه خریــد بــا واســطه و اســتفاده از شــرکت های بازرگانــی قیمــت 
ســنگ آهن بــرای تولیدکننــده ایرانــی گرانتــر از ســایر مشــتریان تمام خواهد شــد. 
طبعــا مجمــوع ایــن مــوارد امــکان تولیــد اقتصــادی را از فوالدســاز ایرانــی می گیرد 

و بــه ایــن ترتیــب در شــرایط کنونــی واردات ســنگ آهــن امکان پذیــر نیســت.  
امــا وضعیــت بــرای افــق بلنــد مــدت می توانــد متفــاوت باشــد. بــا فــرض آنکــه 

در آینــده محدودیت هــا برداشــته شــود و فوالدســاز 
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افزایش عمر معادن از چالش تامین مواد اولیه می کاهد
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ــوالد: صنایــع فــوالدی کشــور  تجــارت معــدن و ف
ــعه  ــتابان توس ــیر ش ــر در مس ــال های اخی ــرف س ظ
قــدم برداشــته اند؛ امــا عــدم توجــه کافــی بــه توســعه 
ــی  ــم توجه ــوص ک ــره به خص ــن زنجی ــوازن در ای مت
ــده  ــث ش ــافی باع ــای اکتش ــترش فعالیت ه ــه گس ب
ــواد اولیــه )ســنگ آهــن(  ــدار م ــا امــروز تامیــن پای ت
ــرای ایــن صنعــت به عنــوان چالشــی جــدی مطــرح  ب
ــورد  ــن م ــنگ آه ــدار س ــن پای ــوع تامی ــود. موض ش
ــدی  ــی ج ــه میزان ــور ب ــوالدی کش ــع ف ــاز صنای نی
ــال  ــن امس ــی فروردی ــای ابتدای ــه در روزه ــده ک ش
ــه  ــبت ب ــی نس ــور در گزارش ــبات کش ــوان محاس دی
ــال  ــن کشــور ظــرف 18 س ــر ســنگ آه ــام ذخای اتم
آینــده هشــدار داد. اگرچــه ایــن اولیــن مرتبــه نیســت 
ــوب بخــش  ــه وضعیــت نامطل کــه گزارشــی نســبت ب
ابتدایــی زنجیــره آهــن و فــوالد کشــور منتشــر 
می شــود امــا ورود دیــوان محاســبات بــه ایــن زمینــه 
و تهیــه گزارشــی حــاوی هشــدار می توانــد زنــگ 
ــه ایجــاد وضعیتــی بحرانــی  خطــری جــدی نســبت ب
ــرای ایــن صنعــت ظــرف ســال های پیــش رو باشــد.  ب
در گــزارش دیــوان محاســبات کشــور براســاس 
میــزان ذخایــر قطعــی ســنگ آهــن در کشــور و بــا در 
ــوالد از ســال  ــن ف ــون ت ــد 55 میلی ــن تولی نظــر گرفت
ــا  ــی ســنگ آهن در کشــور ت ــر فعل ــر ذخای 1404، عم
ــده  ــه ش ــر گرفت ــق 1404 درنظ ــد از اف ــال بع 14 س
ــا  ــوده و طبیعت ــه ب ــن بدبینان ــن تخمی ــه ای اســت. البت
ــر  ــر میــزان ذخای ــی از ســویی ب ــازه زمان ــن ب ظــرف ای
فعلــی ســنگ آهن در کشــور افــزوده می شــود و از 
ــت اســمی  ــق ظرفی ــا تحق ــی ب ــز حت ــر نی طــرف دیگ
ــه  ــرای ســال 1404 بعیــد ب ــوالد ب ــن ف 55 میلیــون ت
ــوالد در  ــی ف ــد واقع ــزان تولی ــه می ــد ک ــر می رس نظ

ــه  ــن ســال ب کشــور از ای
رقــم 55 میلیــون تــن 

وجــود  ایــن  بــا  برســد. 
بایــد اذعــان کــرد کــه بحــران 
تامیــن پایــدار مــواد اولیــه در 
بخــش ابتدایــی زنجیــره آهــن 
فــوالد در کشــور جــدی  و 
اســت و ایــن امــر می توانــد 

آینــده صنعــت فــوالد در کشــور 
ــد.  ــرو کن ــدی روب ــران ج ــا بح را ب

ــدا  ــد ابت ــش بای ــن چال ــع ای ــرای رف ب
ــاد  ــواردی در ایج ــه م ــه چ ــود ک ــخص ش مش

ایــن وضعیــت دســت داشــته اند و در ادامــه درصــدد 
ــد. ــن معضــل برآم ــع ای رف

ــن  ــون ت ــد 55 میلی ــق تولی ــدف تحق ــن ه تعیی
فــوالد در ســال 1404 کــه در ذیــل برنامه هــای ســند 
چشــم انداز جمهــوری اســالمی ایــران در افــق 1404 
تعریــف شــده بــود باعــث شــد تــا ظــرف ســال های 

ســرمایه گذاران  ســوق  شــاهد  گذشــته 
بــه  خصوصــی  و  دولتــی  بخــش 

ســمت ظرفیت ســازی در بخــش 
ــیم.  ــور باش ــازی در کش فوالدس
فوالدســازی در ایــران بــه علــت 
همچــون  مزایایــی  وجــود 
ــروی کار و  ــرژی، نی ــود ان وج
مــواد اولیــه ارزان در عیــن 
وجــود بــازار نســبتا گســترده 
منطقــه ای،  و  داخلــی 

ســودآور  صنعتــی 
مــی رود  به شــمار 

همیــن  و 

ــرای  ــازی ب ــا ظرفیت س ــد ت ــث ش ــز باع ــوع نی موض
فوالدســازی در کشــور بــا ســرعت مطلوبــی پیــش برود. 
امــا زمانــی ایــن پــروژه بــا موفقیــت روبــرو می شــود که 

ــای  ــی حلقه ه تمام
ایــن زنجیــره بــه 
ــدا  ــد پی ــب رش تناس
کننــد. متاســفانه تمرکــز 
ــازی  ــش فوالدس ــر بخ ب
ســال های  ظــرف 
اعمــال  و  گذشــته 
دســتوری  سیاســت های 
بخــش  در  ســختگیرانه 
ــره باعــث  ــن زنجی ــی ای ابتدای
ــن  ــی ای ــا حلقه هــای ابتدای شــد ت
زنجیــره برخــالف حلقــه میانــی )تولیــد 
شــمش فــوالد( توســعه پیــدا نکننــد. در حالــی 
کــه تمرکــز حمایــت در بخــش میانــی زنجیــره 
ــعه در  ــن توس ــتاب گرفت ــه ش ــوالد ب ــن و ف آه
ــای  ــال از حلقه ه ــد، اغف ــر ش ــش منج ــن بخ ای
ابتدایــی زنجیــره باعــث خــروج ســرمایه گذاران 
ــه  ــه نتیج ــد ک ــش ش ــن بخ ــی از ای خصوص
ــکاری  ــتر معدن ــه بیش ــف هرچ آن تضعی
ظــرف ســال های اخیــر بــود. در 
ســازمان های  حــال  عیــن 
در  نیــز  دولتــی  مرتبــط 
ــه  ــی توج ــازه زمان ــن ب ای
ــای  ــه فعالیت ه ــی ب کاف
اکتشــافی جدیــد انجــام 
ــن  ــوع ای ــد و مجم ندادن
شــد  باعــث  مــوارد 
تامیــن  امــروز  تــا 
پایــدار ســنگ اهن 
ــازان کشــور  فوالدس
ــه عنــوان چالشــی  ب
کشــور  در  اساســی 

مطــرح باشــد. 
فعالیتــی  اکتشــاف 
هزینه بــر بــا بــازده زمانــی طوالنــی اســت و در 
تمــام دنیــا بخشــی از ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه 
ــال  ــن ح ــود؛ در عی ــام می ش ــا انج ــط دولت ه توس

ــث  ــه باع ــور مهمــی اســت ک ــن فاکت ــات در قوانی ثب
ســوق ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه فعالیــت 
ــه متاســفانه در  ــازده می شــود ک ــن حــوزه دیرب در ای
ــان  ــی در می ــن حت ــات در قوانی ــری از ثب ــران خب ای
مــدت نیــز نیســت. حــال اگــر بــه واقــع عزمــی راســخ 
ــه  ــواد اولی ــدار م ــن پای ــش تامی ــع چال ــت رف در جه
فوالدســازان در کشــور بــرای بــازه زمانــی بلنــد مــدت 
ــزی  ــه وجــود آمــده باشــد الزم اســت کــه برنامه ری ب
بــرای تحقــق ایــن امــر بــر مبنای نظــرات کارشناســان 

ــرد. ــورت گی ــر ص ام
توســط  اکتشــافی  فعالیت هــای  گســترش 
ــن،  ــات در قوانی ــه، ثب ــی مربوط ــازمان های دولت س
ــش  ــه بخ ــتوری ب ــذاری دس ــل نرخ گ ــدم تحمی ع
ابتدایــی زنجیــره و تعییــن قیمــت بــر مبنــای نــرخ 
جهانــی، جــذب ســرمایه های بخــش خصوصــی 
ــای  ــانی تکنولوژی ه ــه روزرس ــوزه و ب ــن ح ــه ای ب
اکتشــاف و اســتخراج در کشــور کــه ایــن موضــوع 
بــا رفــع تحریــم ســرعتی بیشــتر پیــدا خواهــد کــرد 
موضوعاتــی اســت کــه از ســویی بــه افزایــش عمــر 
ــی در کشــور منجــر شــده و از  ــر فعلــی معدن ذخای
طــرف دیگــر افزایــش ذخایــر قطعــی ســنگ آهــن 
در کشــور را بــه دنبــال دارد و بــه ایــن ترتیــب بــر 
ــد. در  ــور می افزای ــنگ آهن در کش ــر س ــر ذخای عم
ایــن میــان توجــه بــه افزایــش ذخایــر معدنــی نباید 
بــه تخریــب محیــط زیســت منجــر شــود. درواقــع 
اگرچــه توســعه ذخایــر معدنــی در کشــور بایــد در 
ــرار گیــرد امــا خــط قرمــز ایــن توســعه  اولویــت ق
بایــد هــر گونــه آســیبی بــه محیــط زیســت در نظــر 
ــوژی و  ــانی تکنول ــه روز رس ــه ب ــود. البت ــه ش گرفت
اســتفاده از تجــارب دنیــا امــکان توســعه اکتشــاف 
ــط  ــر محی ــذاری ب ــن اثرگ ــا کمتری ــتخراج ب و اس
زیســت را فراهــم می کنــد. احتمــال برقــراری 
ــن تجــارب  ــه اســتفاده از ای ــد ب مجــدد برجــام امی
ــا هزینــه ای معقــول را  و تکنولوژی هــای روز دنیــا ب
احیــا کــرده و امیــد مــی رود از فرصــت باقــی مانــده 
جهــت احیــای بخــش معــدن در کشــور بــه خوبــی 

بهــره گرفتــه شــود.  

پایان ذخایر سنگ آهن جدی است!
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ایرانــی نیــز بتوانــد بــه شــکل مســتقیم امــکان چانه زنــی و 
خریــد محصــول مورد نیــاز خــود از تولیدکنندگان را داشــته 
باشــد، در عیــن حــال نیــز بتوانــد محصــول خــود را بــدون 
ــا  ــاند، طبیعت ــروش برس ــه ف ــا ب ــای دنی ــطه در بازاره واس
ــی  ــه در نزدیک ــی ک ــرای مجموعه های ــنگ آهن ب واردات س
دریــا واقــع شــده اند صرفــه اقتصــادی خواهــد داشــت. ایــن 
فوالدســازان می تواننــد در عیــن حــال کــه مــواد اولیــه خود 
را از طریــق واردات تامیــن می کننــد، محصــول خــود را نیــز 
بــه بازارهــای دنیــا صادر کننــد و در ایــن میان نیــز از مزایای 
داخلــی همچــون دسترســی بــه انــرژی ارزان همچــون گاز، 

بــرق و نیــروی انســان داخلــی و... بهره منــد شــوند. 

این روزها بهای سنگ آهن در بازارهای دنیا   
رشدی قابل مالحظه و کم سابقه داشته است که در 
مواردی باعث رشد قابل مالحظه شرکت های بزرگ 

معدنی دنیا نیز شده است، آیا بخش معدن کشور نیز از 
این فرصت بهره مند شده و این رشد قیمتی فرصتی را 

برای رشد این حوزه در داخل به وجود آورده است؟
تعییــن قیمــت ســنگ آهن در ایــران لزومــا متصــل بــه 
نرخ هــای جهانــی نیســت و عمومــا نیــز رشــد قیمتــی در 
بازارهــای دنیــا بــا تاخیــر و بــه شــکل غیرمســتقیم بر بــازار 
داخلــی ســنگ آهــن اثرگــذار می شــود. درواقــع در ایــن بازه 
زمانــی کــه بهــای ســنگ آهن در دنیــا رشــدی کــم ســابقه 
داشــته، قیمــت ســنگ آهــن در بــازار داخلــی نیــز افزایشــی 
ــران درصــدی از  ــازار ای ــی در ب ــن رشــد قیمت ــا ای شــده ام
افزایــش قیمــت در بــازار جهانــی اســت.  در عین حال رشــد 
بهــای ســنگ آهــن بــه افزایــش نــرخ فــوالد در بــازار دنیــا 
منجــر شــده و بــه تبــع بــر قیمــت فــوالد در بــازار داخــل 
نیــز اثرگذاشــته اســت. در ایــن شــرایط اگــر تعییــن بهــای 
ســنگ آهــن در بــورس کاالی ایــران انجــام شــود، طبیعتــا 
فوالدی هــا حاضــر بــه رقابــت قیمتــی بیشــتر بــرای تامیــن 
مــاده اولیــه خطــوط تولیــد خــود هســتند و بــه ایــن ترتیب 
ــازار داخــل  ــر خــود را در ب ــی اث افزایــش قیمت هــای جهان
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــذارد. ب ــز می گ ــنگ آهن نی س
شــاهد بهبــود شــرایط بــرای تولیدکننــدگان این بخــش در 

کشــور باشــیم.
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