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مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران:
وزیر صمت می تواند موضوع عوارض را مسکوت
نگه دارد

رییس انجمن سنگ آهن ایران معتقد است وزیر صنعت،
معدن و تجارت می تواند موضوع وضع عوارض بر صادرات
سنگ آهن را تا اطالع ثانوی مسکوت نگه دارد.

اکبریان تصریح کرد :در واقع امروز در مقابل تحریم های خارجی
دست به خود تحریمی زده ایم .این در حالی است که تمام اعضای
انجمن سنگ آهن در تالش بودند تا دولت را در برابر این موضوع
قانع کنند.
رییس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه اعضای انجمن از این
اقدام عجیب ناراحت هستند ،افزود :ستاد زنجیره فوالد به ریاست
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تشکیل شد که خود یک اقدام بسیار
خوب بود .در این ستاد کارشناسان تشکل های معدنی ،وزارت
خانه و دیگر حوزه های مرتبط با این زنجیره در کنار مسئوالن
حضور داشتند.
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دنیای اقتصاد/
97/03/28

فعاالن عرصه سنگآهن در حوزه صادرات از وضع عوارض
گالیه میکنند
«خودتحریمی» صادرکنندگان سنگآهن نگه دارد

به اعتقاد کارشناسان ،اخذ عوارض از صادرات سنگآهن
نتیجهای جز تضعیف بیش از گذشته سنگآهنیها به ویژه
شرکتهای کوچک و متوسط بخشخصوصی ندارد.

اخبار انجمن

در بررسی هر موضوعی اعضای ستاد در نهایت به اجماع می
رسیدند .در زمینه عوارض بر صادرات سنگ آهن ،ستاد در حال
بررسی موضوع بود و انجمن سنگ آهن نیز گزارشی  300صفحه
ای آماده کرده بود اما به یکباره معاونت معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت این موضوع را در شورای اقتصاد به تصویب می
رساند.

مهرداد اکبریان در گفت و گو با «عصرمعدن» درباره موضوع وضع
عوارض بر صادرات سنگ آهن ،اظهار کرد :متاسفانه استفاده از
عوارض کار ناحقی بود و ما این روش را قبول نداریم.
وی ادامه داد :عمده ترین دلیل برای وضع این عوارض ،تنظیم
بازار است اما این موضوع قانونی نیست .قانون بیان می کند ،نمی
شود برای تنظیم بازار از عوارض استفاده کرد .از سویی دیگر باید
به توجه داشت که بحث عوارض در زمان بدی اجرایی شده است.
با وجود تحریم ها و رکود اقتصادی ،شرایط برای اجرایی شدن این
موضوع فراهم نبود.

اکبریان گفت :بنده در این باره از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گله مند هستم ،چرا باید در این زمینه ستاد فوالد کنار گذاشته
شود؟
وی ادامه داد :دوستان ما در انجمن نگران بوده و دغدغه این موضوع
دارند .این در حالی است که آقای وزیر می توانند در این شرایط
علی رغم تصویب شورای اقتصاد این موضوع را تا اطالع ثانوی
مسکوت نگه دارند .البته راهکار دیگر آن است که ما بخواهیم بحث
عوارض در چنین شرایطی از نظر قانونی مورد بررسی قرار بگیرد.

اخیرا شورای عالی معادن ،اخذ عوارض سنگآهن از صادرات این
محصول را تایید کرده و شورای عالی اقتصاد نیز آن را به تصویب
رسانده است .اکنون مصوبه اخذ عوارض در وزارت «صمت» است
و این وزارتخانه این اختیار را در اجرا کردن یا نکردن آن دارد.
مواضعی که در چند سال اخیر نسبت به بخش معادن سنگآهن
از سوی دولت اتخاذ شده اگرچه برای مدتی کمرنگ شده بود اما
اعتقاد به دریافت عوارض طی سالهای اخیر همچنان بر قوت خود
باقی مانده و در آن تغییری حاصل نشده است .به اعتقاد فعاالن
این بخش ،با این حال در شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر کشور،
تصمیم یادشده نوعی خود تحریمی به شمار میرود.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست
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بخش خصوصی به حاشیه میرود
سجاد غرقی کارشناس حوزه سنگآهن با اشاره به شرایط اقتصادی
که قبل از سال  ۹۷امواج آن آغاز شده گفت :این تصمیم در جهت
ایجاد انحصار برای چند بنگاه اقتصادی بزرگ است.وی معتقد است
که این تصمیم یک تحریم داخلی به شمار میرود و به حاشیه
راندن بخشخصوصی واقعی را در پی خواهد داشت.وی یادآور
شد :از سال  ۸۳تا  ۹۳به واسطه رونق صادرات سنگآهن ،بخش
خصوصی جدید وارد عرصه معدن شد و مطابق با شرایط بازار،
بخش خصوصی نقش لکوموتیو بخش معدن را در حرکت به سمت
رشد بر عهده گرفت .روند یاد شده میتوانست ادامه یابد و در برخی
موارد مانند سایر بازارها ،امکان هدایت منابع وجود داشت .اما با
در نظر گرفتن عوارض بر صادرات سنگآهن آسیب اقتصادی به
معادن کوچک و متوسط بهطور جدی وارد خواهد شد و آینده آنها
تهدید میشود.
وی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» مبنی بر کمرنگ شدن بحث
عوارض طی سه سال اخیر گفت :در برههای که عوارض جدی
شده بود بیشتر معادن رو به تعطیلی گذاشتند ،این در حالی است
که با کاهش فشارها طی یک سال گذشته نزدیک به ۵۰درصد از
معادن کوچک و متوسط توانستند به شرایط قبلی خود بازگردند.
غرقی افزود :با تصمیم جدید ،قدرت چانهزنی معادن کوچک و
متوسط کاهش مییابد و با وجود افزایش قیمت دالر ،تصویر
روشنی برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن آنها وجود نخواهد داشت.
وی گفت :در محافل مختلف شنیده میشود که قیمت دالر به
نفع صادرکنندگان سنگآهن تمام میشود اما باید اذعان کرد که
فعالیت این بخش خارج از «سیستم نیما» نیست و دالر ۴۲۰۰
تومان مالک فعالیت است.
وی درخصوص دیگر چالشهای بخش معدن به «دنیای اقتصاد»
توضیح داد :صرفا بحث این بخش نامه نیست ،برای معادن کوچک
و متوسط هیچ تسهیالتی در نظر گرفته نشده و اخذ عوارض
صادراتی در زمانی که نیازمند ارزآوری به کشور هستیم این
شرایط را بحرانی تر کرده است .از سوی دیگر تعداد بسیاری از

افراد دوباره بیکار میشوند و اشتغالزایی در این حوزه به شدت
تهدید خواهد شد.وی گفت :در اقتصاد منابع نظیر نفت نیز این
بحران دیده میشود اما در آن حوزه بخش خصوصی نقش پر رنگی
به نسبت بخش معدن که شکوفایی آن با حضور بخش خصوصی
شکل گرفت ،ندارد.غرقی معتقد است که مداخله کنونی دولت در
صادرات سنگآهن غیرضروری است و بازار بدون این دخالت به
خودی خود مسیر مطلوب را خواهد یافت.
هزینهها با دالر  ۴۲۰۰تومانی تطبیق ندارد

از جمله هزینههای حمل و نقل که سهم عمدهای در قیمت تمام
شده محصول صادراتی دارند در واقع هزینههای صادرات افزایش
یافته اما درآمد حاصل با نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی محاسبه میشود
و هزینهها با درآمد مطابقتی ندارد و از سویی مشمول عوارض
صادراتی نیز شده که وضع عوارض در چنین شرایطی تنگ کردن
عرصه بر صادرکنندگان است.
نایب رئیس انجمن سنگآهن اظهار کرد :انتظار میرود دولت در
چنین شرایطی برای تامین ارز مورد نیاز کشور راههای صادرات
را باز کرده و گشایش ایجاد کند اما مشخص نیست واقعا به چه
استنادی بر سر راه صادرکنندگان سنگآهن هر روز موانع بیشتری
گذاشته میشود.وی ادامه داد :از سویی سامانه نیما و شفافیتهای
حسابهای بانکی با توجه به تشدید تحریمها در برخی موارد
موجب مسدود شدن حسابها و بسته شدن راههای صادرات
میشود.وی تاکید کرد :از ابتدای سال و قبل از اینکه برای صادرات
سنگآهن عوارض وضع شود مصرفکنندگان سنگآهن در بازار
داخلی بدون هیچ گونه مشکلی سنگ مورد نیاز خود را تامین
کرده و پا به پای صادرکنندگان در خریدها رقابت داشتند و این
نشاندهنده بازاری سالم و پویاست اما با وضع عوارض و محدود
کردن صادرات رانت ایجاد میشود.

در همین راستا علی صفریان ،نایب رئیس انجمن سنگآهن ایران
عوارض بر صادرات سنگآهن را «تحریم داخلی» عنوان کرد و
گفت :وضع عوارض بر صادرات سنگآهن در شرایط کنونی مانند
خود تحریمی است ،چراکه با توجه به بازگشت ارز به سامانه نیما
با قیمتی بسیار کمتر از نرخهای بازار آزاد و وضع احتمالی عوارض،
صادرات به صرفه نیست.
وی تصریح کرد :با این اقدام ،دولت درخصوص تکنرخی کردن
ارز و اجبار به بازگشت آن در سامانه نیما در واقع تنبیهی برای
صادرکنندگان در نظر گرفته و در مقابل واردات را تقویت میکند.
وی افزود :دولت باید بازار را آزاد بگذارد تا نرخ ارز در شرایط عادی
به تعادل برسد .این اقدام موجب دوگانگی شده و سردرگمی فعاالن
را بهدنبال داشته است.صفریان تاکید کرد :با توجه به رشد هزینهها

وی تصریح کرد :مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر افزایش نرخ
عوارض صادرات سنگآهن هم اکنون در وزارت صمت است و ما
همچنان در تالش هستیم تا با استناد به نتایج کارشناسی اجرای
آن را ملغی کرده یا به وقت دیگری موکول کنیم.صفریان با اشاره
به وضعیت بازار ارز و رشد نرخ آن در بازار غیر رسمی گفت :برخی
فکر میکنند با رشد نرخ ارز در بازار شرکتهای صادراتی منفعت
زیادی میبرند اما به این شکل نیست .صادرکنندگان نیز مانند
سایر فعاالن بازار در زمان ثبات بازار نفع بیشتری میبرند و افت و
خیز و نوسانهای غیرطبیعی باعث خروج فعاالن سنگآهن شده
و تا زمانی که وضعیت ارز به این شکل باشد نمیتوان به آینده
امیدوار بود.
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دنیای اقتصاد/
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معادن زیر تیغ عوارض
با نگاهی به شرایط عمومی اقتصاد و حوزه اقتصاد سیاسی
ن نگرانی کنونی که کشور با آن
ایران باید گفت مهمتری 
دست و پنجه نرم میکند بروز یک تحریم جدید از سوی
آمریکا است که تمام جوانب اقتصادی ایران را تحت تاثیر
قرار خواهد داد که در این گزارش سعی نداریم به ابعاد این
موضوع بپردازیم ،بلکه آنچه در این گزارش حائز اهمیت
است تصمیمگیری دولت برای مبارزه با این تحریمها است.

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که فضای بینالملل ممکن
است توفانیتر از دو سال گذشته باشد دولت باید از تولید و
صادرات ،منابع ارزی و بازارهای مهمی که در اختیار دارد مراقبت
کند اما این مهم چگونه حاصل خواهد شد؟ آیا دولت در حوزه
تجاری تصمیماتی برای بهبود و تسهیل شرایط تجار در نظر گرفته
است؟ در پاسخ باید گفت آری و در این رابطه بهعنوان مثال با
اتخاذ سیاستهایی برای استفاده از ارزهای محلی یا یورو به جای
دالر تالش کرده تا مانع از افت تراز تجاری کشور شود .آیا این
کافی است؟ قطعا خیر ،چراکه به خصوص در امر واردات محصوالت

صنعتی و مواد اولیه و تکنولوژی تولید و ...با مشکل روبهر و خواهیم
شد و این مساله میتواند یکی از پاشنههای آشیل اقتصاد ایران در
آینده باشد.
در کنار این موضوع احتماال صادرات برخی محصوالت نیز با چالش
روبهر و خواهد شد به خصوص در بحث دریافت بهای کاالهای
صادراتی این موضوع دور از ذهن نیست .آیا دولت تصمیماتی
برای تسهیل فضای کسب و کار در شرایط جدید در دستور کار
خود دارد؟ آیا دولت برای آنکه پلهای ارتباطی بین صادرکنندگان
و خریداران برقرار باشد اقدامی انجام داده؟ چه تصمیماتی در
شرایط کنونی به صالح نیست؟ همه اینها سواالتی است که در
حوزههای مختلف اقتصادی قابل طرح و بررسی است .در این بین
با توجه به اسناد باالدستی اعم از سند چشمانداز ،برنامه ششم
توسعه ،بودجه سال  ،۹۷قانون تولید رقابتپذیر و ...همگی قوانین
و دستورالعملهای خاصی را مطرح میکنند که شاید برخی از آنها
در شرایط کنونی نیازمند تجدیدنظر باشند.
کشور در مقطع کنونی نیازمند تضمین و تقویت منابع ارزی خود
است و در این رابطه نفت و معادن در کنار پتروشیمی همواره
مهمترین منابع ارزی کشور محسوب میشوند با این حال دولت به
بهانه مبارزه با خامفروشی در تالش است بخش معدنی را محدود
سازد .این در حالی است که حدود  ۲۰تا ۲۵درصد صادرات کشور
به مواد معدنی اختصاص دارد که از نظر مقداری سهم قابل توجهی
از دریافت ارزی کشور را شامل میشود .با این حال دولت معتقد
است صادرات مواد معدنی مشمول خامفروشی است و باید برای آن
تمهیداتی از قبیل عوارض صادراتی در نظر گرفت.
مختصات دوازده گانه برای بخش معدنی کشور
اظهار نظر کارشناسان و فعاالن بازار حکایت از آن دارد که این
سیاست در آینده اثرات منفی زیادی بر اقتصاد معادن بر جای
خواهد گذاشت .بهطور خالصه جمعبندی نظریات این فعاالن
اقتصادی را میتوان در چند بند مورد اشاره قرار داد:
 )۱سیاست مذکور تاثیری بر شرکتهای بزرگ ندارد و تنها باعث

تضعیف معادن کوچک و متوسط میشود که این معادن در حال
حاضر نیز تحت فشارهای شدید قرار دارند و تداوم این سیاستها
میتواند باعث تعطیلی بیشتر این معادن شود.
 )۲این سیاست در کنار برداشتن معافیتهای مالیاتی ضربههای
سهمگینی بر بخش معدن وارد خواهد کرد که آثار آن در آینده این
بخش به وضوح قابل تشخیص است.
 )۳حذف معادن کوچک با سیاستهایی از این دست تنها باعث
میشود رقابت بین بخش خصوصی و دولتی از بین رفته و به تدریج
بازار شکل انحصاری به خود بگیرد.
 )۴صادرات محصوالت معدنی بعد از این به سختی انجام شده و
در نتیجه بخشی از منابع ارزی و صادرات از بین خواهد رفت و
بازارهای صادراتی که فعاالن بخش خصوصی معادن تالش کردهاند
در سالهای اخیر کسب کنند از دست خواهد رفت.
 )۵با این سیاست باز هم هدف دولت تامین نخواهد شد و انتظار
اینکه خام فروشی سر و سامان بگیرد انتظار بجایی نیست.
 )۶دولت اطالع دقیقی از فعالیت معادن مختلف ندارد ،بهعنوان مثال
در حوزه سنگآهن دولت بدون آنکه تعریفی درست و مشخص از
صادرات خام داشته باشد همه انواع محصوالت را به خامفروشی
تعمیم میدهد که این تعریف درستی از خامفروشی نیست .چراکه
سنگآهنی که از معدن خارج میشود همان محصولی نیست که
صادر میشود.
 )۷در شرایط کنونی اصال کمبودی در بازارهای داخلی وجود ندارد
تا دولت بخواهد برای تامین آن مانع از صادرات شود بنابراین این
تصمیم تاثیری در مجموع بر کل روند تولید در بخشهای مکمل
معادن ایجاد نمیکند.
 )۸دولت با تصمیمی که در رابطه با عرضه محصوالت معدنی در
بورس کاال گرفته لزومی ندارد عوارض برای این بخش وضع کند،
چراکه اگر بعد از سه بار عرضه محصول در تاالر داخلی بورس
کاال خریداری برای آن نبود یا مازاد عرضهای در بازار باقی ماند،
صادرکننده باید بتواند بدون پرداخت عوارض محصول خود را صادر
کند.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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باز گشت به فهرست
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 )۹دولت تالش میکند از حوزه معادن کشور درآمدهای خود را
تامین کند حال آنکه این اقدام به قیمت ورشکستگی شرکتهای
معدنی کوچک و از بین رفتن بازارهای صادراتی تمام خواهد شد.
 )۱۰فضای کسب و کار برای بخش معدن اصال مناسب نیست
و باید گفت مالیاتها ،هزینههای مختلف تولید ،قوانین دست و
پاگیر برای واردات ماشینآالت مورد نیاز و اکنون وضع عوارض بر
صادرات همگی میتوانند آخرین نفسهای فعاالن بخش خصوصی
معدن را به شماره بیندازند.
 )۱۱تصمیماتی از این دست فرآیند مطالعه ،اکتشاف ،استخراج و
طرحهای توسعه معدنی را به کما خواهد برد .معدنکاران تمایل
دارند واحدهای فرآوری و سایر فعالیتهای تکمیلی را در کنار
فعالیت معدن راهاندازی کنند ،اما با این وضعیت امکان این نوع
ارتقا وجود نخواهد داشت.
 )۱۲محصوالت معدنی به خصوص سنگآهن بهطور جدی
دستخوش تغییر و نوسان بازار هستند .بهعنوان مثال قیمت
سنگآهن در سالهای اخیر بیش از ۷۰دالر در هر تن نوسان را
تجربه کرده است و این موضوع روی تمرکز فعاالن این بخش اثرات
منفی بر جای میگذارد.
سنگآهن روی لبه تیغ عوارض
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن
ایران در رابطه با محصول سنگآهن و وضع عوارض روی این
محصول معتقد است در شرایطی که با تشدید تحریمها و فشار
مضاعف در حوزه نقل و انتقاالت مالی مواجهیم ،نه تنها موضوع
وضع عوارض بر صادرات سنگآهن کمکی به توسعه فرآوری مواد
خام نخواهد کرد ،بلکه آسیب جدی و جبرانناپذیری به حوزه
صنایع معدنی خواهد رساند.
قدیر قیافه پیرامون موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی
خام افزود :شعار زیبای جلوگیری از خامفروشی در کشور خریداران
بسیاری دارد ،اما به نظر میرسد تعریف مواد خام در کشور ما با
آنچه که در دنیا به ماده خام گفته میشود متفاوت است .در همه
مراجع علمی حوزه معدن ،کلوخه معدنی ماده خام معرفی میشود
و سنگآهن دانهبندی شده به دلیل عیارسازی از این تعبیر خارج

است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن
تصریح کرد :باید پذیرفت در شرایطی که با فشار مضاعفی روبهرو
هستیم ،وضع عوارض بر صادرات سنگآهن ،عوارض بر صادرات
نیست ،بلکه عوارض بر تولید محسوب میشود ،چراکه خریدار
خارجی بر اساس قیمت رقابتی بازار از ما کاال میخرد و عوارض
وضع شده تاثیری بر قیمتها نخواهد داشت و در این میان
تولیدکننده است که بار این مصوبه را برای فرآوری ماده معدنی و
هزینه حمل به دوش میکشد .در واقع این مصوبه کامال به ضرر
تولید مواد معدنی وضع شده و هزینههای آن از جیب معدنکار
پرداخت میشود.
این فعال حوزه معدن به تنگناهای مالی دولت نیز اشاره کرد و
گفت :در حالی که با تنگناهای مالی در کشور دست به گریبانیم،
دولت توان مالی الزم را برای پشتیبانی از مجموعههای تولیدی و
توسعهای حوزه معدن و خطوط فرآوری ندارد ،پروسه تامین مالی
از طرف صندوق توسعه مالی بسیار زمانبر و طوالنی است و تامین
مالی خارجی نیز تحت تاثیر شرایط بینالمللی و تهدیدهای فضای
کسب و کار منتفی است ،تنها راه باقی مانده برای تولیدکننده
برای ادامه طرحهای توسعهای و تجهیز معادن ،تامین مالی از محل
ارز حاصل از صادرات است که با محدودیتهای اعمال شده برای
تولیدکننده وصادرکننده ،این مجرا را کور کردهایم.
وی خاطرنشان کرد :مهمتر از موضوع عوارض بر صادرات ،ارز
 ۴۲۰۰تومانی است که تکلیف مشخصی ندارد و تولیدکننده امروز
با ارز  ۶۴۰۰تومانی و احتساب همه هزینهها بر اساس این نرخ
فعالیت میکند و از او توقع دارند که ارز حاصل از صادرات خود
را به نرخ  ۴۲۰۰تومان به دولت بفروشد؛ زیان وحشتناکی به
تولیدکننده و صادرکننده معدنی از این زاویه وارد میشود و یکی
از پیامدهای منفی این موضوع کاهش میزان صادرات و از دست
دادن بازارهای صادراتی ماست.
قدیر قیافه به تصمیم مخربی که در سال  ۱۳۸۹در وزارت صنایع
و معادن وقت گرفته شد اشاره کرد و گفت :در این سال ۷۰
درصد عوارض روی اسلب سنگهای تزئینی و کنسانتره و گندله

سنگآهن وضع شد که نتیجه آن خروج بخشی از سرمایهگذاران
حوزه فرآوری از این بخش بود و به دنبال آن در دو سال گذشته
برای تامین نیاز واحدهای آهن اسفنجی به گندله و کنسانتره برای
گندلهسازی با کمبود مواجه شدیم که در نتیجه آن زنجیره فوالد
دچار رشد غیر متوازن شد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
سنگآهن متاسفانه پس از این تصمیم دیگر هرگز نتوانستیم در
بخش سنگهای تزئینی ،جایگاه خود را در سطح بینالمللی بازیابی
کنیم؛ ضمن اینکه بازار داخلی نیز توان جذب میزان سنگهای
تزئینی تولیدی را نداشت و این ماجرا به نفع رقبای ما در بازار
جهانی از جمله ایتالیا ،چین و ترکیه تمام شد.
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قیافه تاکید کرد با مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر
صادرات محصوالت معدنی این اتفاقات ناگوار در سایر بخشهای
حوزه معدن نیز رخ خواهد داد .اما با توجه به روند رو به رشد
مصرف سنگآهن در داخل کشور ،خود به خود موضوع صادرات
سنگآهن دانه بندی روند کاهشی را طی میکند و نیازی به اعمال
محدودیتهایی از این دست وجود نداشت؛ چرا که اگر قیمتهای
داخلی جذاب باشند هیچ تولیدکننده داخلی به دنبال صادرات
نخواهد بود.
قدیر قیافه تاکید کرد :موضوع تامین بازار داخلی و حفظ بازارهای
صادراتی باید جزو راهبردهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
راهبردهای بنگاههای تولیدی باشد اما با مصوبه وضع عوارض بر
صادرات مواد معدنی نه تنها بازار داخلی ،بلکه بازار صادراتی مواد
معدنی آسیب خواهد دید و نهایتا دود آن به چشم معادن کشور
خواهد رفت و قطعا با عدم توازن در زنجیره تامین سنگآهن مورد
نیاز واحدهای فرآوری و مصرفکننده به ویژه در واحدهای کوچک
و متوسط روبهر و خواهیم شد.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
معدن/24
97/03/29

تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 97
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تصویب بسته حمایت
از صادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت اجرایی کردن
برنامههای دولت با هدف تحقق اهداف از پیش تعیین شده
در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش 21
درصدی سالیانه صادرات است.

به گزارش شاتا ،محمد شریعتمداری با بیان این مطلب ،افزود:
توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثر گذاری آن بر صادرات
غیر نفتی در بخشهای مختلف اعم از تغییر در گروههای کاالیی
و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف از جمله نقاط قوت بسته
حمایتی امسال در مقایسه با بستههای حمایتی سالهای گذشته
است و توجه به هدفگذاریهای میزان صادرات درسال  1397در
حوزههای کاالیی -خدماتی و کشوری حایز اهمیت خواهد بود.
وی با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال  97کشور برای
حمایت از صادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن  13هزار میلیارد

ریال جهت پرداخت مشوق های صادراتی ،تصریح کرد :هماهنگی
دولت و مجلس شورای اسالمی و دیدگاه واحد درخصوص حمایت
از صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور
واجد اهمیت است.
پرداخت مشوقهای غیرمستقیم ،اولویت اصلی بسته حمایت از
صادرات غیر نفتی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت پرداخت مشوقهای غیر مستقیم را
اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی دانست و با اشاره
به تجارب سالهای گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و
بهره وری پایین اینگونه پرداختها و همچنین مشکالت مترتب به
پرداخت جوایز مذکور ،جوایز و پرداختهای مستقیم را فقط در
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداختها
را از نوع مشوقهای غیرمستقیم توصیف کرد.
فعالیتهای  9گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی
شریعتمداری به فعالیتهای  9گانه مندرج در بسته حمایت از
صادرات غیر نفتی جهت پرداخت مشوق های صادراتی اشاره
کرد و گفت :این فعالیتها شامل حضور در نمایشگاههای بین
المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای
هدف ،کمک به راهاندازی مراکز فروش و بازاریابی محصوالت
صادراتی ایرانی در بازارهای هدف ،پرداخت یارانه سود تسهیالت
صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادراتگرا
و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک دارایی های
سرمایهای) ،کمک به تبلیغات  ،بازاریابی  ،اطالعرسانی آموزش و
فرهنگ سازی در حوزه صادرات ،پرداخت مشوق صادراتی به کاال
و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار ،کمک به
برقراری خطوط منظم ریلی ،دریایی و هوایی ،پرداخت بخشی از
هزینههای ثبت نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف ،کمک
به تقویت و توسعه خوشههای و شبک ه سازی در بنگاههای کوچک
و متوسط صادراتگرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت

صادرات ایران است.
وی در ادامه تصریح کرد :سعی شده است با استفاده از نظرات
متخصصان و کارشناسان و صادرکنندگان حوزههای مختلف،
نسبت به درج عناوین تمامی زیر فعالیتهای مرتبط با مشوق های
صادرات ،با هدف کمک به فعالیتهایی که به نحوی با صادرات غیر
نفتی مرتبط هستند ،اقدام شود.
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اولویت پرداخت مشوقهای غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده و
تولیدات دانش بنیان است
وزیر صنعت ،معدن و تجارت توجه به زیرساختهای صادراتی از
یکسو و فعالیتهای ترویجی از سوی دیگر را از دیگر اولویتهای
پرداخت مشوقهای صادراتی دانست و گفت :اولویت پرداخت
مشوقهای غیر مستقیم ایجاد ارزش افزوده و همچنین تولیدات
دانش بنیان است و خواهان توجه واحدهای تولیدی -صادراتی به
تولید صادراتی با ارزش افزوده باال با هدف امکان رقابت در بازارهای
بین المللی از یکسو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر
هستیم.
شایان ذکر است که پنجاه و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی با دستور کار برنامه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
روز دوشنبه با حضور تمامی اعضای ستاد و به ریاست معاون اول
رییس جمهوری برگزار شد و در آن ضمن بررسی برنامه حمایت
از توسعه صادرات غیر نفتی در سال  ، 97بسته حمایت از صادرات
غیر نفتی تصویب شد.
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با هدف تحقق صادرات غیر
نفتی  53.8میلیارد دالری در سال  1397تدوین ،تصویب و جهت
اجرا به دستگاههای اجرایی ابالغ میشود.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
معدن/24
97/03/29

کرباسیان در جلسه پایش طرحهای زنجیره فوالد اعالم
کرد:
تولید  55میلیون تن فوالد با رویکرد همگرایی
دولت و بخش خصوصی
رئیس هیات عامل ایمیدرو در جلسه پایش طرحهای
زنجیره فوالد کشور اعالم کرد :راهاندازی و پیشرفت
طرحهای نیمهتمام با رویکرد همگرایی و همافزایی دولت
و بخش خصوصی محقق شده است.

وی تصریح کرد :راه اندازی طرحها و افزایش ظرفیتهای تولید،
نویدبخش این است که ما یک گام دیگر به خود اتکایی بیشتر
نزدیک شدهایم و توسعه زنجیره فوالد ازمعدن تا محصوالت پایین
دستی یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود :استفاده از منابع داخلی ،رشد تولید و اشتغالزایی از اثرات
این حرکت بزرگ ملی و ایجاد ثروت در کشور است .همچنین
توسعه متوازن ،محرومیت زدایی و بهبود کیفیت جوامع محلی نیز
از نتایج این اقدامات به شمار می آید.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه تامین کنسانتره مورد
توجه مجموعه های فوالدی است ،گفت :شرکت فوالد خوزستان
در جهت کامل کردن زنجیره فوالد ،طرح کنسانتره شرکت توسعه
ملی را خریداری کرد ،در حالی که پیش از آن هیچ پشتوانه ای
برای تامین خوراک نداشته است.
در این جلسه گزارشی از وضعیت طرحها نیز ارایه شد .بر اساس
این گزارش ،طرح گندله سازی شرکت فنی مهندسی قائم امید
نور با ظرفیت تولید  600هزار تن؛  81.67درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو،
مهدی کرباسیان در این جلسه که با حضور مدیران عامل شرکت
های بخش خصوصی زنجیره فوالد برگزار شد؛ افزود :راه اندازی
طرحهای نیمه تمام بخش معدن و صنایع معدنی از آغاز دولت
یازدهم؛ گام بلندی در ایجاد توازن زنجیره فوالد بوده و کشور را به
سمت کاهش خام فروشی در این زنجیره سوق داده است.

همچنین طرح شرکت فوالد رشتخوار با ظرفیت  1.2میلیون
تن گندله؛  31.1درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .با توجه
به مشکالت برطرف شده آن ،این پروژه در ابتدای تابستان فعال
خواهد شد.
این گزارش میافزاید ،طرح شرکت تهیه تولید مواد معدنی شرق
فوالد خراسان با ظرفیت تولید  2.5میلیون تن کنسانتره؛ 19.41
درصد و طرح شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با ظرفیت 2.5
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میلیون تن گندله؛  86.33درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که
تا پایان سال  97به بهره برداری خواهد رسید.
طرح شرکت فوالد شرق کاوه با ظرفیت  2.5میلیون تن گندله؛
45.61درصد و پروژه گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با ظرفیت
 2.6میلیون تن گندله؛ تاکنون 11درصد پیشرفت فیزیکی را ثبت
کرده است.

اخبار صنعت و معدن

مجتمع فوالد تربت حیدریه نیز در بخش آهن اسفنجی و ذوب و
نورد ورق پیوسته؛ در بخش های زیرساخت ها ،طراحی مهندسی،
تدارکات ،ساختمان ،نصب و راه اندازی  22.26درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است.
در ادامه جلسه ،پیشرفت فیزیکی فعلی طرح های گندله مادکوش،
شمش فوالد کاوه جنوب کیش ،ذوب آهن بوئین زهرا ،شمش
فوالد البرز ناب آرش به ترتیب  80 ،53 ،83و 77درصد اعالم شد.
تامین مواد اولیه ،افزایش سقف تسهیالت ،پروژه های زیرساخت،
حمل ونقل نقدینگی ،بروکراسی بانکها و ریسکهای ناشی از
تحریم های جدید از جمله مشکالت طرح های زنجیره فوالد نام
برده شد.
در این جلسه رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن اعالم پیگیری
مشکالت مطرح شده؛ از کلیه معاونت های مسوول در وزارت
صنعت معدن و تجارت ،معاونت های طرح های توسعه معدن و
صنایع معدنی و برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو خواست؛ روند
رسیدگی به مشکالت طرح ها در اولویت کاری معاونت های مذکور
قرار گیرد و جلسات پیگیری مشکالت طرح ها به صورت مستمر
برگزار و مصوبات آن عملیاتی شود.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/04/02

تفویض اختیار شورای عالی معادن به استانها
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از تفویض اختیار شورای عالی معادن به استانها
خبر داد .بهگفته جعفر سرقینی تاکنون  ۷۰درصد اختیار
شورای عالی معادن به استانها واگذار شده است و ۳۰
درصد دیگر در آینده به مناطق موفق و فعال در اجرای
اهداف و وظایف تعیین شده واگذار خواهد شد .بهگزارش
«ایرنا» ،سرقینی در «چهارمین همایش ملی نقش معدن در
توسعه کشور» در یزد گفت :یکی از کارهای بسیار مهمی
که در دولت تدبیر و امید انجام شد ،تصویب ایجاد شورای
معادن در استانها بر اساس برنامه ششم توسعه است.

وی افزود :شورای یادشده امروز در تعامل با بخشهای دیگر ارتباط
برقرار کرده که به شورای توسعهای تبدیل شده است و با توجه
به پتانسیل باالی معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی،
تسهیل امور مردم و رونق بیشتر صنایع معدنی در دستور کار است.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه از مصادیق
اقتصاد مقاومتی ،بخش معدن است ،اظهار کرد :امروزه تکنولوژی
این بخش در کشور بومی شده بهویژه در بخشهای فوالد که
البته توسعه هر بخشی نیازمند واردات برخی دستگاهها بوده و
خواهد بود .سرقینی با اشاره به تحریمهای اخیر هم یادآور شد:
اولویت اصلی این تحریمها ،بخش معدن ایران است ولی با توجه به
تجربه گذشته که در شرایط سخت تحریم به دست آمد در تامین
نیاز داخلی مشکلی نخواهیم داشت .وی افزود :عمده مشکالت
شاید در حوزه صادرات محصوالت باشد که امیدواریم با تالش
بخشخصوصی وهمراهی دولت این مشکالت نیز کمتر به کشور
آسیب برساند .عضو شورای عالی معادن کشور در ادامه تصریح
کرد :عمده تالشهای دولت و این شورا تقویت بخش خصوصی و
ایجاد همدلی بیشتر میان دستگاههای دولتی و خصوصی است تا
از تصدیگریها کاسته شود .معاون وزارت صنعت به جایگاه ویژه
معدن در ایران اشاره کرد و ادامه داد :همین وضعیت موجب شده
تا این بخش اولویت اصلی دشمنان برای اعمال تحریمها باشد
به همین دلیل باید معدنکاران به فکر تامین مواد مورد نیاز خود
باشند و از تجربههای گذشته در این خصوص بهخوبی استفاده
کنند .سرقینی با بیان اینکه برخی معتقدند بخش معدن مشکالت
زیستمحیطی و آالیندگیهایی دارد و باید بهسمت صنایع نو و
کم آبخواه برویم ،ادامه داد :در این خصوص بخش معدن هیچ
کشوری در دنیا برای توسعه صنایع نوین معطل نمانده است و در
واقع زیربنای سایر صنایع محسوب میشود.
وی درباره لزوم انتقال درآمدهای معدنی به استانها هم گفت :در
قانون مشخص شده تا حقوق دولتی از معادن در حسابی مشخص
واریز شود که باید در بخش معدن هزینه شود .عضو شورای عالی
معادن کشور افزود :امسال وضعیت این بخش از سال قبل بهتر
است و سهم استانها نیز از این حساب پرداخت خواهد شد .معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به برخی اکتشافات اخیر در
کشور یادآور شد :بر این اساس  ۲تا سه میلیارد تن به ذخایر معدنی
کشور اضافه شده است که در این میان  ۲معدن بزرگ متعلق به

استان یزد است .سرقینی از حل مشکالت معدن D۱۹در چادرملو
اردکان خبر داد و افزود :حل مشکالت معدنی در کشور نیازمند
همدلی و تعامل بخشهای دولتی و خصوصی است که نمونه آن
در آزادسازی محدودهها بهخوبی دیده شد .وی یکی از موارد را
تعامل درباره پروانههای اکتشافی دانست و گفت :تمدید پروانه
اکتشاف معدنی بعد از  ۲سال ممکن نیست و در بخشخصوصی
هم پروندههای اکتشافی که قبل از سال  ۱۳۹۰بوده است ،تمدید
نمیشود .وی با اشاره به ظرفیتهای استان یزد در حوزههای
معدنی و در بخش سرب و روی تصریح کرد :با توجه به تشکیل
کنسرسیومی ،یزد در سه سال آینده ،قطب بزرگ تولید سرب و
روی کشور خواهد شد .همچنین رئیس سازمان زمینشناسی در
همایش یادشده با تاکید بر لزوم ایجاد همدلی میان دستگاههای
دولتی و بخشخصوصی گفت :این سازمان دادههای حاصل از ۵۸
سال فعالیت خود را رایگان در اختیار مردم قرار میدهد .مرضیه
لک افزود :این سازمان با وجود چندین دهه فعالیت علمی در
سطح بینالمللی ،کمتر دیده شده است .وی مشکل اساسی را
نبود همدلی الزم میان دستگاههای اجرایی و بخشخصوصی عنوان
کرد و گفت :همین امر موجب شده تا دستگاهها در گذشته هر
کدام ،جداگانه کارهای مربوط به خود را انجام دهند .رئیس سازمان
زمینشناسی در ادامه تصریح کرد :در تالش هستیم تا زمینه انتشار
دادههای زمینشناسی فراهم شود .لک تاکید کرد :وزیر صنعت،
معدن و تجارت معتقد است ،باید تفکر را تغییر داد و به توسعه
بخشخصوصی نیز کمک کرد که الزمه آن ایجاد زمینه حضور این
بخش در حوزههای بلوکه شده دستگاهها و سازمانهاست.
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اخبار صنعت و معدن

وی درمورد ارتباط ایجاد شورای همدلی خانه ملت و دولت با
تشکلهای بخشخصوصی از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت را
حرکتی نوین در بخش معدن عنوان کرد و یادآور شد :با همین نگاه
در برنامه چهارساله این بخش که بهزودی ابالغ میشود ،وظایف هر
بخش بهخوبی تفکیک شده است.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
تسنیم/
97/03/29

صادرات گاز به عمان صنعت فوالد کشور را تهدید
میکند
یکی از مشکالت در کشور ما نبود هماهنگی الزم
میان بخشهای مختلف و عدم توجه به اولویتها در
برنامهریزیهای اقتصادی است که نمونه بارز آن را در
تصمیم برای صادرات گاز به عمان میبینیم.

شمال آفریقا بویژه شیخ نشین های خلیج فارس طرح های جامع
فوالد و آلومینیوم را در برنامه دارند و نباید از آنها غافل شد.
وی اضافه کرد :ابرپروژه طرح جامع فوالد هندوستان با تولید 220
میلیون تن در افق  2025و  300میلیون تن در افق  ،2031طرح
جامع فوالد  15میلیون تنی عربستان در افق  2030که با بازنگری
در آن به  20میلیون تن افزایش می یابد ،طرح جامع فوالد قطر
هرچند عدد آن قابل توجه نیست ،بحرین در طرح جامع تولید
آلومینیوم ،مصر در طرح جامع فوالد  15میلیون تنی ،برنامه های
امارات متحده عربی در تولید فوالد و همچنین طرح توسعه تولید
آلومینیوم این کشور از  1.5میلیون تن فعلی به  6میلیون تن
در افق  2025جهت تبدیل این کشور به بزرگترین تولید کننده
شمش آلومینیوم جهان و همچنین طرح جامع فوالد از سوی
سلطان نشین عمان ،از جمله این طرح ها و پروژه هاست که هر
یک رقیبی برای صنعت فوالد و آلومینیوم کشور بحساب می آیند.
این استاد دانشگاه با اشاره به عالقه مندی شرکت های خارجی
برای سرمایه گذاری در بخش فوالد عمان ،معضل بزرگ پیشبرد
این هدف را عدم برخورداری از گاز طبیعی برشمرد و گفت :این
کشور با طرح انتقال خط لوله گاز از ایران در عمق یک کیلومتری
زیر دریا به بندر صحار ،به دنبال تحقق هدف یاد شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،کیوان جعفری طهرانی با اشاره به
سهم مشخص ایران در بازار محصوالت معدن و صنایع معدنی
و شرایط جدید حاصل از بازگشت تحریمها گفت :در این شرایط
سایر رقبا دست روی دست نخواهند گذاشت و بیکار نخواهند ماند.
بر این اساس ،از دست رفتن سهم ایران در بازار های صادراتی
موضوعی جدی است.
کارشناس حوزه معدن و فوالد افزود :هرچند فارغ از مساله
تحریم ها ،صادرات  15الی  20میلیون تنی فوالد در افق 1404
(سال  2025میالدی) را در برنامه داریم اما نباید فراموش کنیم
کشورهای آسیای غربی بویژه هندوستان و کشورهای خاورمیانه و

جعفری طهرانی افزود :هرچند ایران در این طرح به دنبال
درآمدزایی از طریق فروش گاز است اما فراموش نکنیم که این
پروژه همچون «شمشیر دولبه» عمل خواهد کرد؛ زیرا به محض
دستیابی عمان به گاز طبیعی ،می تواند به توسعه کارخانجات
فوالدی خود پرداخته و برنامه تولید  26میلیون تن فوالد در افق
 2030را عملی کند.
وی تصریح کرد :نداشتن افق تصمیم گیری مناسب برای بکارگیری
راه حل یک مسئله و اخذ تصمیم های مقطعی ،یکی از ضعف های
اساسی تصمیم سازی در کشورمان است که در این زمینه خاص،
صادرات گاز به عمان مشابه وضع عوارض صادراتی بر روی مواد
معدنی خام ،با از دست رفتن بازارهای صادراتی صنایع باال دستی
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معدنی و فوالد سازان کشورمان همراه خواهد شد.
کارشناس حوزه معدن و فوالد گفت :با توجه به مسائل یاد شده ،به
نظر می رسد صادرات  10تا  11میلیون تنی فوالد در افق 1404
به واقعیت نزدیک تر باشد.

گزارش های خبری

الزم به ذکر است خط لوله انتقال گاز ایران به عمان هر چند به
ظاهر برای دسترسی ایران به بازار  LNGطراحی شده است و
هدف این طرح ،عرضه روزانه  43میلیون متر مکعب گاز ایران
به عمان از طریق خط لوله برای مدت  15سال است ،ولی هدف
جانبی آن تامین گاز مورد نیاز صنایع فوالدسازی و حتی آلومینیوم
سازی (در آینده) در منطقه آزاد صحار است.
پروژه انتقال گاز ایران به عمان در دو بخش خشکی در خاک
ایران (ایستگاه های تقویت فشار و اندازه گیری) و خاک عمان
(تسهیالت و تجهیزات دریافت کننده گاز) و یک بخش دریایی
(خط لوله ای به طول حدود  200کیلومتر و به قطر  56اینچ در
عمق آب  1،340متری) تعریف شده است .محل خروج این خط
لوله از ایران در منطقه ساحلی کوه مبارک و ورود آن به عمان در
بندر صحار می باشد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
عصرمعدن/
97/03/29

ریوتینتو اولین معدن مکانیزه جهان را راه اندازی
می کند
ریو تینتو در سال  ۲۰۱۹شروع به ساخت معدن سنگآهن
 Koodaideriمیکند.

 Pilbaraبه شمار خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد :این اولین معدنی است که به طور کامل از
اتوماسیون در حمل و نقل و حفاری استفاده می کند.
این خبر در پی تصمیم بی اچ پی بی جهت سرمایهگذاری 2.9
میلیارد دالر برای توسعه پروژه سنگآهن جنوب  Flankدر
منطقه مرکزی خواهد بود که جایگزین منابع خالی در عملیات
غرب و باال بردن درجه متوسط آن از منطقه در این فرآیند خواهد
شد.
گفتنی است در ماه گذشته ،تصمیم شرکت فلزات فورتسکیو به
منظور پیشبرد پروژهی  1،3میلیارد دالری الیوانا و  Pilbaraغنی
از سنگ آهن ،پیگیری شده است.
عصرمعدن/
97/03/29

هوش مصنوعی به کمک معدن می آید
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» ریو تینتو ،دومین معدنکار
جهان اعالم کرد :در سال آینده توسعه معدن سنگآهن خود را
در منطقه  Australia›s Australia›sغربی آغاز خواهد کرد و
طرحهای موازی آن را به  360میلیون تن در سال  2019افزایش
خواهد داد.

کارگران معدن باید فنآوری را در دست بگیرند و با استفاده
از آن موفقیت بیشتری کسب کنند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» ،Mark Fawcett ،یکی
از همکاران (  ،) IBMمیگوید :بهترین کارکنان فنآوری جدید
افرادی هستند که آن را میپذیرند و تالش میکنند تا خدمات
اطالعاتی را به شرکتهای معدنکاری تحویل دهند.
واتسون یک سرویس هوشمند با هوش مصنوعی است که به کسب
و کارها مستقل از دادههای بزرگ کمک میکند IBM .نه تنها
فنآوری را میفروشد  ،بلکه به شرکتهای معدنکاری و کارکنان
کمک می دهد.
 Fawcettدر مصاحبه ای گفت« :مهمترین نگرش کارگر ،بحث
در مورد انتقال کارگران است».
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اخبار بین الملل

اگر فردی درک کند که فنآوری میتواند تمایز بالقوه متفاوتی
داشته باشد  ،آنها به خوبی انجام خواهد داد .در این میان تنها
توانایی کارگران برای درک این مساله است که فنآوری میتواند
کمک کند ».
صنعت معدن یک تاز ه وارد است که به پذیرش هوش مصنوعی
رسیدهاست .شرکت  IBMدر صنایعی مانند هوافضا ،پزشکی و
نفت و گاز کار کردهاست ،اما تجارت معدن کاوی افزایشیافته
است و این شرکت به تازگی دفتری در شهر کلگری به صنعت
اختصاص دادهاست.

این معدنچی همچنین گفت :نخستین تن از پروژه های خود را که
یکی از پیشرفته ترین فناوری در جهان است ،در سال  2021به
دست خواهد آورد.
کریس سالیس بوری ،مدیر اجرایی شرکت آهن و فوالد در گزارشی
در روز سرمایه گذار ریو ،گفت :این یک مرکز تولید جدید خواهد
بود و برای سالهای زیادی یکی از ویژگی های کلیدی برای

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
عصر معدن/
97/03/30

به گفته دهج  ،میزان تغییرات در انتخاب افراد هیات مدیره
سازمانها در این دوره تقریبا 45درصد بوده است.

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
مکانیزه می شود

وی درباره این موضوع که بعد از حادثه معدن زمستان یورت میزان
رسیدگی و توجه به معادن تا چه اندازه است نیز اینگونه اظهار کرد:
بعد از این ماجرا ما در مدت یک ماه  125معدن را مورد بازرسی
قرار دادیم و گزارش های آن نیز آماده و به وزارتخانه تحویل داده
شد .بعد از آن طرحی برای  5استان زغالی کشور مازندران ،کرمان،
گلستان ،سمنان ،خراسان جنوبی مشخص شد که در این استانها
 5معدن به شکل رندوم بازدید شده و مشکالت و نیازهای آنها
مشخص شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن همچنین به فعالیت و عملکرد
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی اشاره کرد و گفت:
با مدیریت جدید این صندوق قرار است تا انجام هرگونه فعالیتی
در این صندوق مکانیزه شود تا اینگونه روند پرداخت تسهیالت به
متقاضیان نیز تسریع شده و نظارت بیشتری بر آن اعمال شود.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور ،در نشست
خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد :سازمان نظام مهندسی
معدن ایران اکنون ۳۶هزارنفر عضو دارد که از این تعداد
۱۰هزارنفر تایید صالیت شده اند.

وی همچنین درباره تاثیر تحریم ها بر بخش معدن کشور نیز
معتقد بود که بخش معدن از جمله بخش های اقتصادی کشور
است که کمترین تاثیر را از تحریمها دیده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» نادعلی اسماعیلی دهج،در
خصوص اقدامات انجام شده از سوی این سازمان نیز گفت :اکنون
سامانه کاداستر راه اندازی شده است .در سال  96تعداد  1214طرح
اکتشافی به تصویب رسیده است .همچنین اکنون 1537مسئول
فنی اکتشاف و  5919مسئول فنی معدن نیز در کشور داریم.
رییس سازمان نظاممهندسی معدن کشور در پاسخ به عصرمعدن
درخصوص انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استانها
گفت :انتخابات نظام مهندسی معدن  30استان مشخص و به
تایید رسیده است.البته انتخابات استان کرج نیز در صورت مناسب
بودن شرایط فردا انجام خواهد شد.

وی افزود :در این دوران کارخانه تولید شمش سرب در زنجان راه
اندازی و تامین بخشی از طالی مورد نیاز کشور با راه اندازی معدن
طالی موته انجام شده است .در واقع در این سال های تحریم،
بخش معدن وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و
توانسته صادرات هم در بخش های مختلف همچون فوالد ،سیمان،
کاشی و سرامیک داشته باشد.
اسماعیلی دهج درباره برنامه های این سازمان در حوزه معدن
نیز گفت :طرح زمین گردشگری یکی از برنامه هایی است که
در دستور کار سازمان نظام مهندسی معدن قرار گرفته و سازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیز موافقت خود را با این طرح اعالم کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری مباحث گردشگری معدنی در
کشور ،خاطرنشان کرد :سازمان نظام مهندسی معدن در نامه ای
به وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،برای همکاری با سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی گردشگری برای توسعه توریسم معدنی
در کشور اعالم آمادگی کرده و وزیر نیز اعالم حمایت کرده است.
اسماعیلی دهج وظایف این سازمان را تعیین صالحیت برای
متقاضیان صدور پروانه اشتغال ،تعیین صالحیت فنی و مالی،
ارزیابی ریسک معادن کشور ،ساماندهی محدوده های معدنی و
بازرسی معادن ،اعالم کرد.
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اخبار فلزات/
97/04/05

ابالغیه معاون اول رییسجمهور برای برگشت ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور

معاون اول رییسجمهور ضوابط چگونگی برگشت ارز
حاصل از صادرات کاالهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی
کشور را ابالغ کرد.

ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
به گزارش فلزات آنالین و یه نقل از ایلنا ،بر اساس این ابالغیه
کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی،
پتروشیمی ،محصوالت فوالدی و فلزات رنگی که فهرست آنها در
تاریخ  ۱۳/۳/۱۳۹۷توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
شده است ،می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به
واردات کاالهای گروه ( )۳که توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ابالغ شده است ،اختصاص دهند.
متن کامل ابالغیه اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصاد و دارایی -وزارت صنعت ،معدن و تجارت-
وزارت راه و شهرسازی -وزارت اطالعات -وزارت کشور -وزارت
دادگستری -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -وزارت جهاد
کشاورزی -وزارت نفت -سازمان برنامه و بودجه کشور -سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری -بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران -سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران -ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز – دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی
در اجرای تصویب نامه شماره /۴۳۵۳ت ۵۵۳۰۰هـ مورخ
 ۲۲/۱/۱۳۹۷و اصالحات بعدی آن ،ضوابط چگونگی برگشت ارز
حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور به
شرح زیر برای اجرا ابالغ می شود:
 -۱کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی،
پتروشیمی ،محصوالت فوالدی و فلزات رنگی که فهرست آنها در
تاریخ  ۱۳/۳/۱۳۹۷توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
شده است ،می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی
به واردات کاالهای گروه ( )۳که توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ابالغ شده است ،اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی
صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه

از کاالها واگذار نمایند.
تبصره -نحوه فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل از کاالها و
واگذاری گواهی های صادراتی آنها به موجب دستورالعملی است
که توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا پایان
وقت اداری  ۶/۴/۱۳۹۷ابالغ خواهد شد.
 -۲درآمد حاصل از فروش گواهی های صادراتی این دسته از
صادرکنندگان که به مصرف واردات کاالهای گروه ( )۳می رسد،
مشمول معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات می باشد.
 -۳هزینه خرید و فروش گواهی های صادراتی توسط واردکنندگان
و صادرکنندگان در بازار بورس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
خواهد بود.
 -۴ارز مورد نیاز کاالهای تولیدی صادراتی از محل درآمد ارزی
حاصل از صادرات همان کاالها تأمین خواهد شد.
تبصره -دستورالعمل اجرایی این بند تا ۲۰/۴/۱۳۹۷توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ابالغ خواهد شد

سخنگوی دولت ادامه داد :اگر تحریمهای نفتی به صورت جدی
عملیاتی شود و از صادرات نفت کاسته شود ،برنامهریزیهای الزم
صورت گرفته تا در صورت تقلیل منابع مالی اولویتبندیها لحاظ
شود؛ هر چند که در تالش هستیم تا به صادرات کشور لطمه ای
وارد نشود یا حداقل میزان کاهش صادرات تقلیل یابد.
نوبخت اظهار داشت :در این راستا برای دستگاه ها و وزارتخانه ها
برنامهریزیهای الزم صورت گرفته ،حتی اگر اتحادیه اروپا و شورای
امنیت سازمان ملل نیز تحریمهایی وضع کنند ،تدابیر الزم برای
مقابله با آسیب ها صورت گرفته است.
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ایرنا/
97/04/05

نوبخت:
صادرات کشور در  3ماه اول امسال  21درصد
افزایش یافت
سخنگوی دولت با بیان اینکه تدابیر الزم برای مقابله با
تحریم های نفتی اندیشیده شده است ،از افزایش صادرات
کشور در  3ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایرنا ،محمدباقر نوبخت روز سه شنبه گفت :از سال
گذشته موضوع تحریمهای احتمالی مطرح شد و برای شرایط
متفاوت در صورتی که تحریم ها عملی شود ،بودجهای در کنار
بودجه  386هزار میلیارد تومانی آماده شده است.
**تدابیر الزم برای مقابله با تحریم های نفتی اندیشیده شده است

نوبخت ادامه داد :برای  3ماه گذشته فروش روزانه دو میلیون و
 410هزار بشکه نفت پیشبینی شده بود که خوشبختانه حدود دو
میلیون و  800هزار بشکه نفت به فروش رفت و پیشبینی قیمت
 55دالری برای هر بشکه نفت صورت گرفته بود اما هر بشکه نفت
تا حدود  65دالر فروخته شد و دولت تمامی پرداختهای جاری
خود را انجام داد؛ در این راستا عالوه بر پرداخت اضافه حقوقهای
سنواتی به بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز توجه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت :در  3ماهه اول سال
گذشته حدود  193میلیارد تومان بابت طرحهای عمرانی پرداخت
شد.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
وی اضافه کرد :این در حالی است که امسال حدود  22هزار و 830
میلیارد تومان منابع بابت طرحهای عمرانی پرداخت شده و تا سوم
تیرماه حدود  11میلیارد و  600میلیون دالر برای واردات با ارزهای
 4200تومانی و  3800تومانی پرداخت شده است.
نوبخت عنوان کرد :میزان صادرات حدود  11میلیارد دالر در 3
ماهه اول امسال بوده که این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش
 21درصدی روبرو شده است.
**برای واردات کاالهای اساسی ارز با نرخ  4200تومان تخصیص
داده می شود
سخنگوی دولت تصریح کرد :در حال حاضر تحریمها اعمال نشده
اما تحوالت سیاسی و تهدید به تحریم ها ،باعث ایجاد انتظارات
تورمی شد که میزان حجم تقاضا برای خرید ارز و سکه طال را باال
برد .برای واردات کاالهای اساسی ارز با نرخ  4200تومان تخصیص
داده می شود اما اگر تمامی مردم قصد داشته باشند ریال خود
را به ارز تبدیل کنند ،یک بار به شوخی اعالم کردم حتی اگر
بانک مرکزی آمریکا نیز در کنار بانک مرکزی ایران باشد نمیتواند
پاسخگوی تقاضاها باشد.
وی خاطرنشان کرد :به طور مثال در مدت اخیر حدود  7میلیون
سکه طال به فروش رفت اما سوال این است آیا نیاز واقعی به این
مقدار بوده است؟ بنابراین مشخص است تقاضاهای غیرواقعی وجود
داشته است.
نوبخت تصریح کرد :اینکه کاالهای وارداتی با ارز  4200تومانی یا
 3800تومانی وارد کشور شود اما این کاالها با قیمت غیررسمی
محاسبه شود باعث میشود مردم تحت فشار قرار گیرند.
سخنگوی دولت با اشاره به تالش قابل احترام بازیکنان تیم ملی
فوتبال ایران در جام جهانی گفت :همان طور که مردم نسبت به
فوتبالیستهای تیم ملی عرق و تعصب داشتند در عرصه بینالملل
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نیز باید به مانند مسابقات ورزشی ،مردم به کشور خود کمک کنند،
چرا که تقویت ارزش پول ملی بسیار مهم است و افتخار انجام این
مهم کمتر از حمایت از تیم ملی فوتبال نیست.
به گزارش خانه ملت ،نوبخت با بیان این مطلب گفت :بنابراین
انتظار داریم که مردم به مانند تیم ملی از پول ملی خود دفاع کنند
چرا که دولت به تنهایی قادر به ثبات بخشی نیست و مردم و کسبه
نیز باید تالشهای خود را انجام دهند.
ایرنا/
97/04/05

یوسف نژاد در گفت و گو با ایرنا:
طرح استیضاح وزیر اقتصاد در 16محور تقدیم
هیات رئیسه شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت :طرح
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با  50امضا و در16
محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار
داشت 50 :نماینده در نامه ای خواستار استیضاح مسعود کرباسیان
وزیر اقتصاد شدند و امروز این طرح استیضاح را تقدیم هیات رئیسه
کردند.
وی ادامه داد :هیات رئیسه مجلس نیز این طرح را برای بررسی
به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد .قرار است هفته آینده
کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد این موضوع را بررسی
کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهارداشت :اگر پس از
یک هفته 10 ،امضا کننده استیضاح همچنان خواهان استیضاح
وزیر اقتصاد باشند ،طرح استیضاح وزیر در مجلس بررسی می شود.
وی از مهم ترین محورهای این استیضاح را ،عدم توانایی در
تدوین و اعمال سیاستهای اقتصادی و مالی ،ناتوانی در اداره امور

اخبار اقتصادی

اقتصادی ،عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیتهای بانکی،
عدم اجرای برنامههای اعالمی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس،
عدم تدبیر الزم در سازماندهی اقتصادی ،عدم اجرای عادالنه نظام
مالیاتی به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و
اقشار کم درآمد وارد میشود ،عدم توجه به اقتصاد مقاومتی ،عدم
تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب در حمایت از تولید
داخلی ،عدم توانایی در مردمیسازی اقتصاد و تقویت توان تولید
ملی ،عدم توانایی در شفافسازی و سالمسازی اقتصاد ،عدم توانایی
در افزایش ثروت عمومی ،عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاستها
و برنامههای اجرایی ،اقتصادی و مالی ،عدم مدیریت مناسب بازار
سرمایه ،گمرک ،مالیات ،بیمه و خزانهداری ،عدم نظارت مالی
صحیح بر صحت جریان عملیات مبادالت اقتصادی کشور و عدم
برنامهریزی صحیح جهت جذب سرمایهگذاری خارجی و بیتوجهی
به آن دانست.
به گزارش ایرنا ،بازار تهران روز گذشته به دلیل نوسات بازار ارز
تعطیل شد و معترضان به این نابسامانی ارزی در برخی از خیابان
های تهران از جمله مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند،
مجلس امروز برای بررسی این نوسانات و اتفاقات اخیر جلسه غیر
علنی داشت.
همچنین بنا شد تعطیالت تابستانی نمایندگان فعال لغو شود و
مجلس هفته آینده جلسات علنی خواهد شد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

03
15

 06تیر ماه 1397

چشماندازرکوداجباریبرایبخشمعدن
دنیای اقتصاد/
97/04/03

«بازگشت تحریمها» در دو مقطع تاریخی پیشروی ما اتفاق خواهد افتاد؛ یعنی بخشی از
تحریمها ششم آگوست (مطابق با  ۱۵مرداد) بازخواهند گشت که به بحث فروش حوالههای
ارزی و دالری ایران ،تجارت فلزات گرانبها ،تجارت فلزات (آلومینیوم و فوالد) و معامالت مهم
مرتبط با خرید ریال ایران ،یا داراییها و سرمایههایی که ایران در خارج از کشور نگهداری
میکند ،خرید بدهیهای ایران در خارج از کشور و بخش خودرویی مربوط میشود.

بخش دیگر تحریمها اما تا چهارم نوامبر (مطابق با  ۱۳آبان) باز خواهد گشت که شامل مواردی همچون
اپراتوری بنادر ،معامالت نفت و معامالت بانکی با بانک مرکزی ،بیمهها و بخش انرژی ایران است .در
اینباره گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با کیوان پورشب فعال و کارشناس بازار فوالد و سنگآهن نشان
میدهد آنچه ایران و اقتصادش را به شدت متاثر خواهد کرد ،در تاریخ ششم آگوست اتفاق خواهد
افتاد ،این تاثیر در بخش تحریم تجارت فلزات گرانبها و غیرگرانبها مانند آلومینیوم و فوالد و همینطور
صادرات سنگآهن دیده خواهد شد.
این کارشناس بازارهای داخلی و جهانی سنگآهن در اینباره و در تشریح روند بازگشت تحریمها در
حوزه سنگآهن به «دنیای اقتصاد» گفت :چند مسأله در بخش سنگآهن ایران اتفاق افتاده و خواهد
افتاد و به نوعی این ماجرا را تکمیل خواهد کرد؛ در ابتدا با توجه به اینکه بحث صادرات سنگآهن چه
در حال حاضر و چه در زمان بعد از تحریمها ،همیشه متاثر از «سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دولت»
است ،روند عقبگرد در این حوزه دیده میشود ،بهطوریکه بعد از هر صادراتی که بخواهد صورت بپذیرد،
تقریبا کشور را به دهه هفتاد سوق داده است.
در اینباره صادرکنندگان ،پیماننامههای ارزی را امضا میکنند و متعهد میشوند که ارز را به داخل
کشور بازگردانند ،این موضوع ،تا اندازهای صادرات سنگآهن را متاثر میکند ،به این معنا که صادرات
را سخت خواهد کرد ،صادرکننده پیش از آنکه بخواهد به موضوع فروش صادراتی فکر کند ،به این فکر

میکند که ارز حاصل از صادرات خودش را با چه مکانیزمی به داخل کشور منتقل کند و تا چه اندازه
به صرفه خواهد بود که ارز حاصل شده را به نرخ دولتی( ۴۲۰۰تومان) نقد کند ،موضوعاتی که برای
صادرکننده مسائل مهمی خواهند بود .بنابراین با این توضیحات باید گفت دولت پیش از این در حوزه
صادرات موانعی را ایجاد کرده که قوه تصمیمگیری برای صادرکننده را سخت میکند.

یادداشت

وی در ادامه با اشاره به اینکه با بازگشت تحریمها ،موضوع مهم «بازاریابی و فروش» مطرح خواهد
شد ،گفت :صادرکنندهای که میخواهد به بازگشت ارز خود فکر کند ،در واقع بعد از آن باید به این
فکر کند که محصول خود را به کدام بازارهای بینالمللی بفروشد و این بازارها چه بازارهایی خواهند
بود؟ در این شرایط ،خریداران به شدت از این فرصت سوءاستفاده خواهند کرد که در راس هرم سوء
استفادهکنندگان از وضعیت« ،چین» قرار خواهد داشت.
این کشورها به این دلیل که میدانند چه هزینههایی به صادرکننده تحمیل میشود ،کانالهای جدیدی
را ایجاد خواهند کرد تا از ایران به قیمت ارزانتری خرید کنند ،در آن شرایط ،دولت باید فکر و تدبیری
بیندیشد و تسهیالتی را در زمان تحریم برای صادرکنندگان سنگآهن و به خصوص برای بازگشت
ارزهای حاصل از صادرات سنگآهن در نظر بگیرد.
سرنوشت پروژههای توسعه سنگآهن در تحریم
اما سوال مهمی که مطرح است این است که شیوه مواجهه دولت درخصوص طرحهای توسعهای
سنگآهن به چه شکل خواهد بود ،پورشب در پاسخ به این مساله مهم گفت :توسعه ،مساوی است با
سرمایهگذاری .در اینباره سطح اتکایمان بیشتر به سمت سرمایهگذاری خارجی است ،چون منابع ارزی
کشور بیشتر به سمت مخارج سنگینی حرکت کرده که از دولتهای قبل به جامانده است.
در این باره موضوع مهمی که معادن سنگآهن سالها از آن تاثیرات منفی گرفتهاند هزینه شدن منابع
کشور تا سالیان سال بهصورت پیش خور شده است .به این معنا که بدهیهای دولت به پیمانکاران که
از دولتهای قبل به ارث رسیده رقم بسیار باالیی است که دولت باید تسویه کند ،این در حالی است
که هر آنچه از منابع از گذشته وجود داشت باید صرف بدهیها شود.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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وی ادامه داد :همین موضوعات است که باعث میشود اگر بخواهیم به طرحهای توسعهای در حوزه
معادن و فلزات در داخل کشور فکر کنیم ،ناگزیر به همکاری با سرمایهگذار خارجی هستیم و این سوال
مطرح میشود که منابع ارزی سرمایهگذار خارجی در زمان بعد از تحریم از کجا باید تامین شود؟

یک طرف این تراز« ،بدهیهای دولت» و در طرف دیگر «نیاز ارزی برای طرحهای توسعهای» قرار دارد.
در این باره به این دلیل که تحریمها مستقیما سرمایهگذاری مستقیم خارجی را هدف قرار داده تا کشور
را در تنگنا قرار دهد ،طرحهای توسعهای با توقف مواجه میشوند و این روند به معنای رکود در سالهای
پیش رو در حوزه معادن خواهد بود.

یادداشت

در این شرایط به نظر میرسد که در یک محفظه قفل شدهای قرار خواهیم گرفت که ناگزیریم
طرحهای توسعهای در حوزه معادن و فلزات و به ویژه سنگآهن را متوقف کنیم ،در واقع من بهعنوان
فعال این بازار و کسی که به این ماجرا از بیرون نگاه میکند ،معتقدم که طرحهای توسعهای ایمیدرو
با این وضعیتی که تشریح شد ،متوقف خواهد شد بهطوریکه نه تنها در بخش توسعه معادن و فلزات،
بلکه در بخش توسعه میادین نفت و گاز نیز ک ه  ۵۰میدان از سوی وزارت نفتدر دوران پس از برجام در
دستور کار قرار گرفته و معرفی شده بود ،تقریبا با توقف روبهرو میشویم.
پور شب گفت :در این باره خروج توتال و حتی سی.ان.پی.سی چین هم که تا امروز حاضر به ماندن
در این بخش نشده است ،نشان از این دارد که طرحهای توسعهای کشور که به منابع ارزی و مالی
سرمایهگذاران خارجی نیاز دارد ،بعد از تحریمها با کندی روبهرو خواهد شد و در این شرایط هم دولت
دو کار میتواند انجام دهد:
-۱طلب پیمانکاران قبلی را تسویه کند -۲به سمت توسعه معادن حرکت کند .درخصوص مورد دوم اگر
به این مسیر وارد شود و پولپیمانکاران قبلی را پرداخت نکند با یک نارضایتی عمومی در بخش معادن
روبهر و خواهد شد و به نظر نمیآید که چنین راهی را در پیش گیرد.
در واقع اگر طلب پیمانکاران که سالهاست در انتظار پرداخت آن هستند تسویه نشود و در مقابل ،توسعه
معادن در دستور کار قرار گیرد ،در بلندمدت به یک «بحران» تبدیل خواهد شد .در واقع دولت در
این شرایط که در آن بدهکار است نمیتواند به طرح توسعهای فکر کند ،این دولت بدهکار که میراثی
از بدهی به پیمانکاران از دولتهای قبلی را دارد ،اجازه حرکت دیگری را نخواهد داشت .بر این اساس
باید گفت هر که در این وضعیت شعار توسعهای بدهد ،یا حجم بدهیهای دولت به پیمانکاران را درک
نکرده یا در حال مطرح کردن یک شعار پوپولیستی است.
به گفته پورشب در این شرایط است که دو تراز در حوزه معادن پیش روی دولت قرار میگیرد:
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بامدیریتزمانوسالمتیتانبهشادکاریبرسید
نویسنده :کن رابینسون

*اگر نمیتوانید عاشق کارتان شوید ،طالقش دهید

مترجم :سیدحسین علوی لنگرودی

یکی از پیشنیازهای اصلی و کلیدی موفقیت در هر کاری این است که عاشق آن کار باشید و آن را با
کمال میل انجام دهید .البته در این میان نباید خیلی ایدهآلگرایانه و آرمانی برخورد کرد و برای عاشق
کاری شدن به دنبال فراهم بودن تمام جنبههای آن بود بلکه کافی است برخی از جنبههای یک کار را
مطلوب و جذاب یافت پس از آن است که دلبستگی بهکار به تدریج پدیدار خواهد شد .پس از عاشق کار
شدن است که پیشرفتهای خیرهکننده و بزرگ انتظارتان را خواهند کشید و بسیاری از غیرممکنها
را برای شما امکانپذیر خواهد ساخت .کسانی که عاشق کارشان هستند هیچگاه از کار کردن خسته
نمیشوند ،چراکه آن را نه بهعنوان کار و وظیفه و عامل کسب درآمد و امرار معاش بلکه بهعنوان ابزاری
برای اثبات تواناییها و استعدادهای درونی و هویدا ساختن گوهر درونی خود در نظر میگیرند.
برقرار کنند .اما با پیشگرفتن این روش ،کسبوکار در طوالنی مدت در جهت درستی حرکت میکند.

منبع:کتاب  : Finding Your Elementشاید برای شما هم پیش آمده است که با وجود کار
زیاد و انجام فعالیتهای متعدد باز هم وقت کم آوردهاید و به خیلی از کارهایتان نرسیدهاید و
همین مساله موجب آزرده خاطر شدن شما شده است .به عقیده بسیاری از بزرگان مدیریت
زمان ،این مشکل ریشه در پرداختن بیش از حد به مسائل خرد و کوچک دارد که افراد را از
مسائل کالن و بلندمدت بازمیدارد .پس بدانید که اگر جزو کسانی هستید که تا  ۸۰درصد
وقتشان را صرف امور پیش پا افتاده و روزمره کاریشان میکنند ،خودتان را از پیشرفتهای
بزرگ دور کرده و میکنید ،چرا که در این حالت این شما نیستید که وقتتان را مدیریت
میکنید بلکه این وقت و سایر عوامل هستند که شما را مدیریت میکنند .برای اجتناب از
این وضعیت توصیه میشود بهطور پیوسته در مورد چگونگی مدیریت زمان و استفاده بهینه
از زمان و ساعات کاریتان مطالعه کنید و یاد بگیرید.

مقاله مدیریتی

* اگر مواظب سالمتیتان نباشید او هم مواظب شما نخواهد بود
بعضیها فکر میکنند جدی کار کردن به معنای فراموش کردن همه چیز و خود را وقف شغل کردن
است و در این میان آنچه را که در اغلب موارد قربانی میکنند سالمتشان است .اصل تقویت احساس
شادی در محل کار به ما حکم میکند که توجه به سالمت جسم و روان ،تغذیه مناسب و ورزش کردن
از مهمترین اولویتهای کاری هر کارمند و مدیری محسوب میشود ،چرا که تا جسم و روح یک فرد
سالمت و آماده کار نباشد توقع بهرهوری و بازدهی باال داشتن از او بیهوده و گاه محال است .کارمندی
که به سالمتیاش بیاعتناست خود را در معرض انواع بیماریها و اختالالتی قرار میدهد که تا حد
بسیار زیادی توانمندی و بازدهی کاری او را کاهش میدهند و مهمتر از آن اینکه احساس شادی و
مثبت بودن را از او سلب میکند .پس اگر میخواهید به شادکاری برسید حتما بهطور مرتب وضعیت
سالمتیتان را کنترل کنید.

باز گشت به فهرست
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جامجهانیفوتبال 2018روسیه(ایران-پرتقال)
عکس هفته

در فوتبال رگه ای از برابری یا مترینی برای برابری وجود دارد  -در زمین فوتبال تجربهای را از رس
میگذرانیم که مختص راهپیامییهای سیاسی است.
--صالح نجفی

باز گشت به فهرست

مخاطبان محترم خبرنامه خواهشمند است ما را از نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
مطلع فرمایید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما
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