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توقف صادرات معدنی با تصمیم جدید دولت

تصمیم وزارت صنعت ،معدن و تجارت جهت ایجاد
محدودیتهایی برای صادرات سنگآهن و سایر مواد اولیه
چرخه زنجیره فوالد ،انتقادات جدی از سوی تولیدکنندگان
و فعاالن بخش خصوصی را در دو روز گذشته در پی داشته
است .براساس این ابالغیه که از سوی وزارت صنعت به
گمرکات کشور ارسال شده است ،تمامی محصوالت معدنی
و پتروشیمی عالوه بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات خود
را با قیمت دولتی در سامانه نیما به فروش برسانند صادرات
آنها نیز باید فقط از سوی تولیدکننده (یا نماینده رسمی)
صورت بگیرد به عالوه اینکه اخذ مجوز از وزارت صنعت،
معدن و تجارت نیز برای صادرات محصول ضرورت دارد.

این در حالی است که فعاالن معدنی و صنایع معدنی این تصمیم
اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت و معدن را به اقدامی دستوری تعبیر
میکنند و هشدارهایی درخصوص عقب نشینی بخش خصوصی در
فعالیتهای مهم و سرمایهگذاری در این بخش میدهند .مهرداد
اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران در این خصوص به «دنیای

اقتصاد» میگوید :این تصمیم را روندی خودتحریمانه برای صنایع
معدنی کشور میدانم ،چرا که خسارتهای جبرانناپذیری را به
نام «ارز نیما» به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل میکند .به
گفته وی در چند روز گذشته در حالی با شفاف شدن لیست
شرکتهای دریافتکننده دالر  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی روبهر و بودیم
که منهای اینکه آیا این لیست کامل است یا خیر سواالت دیگری
نیز مطرح میشود ،مثال اینکه آیا لیست شفافیت کامل را دارد
یا نه و اینکه آیا شرکتها صوری هستند یا واقعی .در این رابطه
دولت در شرایطی اقدام به منع اعطای دالر  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی
به کارخانه و تولیدکنندههایی کرده که نیاز به تجهیزات الزم روز
در حوزه تولید دارند که به شرکتهای نامعلوم دالر  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی داده که حتی «زین اسب» وارد کردهاند! وی ادامه داد :اکثر
کارخانهها و شرکتهایی که معدنی هستند یا ماشینآالتشان را
قبال خریداری کردهاند یا در حال ثبت سفارش هستند و همه برای
تامین دالر و وجه مشکل دارند؛ این دالر  ۴هزارو  ۲۰۰تومانی نه
تنها هیچ مشکلی را از بخش صنعت و معدن حل نکرده ،بلکه در
این شرایط تمام مشکالت ما را تشدید کرده بهطوریکه از فروردین
تا به امروز صادرات مواد معدنی ،خصوصا سنگ آهن حدود ۳۵
درصد کاهش داشته ولی با اتفاق و ابالغیه روز دوشنبه وزارت
صنعت قول میدهم که  ۸۰تا  ۹۰درصد صادرات مواد معدنی
متوقف خواهد شد ،چراکه دیگر قیمتها برای ما غیرقابل قبول
است .اکبریان در ادامه گفت :چرا دولت برای تأمین نیاز ارزی بازار
دالر  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی را از سمت خود به بازار تزریق نمیکند
و چرا از جیب صنعتگر و معدن دار این کار را انجام میدهد؟ در
واقع دولت در حال برداشت تمامی هزینهها از جیب کسانی است
که اتفاقا در این شرایط محقترین افراد برای گرفتن حمایت از
سمت دولت هستند ،چون قرار است چرخه اقتصاد و صنعت کشور
را بچرخانند و اشتغال را افزیش دهند .وی در ادامه افزود :دولت
در این شرایط صادرات را به نفع واردات قربانی میکند؛ آن هم نه
واردات مفید ،چرا که طی این یکی دو ماه گذشته نشان داده که
نظارت صحیح و درستی برای واردات هدفمند نداشته و دالر ۴هزار
و  ۲۰۰تومانی هدفمند هزینه نشده است.
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هزینه-فایده سیاست جدید دولت
کیوان جعفریطهرانی ،فعال حوزه سنگآهن نیز در این رابطه در
گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع که اقداماتی از
این دست به نوعی تکرار روشهای جدید خودتحریمی و خودزنی
است ،گفت :این در حالی است که کشور در این شرایط به ارز نیاز
دارد و بخش خصوصی از تمام توان خود برای صادرات استفاده
کرده است.وی در ادامه با اشاره به موضوع تحریمهای قریبالوقوع
آمریکا گفت :این تحریمها با پایان یافتن ضرباالجل سه ماهه از
نیمه مرداد شروع خواهد شد .این در حالی است که این تحریمها
حداقل در «کوتاه مدت» و «میان مدت» تاثیراتی خواهد داشت.،
از سویی ممکن است فقط در بلندمدت بتوانیم با «مدیریت صحیح
و بهینه منابع و هزینهها» از تاثیرات منفی و شدیدی که این
تحریمها میتوانند داشته باشند جلوگیری کنیم.
به عقیده جعفری طهرانی ،زمانبندی تاثیرات این تحریمها در
بازههای زمانی متفاوت عبارتند از :کوتاه مدت «زیر  ۶ماه»،
ک سال» و بلند مدت «محدوده زمانی یک
میانمدت «  ۶ماه تا ی 
سال به باال»؛ بنابراین در  ۶ماه اول طبیعتا تاثیرات سخت تر خواهد
بود .تاثیر تحریم اولیه  ۶آگوست مطابق با  ۱۵مرداد تا اواخر سال
ادامه خواهد داشت
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست
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و تاثیر تحریم دوم از چهارم نوامبر ( ۱۳آبان) تا اوایل سال
آینده است .به گفته جعفری طهرانی ،نکتهای که نباید فراموش
کرد این است که شرکتهای دولتی« ،محصوالت سنگآهن و
کنسانتره» را در مزایدههای اخیر با نرخ دالر  ۶۵۰۰تا  ۸هزار تومان
فروختهاند و در ادامه تاجر بخش خصوصی با این نرخ ،محصوالت
را از شرکتهای مذکور خریداری کرده و در مرحله صادرات قرار
دارد؛ اما در این شرایط ناگهان ابالغ میشود که باید با نرخ  ۴هزار
و  ۲۰۰تومان این روند صورت بپذیرد که این امکانپذیر نیست.
طهرانی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت باید خودش را از
تصمیمگیریهای کوچک خارج کند،
ادامه داد :دولت فقط در تصمیمگیریهای بزرگ باید اعمال نظر و
قدرت کند .در واقع تصمیمگیریهای کوچک و از این دست مانند
موضوع صادرات مواد معدنی ،غیر از اینکه باعث پاره شدن زنجیره
به هم پیوسته تولید شود ،هیچ نتیجهای ندارد .فراموش نکنیم در
شرایط سخت تحریمها بخش خصوصی بهعنوان یک «حلقه مهم و
تاثیرگذار» به منظور ایجاد گردش مالی عمل خواهد کرد .این در
حالی است که تصمیماتی از این دست باعث احساس خطر بخش
خصوصی کشور و عقبنشینی این بخش در فعالیتهای اقتصادی
میشود.
در واقع بخش خصوصی در فرآیند صادراتی که از فیلتر دولت رد
میشود در حالی باید دست به فروش ارز صادراتی خود در سیستم
نیما بزند که مواد اولیه محصوالت خود را با ارز آزاد خریداری کرده
و این فرآیند جز ایجاد ضرر در زنجیره ارزش افزوده ،درآمدزایی
برای این بخش ایجاد نخواهد کرد .وی در ادامه گفت :این در حالی
است که کشور در چرخه زنجیره ارزش فوالد از سنگآهن گرفته
تا گندله تا افق  ۱۴۰۴در سالهای آتی کسری خواهد داشت که
بیشترین کسری نیز در مورد کنسانتره آهن خواهد بود.
طبق اعالم «شرکت مشاور فوالد تکنیک» اگر همه پروژهها تا افق
 ۱۴۰۴طبق برنامه جلو بروند ،در این چرخه بسته به نوع محصول

و در سالهای متفاوت کسری خواهیم داشت و در اینباره نباید
کاری کنیم که اشتباهات گذشته تکرار شود.

آیروپکس/
97/04/11

ضرورت پرهیز دولت از سیاستهای دستوری

فقدان عقل سلیم در شرایط بحران اقتصادی

مشاور پروژههای چرخه فوالد کشور در ادامه گفت :دولت باید
کمک کند که عرضه و تقاضا و خود بازار همه چیز را تعیین کنند.
از قدیم گفتهاند ،بازار خود دیکته میکند نه دستورات هیجانی؛
اشتباهات اینچنینی را بهصورت واضح و روشن درخصوص ارز
دیدیم ،پیش از این دولت بهصورت دستوری اقدام به «تک نرخی
کردن ارز»کرد ،در ادامه دستور به بستن صرافیها داد؛ اما نتیجه
این بود که بازار این دستور را نپذیرفت و نرخ دوم که بازار آزاد
دیکته کرد نتیجه این اشتباه بود.
در واقع زمانی که دولت ،عملی را بهصورت دستوری انجام میدهد،
بازار از قبول آن سرباز میزند و این روند باعث میشود سرمایه
از یک جا به جای دیگر برود ،مشابه این تجربه را در مقوله سود
بانکی مشاهده کردهایم ،زمانی که دولت بهصورت دستوری اقدام
به کاهش سود بانکی کرد ،چه اتفاقی افتاد؟ پول به جای اینکه
در سیستم بانکی بماند وارد بازار ارز و طال شد و روز به روز این
کاالهای سرمایهای گرانتر شدند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :دولت نباید کاری کند که بخش
خصوصی کشور دچار ترس و واهمه شود ،اگر این حس از سمت
دولت به بخش خصوصی القا شود ،باعث کنارهگیری این بخش از
مقوله سرمایهگذاری میشود .در واقع اقدامات دستوری دولت در
اقتصاد هم باعث آسیب به این بخش میشود و هم کشور را از
دستیابی به اهداف مشخصی که در حوزه معدنی و صنایع معدنی
وجود دارد و آن هم تولید مشخصی از محصوالت زنجیره فوالد
برای رسیدن به ظرفیت تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴
است ،عقب میاندازد.

وقتی کشور دچار رکود و تحت شدیدترین تحریم ها است
وضع تحریم های داخلی نه می تواند به صالح کشور باشد و
نه به صالح بخشی مانند معدن.

وی افزود :امروز بخش معدن هم مانند تمامی بخش ها در شرایط
بحران و جنگ اقتصادی قرار دارد .این جنگ اقتصادی الزاما
جنگی یک سویه از طرف دشمنان خارجی نیست بلکه نا کارامدی
و عدم کارکرد اقتصاد ایران ،حاکمیت و دولت ایران سبب تشدید
نابسامانی اوضاع شده است .دلیل ندارد شخصیت ناموجهی مانند
رئیس جمهور آمریکا بتواند با یک سری حرف ها اوضاع اقتصاد
مملکت را تا این اندازه متالطم کند و این برای کشور ایران که
یک انقالب شکوهمند را  40سال پیش به انجام رسانده جای بسی
تاسف دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد :اقتصاد ایران
وارد یک لوپ خطرناک شده است لوپ کاهش ارزش پول ملی و
رکود و تورم.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
وی افزود قب ً
ال ما در اقتصاد به صورت تصنعی از طریق تورم ،رونق
تورمی ایجاد می کردیم و با اینکار چرخ صنعت در شرایط تحریم
می چرخید تا از فشارهای اساسی خارج شویم؛ موضوعی که در
دهه دوم انقالب تجربه کردیم .در حال حاضر اما عالوه بر سقوط
ارزش پول ملی یعنی فقیر تر شدن مردم با رکود تورمی مواجهیم.
نایب رئیس اتحادیه محصوالت معدنی در ادامه افزود :در نگاه کالن
بخش معدن از ساختار اقتصادی ایران مجزا نیست و برای مقابله با
اثرات این رکود و تورم ،نوع سیاست ورزی و نوع اجرای سیاست ها
در حال حاضر متناسب با فضای موجود نیست.
در شرایطی که نیاز به ارز صادراتی و تشویق صادرات داریم عوارض
صادراتی از سوی وزارت صمت وضع می شود که باید بررسی کرد
متناسب با کدام نیاز روز است؟ مورد دیگر حقوق دولتی است
که برای تولید کنندگان مواد معدنی لحاظ می شود و بخشنامه
اخیرش در خرداد ماه سال جاری ابالغ شده است ،طبق این
بخشنامه حقوق دولتی در بعضی موارد  40تا  70درصد افزایش
پیدا کرده است .سوال اینجاست که این نوع سیاست ورزی قرار
است چگونه به خروج از رکود و این جنگ اقتصادی که کشور
دچارش شده کمک کند.
همین دو مورد نشان دهنده ی این موضوع است که ورای وجود
یا فقدان استراتژی ،در بحث اداره و بقای واحدهای تولیدیمان هم
دچار تشخیص درستی نیستیم .معتقدم مسئله صرفاً مربوط به
استراتژی نیست و به وضوح فقدان یک عقل سلیم است .وقتی
کشور دچار رکود و تحت شدیدترین تحریم ها است وضع تحریم
های داخلی نه می تواند به صالح کشور باشد و نه به صالح بخشی
مانند معدن.

عصر معدن/
97/04/10

موفقیت اروپا در سایه  smeها قرار دارد

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى
ایران گفت :یکی از نظریههای مورد توجه ،نظریه «کوچک
زیباست» شوماخر است که در باب اهمیت SMEها بیان
شده است;.

ت آنها
از طرفی بررسی کشورهای صنعتی نشان میدهد که پیشرف 
در سایه توجه به  SMEهاسرعت گرفته است SME .ها به دلیل
سرمایه اندک مورد نیاز و زود بازده بودن بسیار مورد توجه هستند.
شکوری ادامه داد :در راستای اهمیت و تاثیر این بنگاهها در حوزه
معدن ایران ،میتوان به سهم  85درصدی آنها در اشتغالزایی
اشاره داشت ،همچنین  73درصد از استخراج معادن کشور مربوط
به بخش بنگاههای کوچک و متوسط بوده و  65درصد تولید کشور
نیز از طریق این بنگاهها تامین می شود.
وی افرود :به عنوان مثال بنگاههای کوچک و متوسط با در اختیار
داشتن تنها  5درصد از ذخایر سنگآهن کشور 34 ،درصد از تولید
سنگآهن را پوشش دادهاند.
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اخبار انجمن

دنیای اقتصاد/
97/04/11

بیثباتی ریشهدار بخش معدن

امسال در حالی به استقبال روز صنعت و معدن رفتیم که
رویدادهای اقتصادی جهانی و داخلی شرایط مبهمی را برای
دستاندرکاران این حوزه فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» بهرام شکورى با بیان این
مطلب در گردهمایی طرح احیا ،فعال سازی و توسعه معادن
کوچک مقیاس گفت :موفقیت اروپا در سایه  smeها بوده و از هر
 ٥شغل  ٤شغل توسط آنها ایجاد مى شود.
وی افزود :معادن کوچک  ٦٥درصد تولید را بر عهده دارند .برای
نمونه ما کار را با بدترین معدن کوچک یعنى اسمالون با عیار ٧
الى  ١٢درصد آغاز کردیم و امروز این معدن یک کارخانه فرآورى
 ٥۰۰هزار تنى دارد .امروز این واحد کنسانتره  ٦٥درصد را تولید
و به بازار عرضه کرد .در واقع این مدل موفق را به معدن مهدى
آباد بردیم.
وی ابراز امیدواری کرد  smeها بتوانند کشور را به توسعه برسانند.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
بحران ارز زمانی تاثیر مضاعف خود را بر بخش معدن آشکار خواهد
کرد که بدانیم این بخش از اقتصاد ایران با وجود قدرت قابلتوجهی
که دارد ،همچنان از ثبات کافی برای مقاومت در برابر عوامل بیرونی
برخوردار نیست .ایران با وجود قرار داشتن در فهرست  ۱۰کشور
برتر جهان از حیث تنوع مواد معدنی ،از تثبیت معادن بهعنوان
یکی از منابع اصلی درآمد خود ناتوان بوده و نتوانسته است در
مسیر توسعه پایدار معادن قدم بردارد .برای درک ضعف بخش
معدن از منظر توسعه همین بس که بدانیم اطالعات پایه مورد نیاز
برای گسترش پهنه معادن بسیار کم است.
اکتشافات هوایی در ایران از زمان انقالب تا سال  ۱۳۸۲در خواب
زمستانی به سر میبرده است .با اینکه توسعه اکتشافات هوایی
به روشهای نوین میتواند تولید محصوالت معدنی را تا سه
برابر افزایش دهد ،مشاهده میکنیم که فعالیتهای معطوف به
اکتشاف با سرعتی بسیار کند پیش میرود .سازمان زمینشناسی
و اکتشافاتمعدنی در سال  ۸۳نقشه یکمیلیونیم پتانسیل معدنی
کشور را منتشر و در سال  ۱۳۹۶از اطلس نقشههای پتانسیلدار
معدنی کشور در مقیاس یکصدهزارم رونمایی کرده است.
ضعف در انجام اکتشافات معدنی و توسعه بخش معدن تنها یک
نشانه از متولیگری پرمخاطره دولت در این بخش است .پر واضح
است که متولیان بخش معدن به جز شرکتهای نیمهدولتی که
از سرمایهگذاریهای بورسی منفعت میبرند ،سرمایه قابلتوجهی
برای طرحهای توسعهای ندارند و بزرگترین متولی معدن که خود
دولت است ،هنوز امکان تسویه بدهیهای خود را در زمانهای مقرر
به پیمانکاران و کارگران معدن ندارد .با این حال میبینیم که دولت
بهرغم رنج بردن از ضعف شدید در مدیریت پربازدهترین معادن
کشور ،در مواردی که تحوالت جهانی منجر به پیشرفت و سوددهی
در حوزهای شده است ،به سرعت با وضع قوانین متوقفکننده از
قبیل عوارض صادراتی وارد میدان شده و سهمخواهی کرده است.
حال پرسش این است که چرا قانون معادن همگام با نیاز روز
بازبینی و اصالح نشده و این اجازه را به دولت داده است که
بهصورت اقتضایی و در هر شرایطی ،با دستورالعملهای ناقص و

ناقض ،چرخهای فعالیت معادن را از حرکت بازدارد.
آیا واقعا در کشورهای معدنی دیگر هم هر لحظه تصمیم جدیدی
برای بخش معدن و فعاالن این حوزه گرفته میشود؟ آیا بخش
معدن در سایر کشورهای معدنی هم تا این حد متزلزل است؟
آیا سرمایهگذاران این حوزه در سایر کشورهای معدنی تا این حد
از آینده سرمایهگذاری خود نگران و بیاطالع هستند؟ بیثباتی
ریشهدار بخش معدن در شرایط جدید اقتصادی بروز و ظهور
دلخراشی خواهد داشت که از آن جمله میتوان به وضع قوانین
جدید گمرکی و غیرممکن شدن واردات ماشینآالت معدن اشاره
کرد؛ اتفاقی که خود باعث رشد بیسابقه قیمتها در این حوزه
میشود و در نتیجه افزایش دستمزد پیمانکاران و کارگران ماهر
را به دنبال خواهد داشت .در چنین وضعیتی صادرکنندگان مواد
معدنی ملزم به ارائه ارز صادراتی خود به بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰
تومان هستند .آیا محاسبه قیمت تمام شده محصول با نرخ ۴۲۰۰
تومان امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی را در عرصه جهانی حفظ
خواهد کرد؟ آیا صادرکنندگان تمایلی به خرید محصوالت معادن
خواهند داشت؟
آیا معادن با شرایط فعلی امکان فروش ماده فرآوری شده معدنی
را با قیمتهای سابق یا بهتر بگویم کمتر از سابق را خواهند
داشت؟چه بخواهیم و چه نخواهیم تحریمهای پیش رو ،امکان
انتقال تکنولوژیهای به روز را به کشورمان دچار چالش میکند،
بر روند جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم تاثیر
منفی خواهد داشت و نرخ مبادالت بینالمللی برای کاالهای ایرانی
را در تمام وجوه از جمله معامله کاال ،هزینههای حملونقل،
هزینههای بیمه و مواردی از این دست افزایش خواهد داد .حاال
باید دید آیا دولتمردان و اندیشمندان بخش معدن ،نیم نگاهی به
اتفاقاتی که خود مسبب بخش بزرگی از آن بودهاند خواهند داشت
یا خیر؟
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روزنامه صمت/
97/04/11

روز صنعت و معدن از نگاهی دیگر
 10تیر ،روز صنعت و معدن نامیده شده است .همه ساله
تمام ارکان دولت ،با برگزاری همایش ،سمینار و انجام
مصاحبههای مختلف ،این روز را ارج مینهند و بر اهمیت
توجه به زیربنای توسعه کشور تاکید میکنند .آنچه بسیار
قابل تامل است ،برنامههای  ۱۰تیر نیست چراکه انگار به
صورت یک عادت و وظیفه درآمده و از  ۱۱تیر ،همه چیز بر
مدار قبل میچرخد.

اخبار انجمن

گرامیداشت این روز به جز هزینه ،مصاحبههای تکراری ،بایدها
و نبایدهایی که همه از آن با خبر هستند و حرفهای انتزاعی،
نتیجه دیگری برای صاحبان صنعت و معدن کشور به ارمغان
نمیآورد .انگار فراموش کردهایم که اختصاص ۱۰تیر به روز صنعت
و معدن ،به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای توجه اندیشمندانه
به مهمترین موتور محرکه اقتصاد در افزایش تولید ناخالص ملی و
درآمد سرانه بوده است.
امروز ،تعریف از منابع و ذخایر خدادادی بینظیر ایران بدون
برنامهریزی درست و درازمدت گمراهکننده است .حصول
پیشرفتهای عمده معدنی و صنعتی و نیل به جایگاه بایسته و
درخور ،با بیان تاریخچه معدنکاری چند هزارساله ممکن نیست.
وقت آن رسیده که با احصای موانع توسعه معدنی و صنعتی کشور،
برنامهای اجرایی و اقدامی عملیاتی برای پر کردن فاصله بایدها و
داشتهها تعریف شود .چالشهای پیش روی معدن و صنعت ایران،
عمیق ،مزمن و انباشته شده است .این مشکالت به تازگی پدیدار
نشدهاند که به سادگی و با آهنگی معمولی قابل حل باشند.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
گستردگی این چالشها به گونهای است که حل آنها عزمی ملی
طلب میکند تا با بهرهگیری از تمام امکانات ،اختیارات ،تواناییها
و ظرفیتهای کشور برای هر بخش ،بسیج عمومی و حرکتی
جهشی تعریف شود .در شرایط امروز ایران ،یافتن راههای کاهش
هزینههای تولید و افزایش درآمد ،افزایش بهرهوری ،تحریک
تقاضای داخلی و خارجی ،توسعه فناوری ،ارتقای نظام مدیریتی و
آموزش و توانمندسازی واحدهای معدنی و صنعتی برابر مدلهای
معمول ،ممکن نیست و نیازمند درک درست از عمق و گستره
بحران در معدن و صنعت کشور و فهم گره خوردن آنها با مشکالت
خارجی و داخلی است .نبود امکان حل کامل بحران در کوتاهمدت،
آن چیزی است که از سوی معدنکاران و صنعتگران قابل درک
است ،اما کمترین انتظار آن ،توجه حاکمیت به مدیریت این بحران
در بخشهایی است که ناشی از مشکالت ایجاد شده در داخل
کشور است .شاید تاثیر حاکمیت بر تحریمهای اقتصادی زیاد
نباشد اما حاکمیت به طور قطع میتواند با تعریف میز خدمت
و حذف بروکراسی ،حذف پالسهای منفی و محدودکننده برای
سرمایهگذاری و صادرات ،ثبات قوانین ،کنترل اسکلهها و مبادی
واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت به منظور ایجاد ثبات
در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی ،تعریف معافیتهای
مالیاتی ،تغییر نگرش کسب درآمد مستقیم از معدن و صنعت به
نگاه توسعهگرا مبتنی بر افزایش اشتغال و تولید ،همراه با فعالتر
کردن بانکها ،بیمه ،بورس و ....بسته سیاستی روشن و جامعی
تدوین و اعالم کند و شرایط را برای مدیریت بحران فراهم سازد.
باور کنیم که خروج از رکود ،جهتدادن به نقدینگی و مهار آن،
ایجاد رفاه اجتماعی ،کاهش فقر و بزه ،کنترل ناهنجاریها ،توسعه
محلی و ...از پیامدهای توسعه صنعتی و بهرهبرداری بهینه از معادن
است و این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار و افزایش
تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ،تنها با تغییر پارادایم و اصالح
رویکرد ،در کنار عزم ملی میسر خواهد شد .رسیدن به اتحاد و
اتفاق نظر و اتخاذ شیوههای هماهنگ شده برای توسعه معدنی و
صنعتی ،نخستین و مهمترین گام برای همکاری همه ارکان نظام
است و این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه

ملی ،میتواند جهش کمی و کیفی فعالیتهای تولیدی معدنی و
صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد .مطالبه بهحق جامعه معدنی و
صنعتی ،تغییری بنیادین در نگرش فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
تصمیمسازان و مجریان کشور به مقوله توسعه است .بپذیریم که
در بهترین حالت و با بهترین بخشنامه و دستور نیز زمینه توسعه
پایدار فراهم نخواهد شد .ایدهآل آن است که بخش خصوصی بدون
نیاز به مراجعه مکرر به دستگاههای دولتی ،به کار و فعالیت خود
مشغول باشد و دولت ،نظارتی غیرمزاحم بر صحت عملکرد سالم
آنها داشته باشد .با پذیرش این رویکرد ،عقل جمعی ،ناظر بر حل
مسائل پیش روی بخش صنعت و معدن خواهد بود.
روزنامه صمت/
97/04/11

رهبري بخش معدن در حال پوستاندازي است
سجاد غرقی ،عضو خانه معدن ايران با اشاره به مطلبي كه
اخيرا در يكي از رسانههاي معدني در فضاي مجازي با عنوان
«بيشناسنامههاي معدن» منتشر شد ،توضيحاتی داد.
پس از انتشار اين مطلب و با توجه به اشتباهات روايي و عدم رعايت
اخالق حرفه ای رسانه ای ،انتظار ميرفت رئيس خانه معدن ايران
به علت نزديكي به اين رسانه ،ضمن برخورد حرفه ای و درخواست
عذرخواهی از بابت مطلب منتشره ،از جایگاه یکی از پیشکسوتان
صنف ،به دفاع از خوشنامان معدن  ،آقایان قیافه و شکوری
ميپرداخت و با موضعی شفاف مانع از برداشت و شائبه نيابتي
بودن اين مطلب در جامعه معدنی می شد .علی ایحال به عنوان
یکی از حاضرین جلسه مذکور و نیز عضوي از خانه معدن ايران
ذكر نكاتي را خالي از فايده نميدانم .سجاد غرقي در گفتوگو با
خبرنگار ماين نيوز با اشاره به اينكه سال قبل نشستي تحت عنوان
نشست صمیمانه تشكلهاي معدني با معاون معدني وزارت صمت
برگزار شد ،گفت :با وجود ذكر نام تشكلها اما به جزء خانه معدن

ايران و شخص رئيس آن ،هيچ تشكل معدني خصوصی ديگري
در اين نشست حضور نداشت و همين موضوع سواالت و ابهامات
زيادي را به وجود آورد .قطعا اگر بنا بر برگزاري چنين نشستي
ميبود ،بايد حتما از كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران،
انجمن سنگ ،انجمن خاکهای نسوز ،انجمن سنگ آهن ايران ،و ...
نيز دعوت ميشد .به همين علت نيز براي نشان دادن اعتراض خود
به اين حركت غيرحرفهاي ،بنده به نیابت از اتحادیه موادمعدنی و
جناب آقای دکتر شکوری به عنوان رییس کمیسیون معدن اتاق
ایران به نشست ياد شده رفتيم و به صورت ايستاده،پیش از آغاز
برنامه ،به آقاي سرقيني اعتراض كرده و سپس جلسه را ترك
كرديم .در جلسه ی مذکور جناب آقای مهندس قیافه -که در
گزارش به اشتباه نام ایشان درج شده بود -به دلیل همزمانی با
جلسه بورس کاال ،حضور نداشتند .در نشست مطبوعاتی بعد از
جلسه که در اتاق بازرگانی برگزار شد ایشان نیز مراتب اعتراض
انجمن سنگ اهن را نسبت به برخورد گزینشی معاونت معدنی
اعالم کردند.
وي افزود :در ادامه نيز ،با حضور جناب آقای مهندس روغنی،
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و نیز دکتر شکوری ،رییس
کمیسیون معادن ،مراتب اعتراض خود را به آقای نعمت زاده وزير
وقت صمت اعالم كرديم كه ایشان نيز با احضار مدیر وقت روابط
عمومي وزارتخانه ،به ایشان تذکر مستقیم دادند و از عملکرد
معاونت معدنی در برخورد گزینشی مدعوین ابراز تاسف نمودند.
رفتاری متناسب با ویژگیهای رهبر صنفی
وي تاكيد كرد :در اعتراض به این رفتار معاون معدني وزارت صمت،
آقاي شكوري بيشترين نقش را داشتند كه از يك رهبر صنفي نيز
دقيقا همين انتظار ميرود كه عالوه بر توان تجربي و علمي داراي
صراحت و جنگندگي در راستاي حفاظت از منافع صنفي نيز باشد.
اگر بنا باشد تمامي موضوعات بخش خصوصي با دولت فقط از
طريق مذاكره و البي كردن دنبال شود ،نمايندگان بخش خصوصي
به دلیلی نابرابری جایگاه قدرت طرفین ،به مرور زمان در ساختار
دولتي حل ميشوند و کارآمدی خود را از دست می دهند.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
چنانچه شرایط به سمتی رفته است که در حال حاضر نماینده
بخش خصوصی در شورای عالی معادن همزمان نماینده دولت
در اتاق بازرگانی نیز هست .این تناقض ،امکان ایفای نمایندگی
کارآمد بخش خصوصی را ناممکن می کند .وفق اظهار معاونت
معدنی ،مصوبات شورای عالی که برخی از آنها کامال» مغایر با
منافع بخش معدن بوده با تائید تلویحی و یا امضای نماینده خانه
معدن در شورای عالی صورت گرفته است .لغو معافیت مالیاتی
صادرات محصوالت معدنی ،جریمه ی چندصدمیلیاردی افزایش
تولید (اضافه برداشت) یک واحد خصوصی سنگ آهنی ،وضع
عوارض بر صادرات برخی موادمعدنی (تحت عنوان مبارزه با خام
فروشی) ،افزایش اخیر حقوق دولتی معادن آهن و ...مثالهایی از این
دست اند .بايد در نظر داشت كه ابزارهاي تعاملی با حاکمیت عالوه
بر مذاكره و البي ،كاركارشناسي ،اعتراض مدني و رجوع به مراجع
قانونی (دیوان عدالت ،دادگاهها و )...نیز است و تقلیل وظیفه ی
نمایندگی به مذاكرات پشت پرده نه تنها کارآمد نيست که زمینه
های فساد و ایجادرانت را نیز تقویت می کند.
اهمیت خانه معدن
عضو خانه معدن ايران با اشاره به اينكه رهبري بخش معدن در
حال پوستاندازي است ،عنوان كرد :اگر بخش خصوصی معدن در
گذشته صرفا حوزههايي مانند شن و ماسه ،سنگهای ساختمانی
و مواردي از اين دست محدود بود ،امروز حوزه معدن بسيار
متنوع و پرتعداد شده و نقش اين بخش در كل اقتصاد كشور نيز
پررنگتر شده است .غرقي خاطرنشان كرد :خانه معدن سرمايه
بخش معدن ايران است و اهميت توسعه و تقويت آن ،فراتر از
افراد و بنيانگذاران آن است .این تشکل به ابتکار السابقون بخش
معدن در اوایل دهه هشتاد شمسی ،زمانی که سهم و نقش بخش
خصوصی کمتر از شرایط حاضر بود تشکیل شد .با تالش موسسین
آن در دو دهه ی گذشته ،عالوه بر کسب جایگاههای قانونی ،نقش
مهمی در شناساندن ظرفیتهای معدن به حاکمیت داشته است.
مسائل ساختاری و رویکردی خانه
وی افزود :خانه معدن به لحاظ ساختاری متناسب با رشد ظرفیت

های بخش خصوصی معدن در دهه ی اخیر ،توسعه نیافته است.
و به نظر می رسد همین امر سطح اعتماد معدنکاران به کارآمدی
این تشکل برای در حل و فصل معضالت متعدد فضای کسب و
کار معدنی را کاهش داده است .لزوم بازبینی و انجام تغییرات در
ساختار و رویه های موجود امری اجتناب ناپذیر می نماید  .مسائل
ساختاری و موانع رویکردی در ایفای نقش نمایندگی خانه معدن
را به اختصار در چند مورد عمده می توان بیان کرد:
ساختار کنسرسیومی-شرکتی به جای صنفی-تشکلی:
خانه معدن متشکل از حدود  200عضو حقیقی و شرکت معدنی
است که با لحاظ شعب استانی ،در قیاس با شش هزار پروانه بهره
برداری معدنی کماکان نیاز به گسترده تر کردن دایره عضویت
دارد که این امر در گرو ایجاد اعتماد و ایفای نقش نمایندگی
واقعی در حل معضالت بخش است .از سوی دیگر با وجود انجمن
های تخصصی که به طور مشخص بر مسائل حوزه هایی مانند
سنگ آهن و سنگ های ساختمانی و ...متمرکز هستند ،ترکیبی از
ساختار کنفدراسیونی (متشکل از انجمنها و اتحادیه های تخصصی
معدنی) و عضویت مستقیم تنها مسیر برای تبدیل شدن به تشکل
فراگیر واقعی معدنی است .در ساختار شرکتی-کنسرسیومی
موجود هم ،به نظر می رسد رویه ی تصمیم گیری و مدیریت خانه
معدن ،بیشتر به صورت رییس محور است تا مجمع محور یا حتی
هیئت مدیره محور.
فاصله ی سنی قابل مالحظه:
وفق اعالمی مرکز آمار ،بیش از  60درصد نیروی کار فعال بخش
معدن اعم از مهندسین ،مدیران ،تکنسین ها و کارگران بخش
معدن متولدین سال  50به بعد هستند یعنی هرم نيروي كار
اين حوزه جوان تر شده است .در سنوات اخیر متناسب با این
تغییر ،خانه معدن کمتر دست به جوانگرایی و جانشین پروری
زده است و در ترکیب هیئت مدیره فعلی نه تنها نشانی از حضور
جوانان نیست بلکه میانساالن هم در اقلیت هستند .تجربه اتحادیه
محصوالت معدنی در حمایت پیشکسوت معدن ،جناب آقای
میرمحمدصادقی ،از حضور جوان تر ها در هیئت مدیره و واگذاری

امور به آنها ،نیز تجربه انجمن سنگ اهن به عنوان یکی از پرتحرک
ترین تشکل های معدنی ،اهمیت و لزوم جوانگرایی را در خانه
معدن نشان می دهد.
لزوم شفافیت بیشتر:
اعتماد ،زیربنای هر فعالیت جمعی است .شفافیت و اطالع رسانی
به اعضا و معدنکاران در نحوه و مکانیزم تصمیم گیری موضوعاتی
که خانه ی معدن مخاطب مشورت و رای دولت و حاکمیت است،
اهمیت حیاتی دارد .فرایند تصمیم سازی و اعالم نظر نماینده
خانه به عنوان نماینده کل بخش خصوصی معدن در تائید یا رد
یک پیشنهاد از سوی دولت و مجلس ،فارغ از دسترسی شخصی،
کماکان روشن نیست .نیز نحوه ی تامین مالی هزینه های جاری
و غیرجاری خانه معدن ،ورای حق عضویت اندک پرداختی اعضا،
بیش از گزارش مجامع ساالنه نیاز به شفاف سازی دارد .و این سوال
که به غیر از حق عضویت آیا کمک ها و تامین مالی اعضا ( و یا
معدنکاران غیر عضو به خانه معدن) ،تاثیری در نوع و کیفیت ارائه
خدمات به آنها ،در مقایسه با اعضا عادی دارد یا خیر.
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و در انتها
بروز اختالف نظرات در یک حوزه حرفه ای و صنفی ،اگرچه امری
ناخوشایند بنماید ،اما در صورت گشوده بودن به گفتگو و لحاظ
منافع صنفی و جمعی ،می تواند نقشه ی راه آتی را ترسیم کند.
پس از نزدیک به دو دهه ،خانه معدن مانند هر سازمان و تشکلی،
در جایگاهی قرار دارد که تقویت یا افول نقش آن ،بستگی به نحوه
ی مواجه با تغییرات محیط را دارد .اتخاذ رویکرد انکار و مقابله
و یا همراهی خالق با تغییرات ،تصمیمی است که بیش از همه،
موسسین ،که کماکان مدیران خانه نیز هستند ،در آن موثر خواهند
بود .به نظر اینجانب پرهیز از فردمحوری ،گسترده کردن دامنه
نمایندگی از طریق ایجاد ساختار کنفدراسیونی ،ایجاد شفافیت در
عملکرد و منابع مالی ،و نیز جوانگرایی و جانشین پروری ،می تواند
زیربنای تغییرات رو به جلو برای خانه معدن باشد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/04/12

محدودیت وزارت صنعت برای صادرات معدنی
روز گذشته سازمان گمرک تمامی کسانی را که محمولههای
مواد معدنی ،سنگآهن ،کرومیت ،زغالسنگ وکنسانتره
را برای صادرات اظهار میکنند ملزم به دریافت گواهی از
وزارت صنعت و معدن کرد.

رفتن بیرویه نرخ ارز همزمان شده ،گفت :این مشکالت در حالی
است که در زمینه حمل زمینی بار هم افزایش قیمت داشتهایم و
کشتیرانیها در این زمینه خدمات نمیدهند و آنها هم که خدمات
میدهند با هزینههای باال مواجه هستند و تمام عوامل دست به
دست هم داده تا هم هزینه تولید و هم هزینه صادرات به شدت
باال برود و به هیچ عنوان با نرخ تعیین شده  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی
هماهنگی نداشته باشد.وی ادامه داد :اگر واقعا این موضوع به همین
روال باقی بماند باید منتظر باشیم که دیگر صادراتی در حوزه مواد
معدنی در کشور نداشته باشیم ،چراکه مشتقات سنگ آهن از این
قضیه کامال آسیب خواهند دید و صادرات عناصر دیگری مانند
کرومیتها و سنگ تزئینی و ...متوقف خواهد شد که در شرایط
کنونی اصال به صالح معادن کشور نخواهد بود.
دنیای اقتصاد/
97/04/12

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از معادن پس از
تعطیالت مجلس

بر این اساس وزارت صنعت باید کامال در جریان صادراتی که برای
این کاالها صورت میگیرد باشد و عالوه بر این ،رویه تعهد بانکی
هم از سوی این دسته از صادرکنندگان به منظور بازپرداخت دالر
 ۴هزار و  ۲۰۰تومانی برای تحویل به سامانه نیما باید رعایت شود.
رئیس انجمن سنگآهن ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت:
این روند از روز دوشنبه در حال اعمال در تمامی پایانههای گمرکی
کشور است که این موضوع یک شوک بزرگ را برای چندمین بار
در صادرات مواد معدنی و بالطبع برای تولیدکنندگان به همراه
خواهد داشت.مهرداد اکبریان در ادامه با اشاره به اینکه رشد قیمت
تمام شده مواد معدنی و افزایش قیمتها در دو ماه گذشته با باال

رئیس هیات تحقیق و تفحص از معادن کشور از رسیدگی
گزارش هیات مذکور در صحن علنی مجلس پس از تعطیالت
قوه مقننه خبر داد.
نادر قاضیپور گفت :گزارش نهایی کمیسیون پس از اصالحات
حقوقی و ویرایشهای ادبی ازسوی هیات رئیسه کمیسیون صنایع
و معادن تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و پس از تعطیالت آتی
مجلس در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار میگیرد .به
گفته وی ،پس از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن
علنی مجلس ،این گزارش به قوهقضائیه ارسال میشود تا اقدامات
بعدی ازسوی این قوه انجام شود .وی از پرداخت نشدن حقوق
دولتی معادن توسط برخی شرکتهای دستاندرکار ،اجرای دست

و پا شکسته قانون معادن توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
پرداخت نشدن سهم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ازسوی دولت
پس از وصول مطالبات از معدنکاران و تخلفات اتفاق افتاده در
معدن طالی زرشوران در این گزارش خبر داد .رئیس هیات تحقیق
و تفحص از معادن کشور با اشاره به تاثیر مثبت گزارش هیات
تحقیق و تفحص بر اصالح روندهای غلط جاری گفت :با اجرایی
شدن این گزارش ازسوی قوه قضائیه و اجرایی شدن راهکارهای
پیشنهاد شده در گزارش توسط دستگاههای اجرایی از ظرفیت
باال معادن کشور در ایجاد اشتغال ،افزایش درآمدهای دولت ،قطع
دست رانتخواران و واگذاری معادن به دلسوزان استفاده خواهد شد.
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دنیای اقتصاد/
97/04/12

معدنکاری کوچک مقیاس ،از پارامتر اقتصادی
برخوردار است
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنى کشور
گفت :سازمان زمین شناسى آماده همکارى براى احیا و
فعال سازى معادن کوچک است.

به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» ،راضیه لک معدن در
گردهمایی طرح احیا ،فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
اظهار کرد :معدنکارى کوچک مقیاس از پارامترهاى سیاسی،
اجتماعى و اقتصادى برخوردار هستند.
وی افزود :معدنکارى کوچک مقیاس مزایایی دارد که ممکن است
معادن بزرگ مقیاس نداشته باشند .از طرفی این معادن در همه
نقاط ایران به خصوص مناطق مرزى حضور دارند.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
وی ادامه داد :معادن کوچک مقیاس نقش مهمى در اشتغالزایى ایفا
مى کنند و این در حالی است که توسعه معادن کوچک مقیاس
نیازمند معرفى پتانسیل ها است.
اخبار فلزات/
97/04/12

مدیر اکتشاف ایمیدرو از کشف ذخایر جدید معدنی خبر
داد:
کشف ذخایر جدید معدنی؛ سنگ آهن ،زغالسنگ،
بوکسیت ،طال و عناصر نادر

مدیر اکتشاف ایمیدرو ،دستیابی به ذخایر جدید و افزایش
ذخایر معدنی کشور را از دستاوردهای برنامه اکتشافی
ایمیدرو عنوان کرد.

ماده معدنی شامل طال ،زغالسنگ حرارتی و کک شو ،سنگ آهن،
آنتیموان ،عناصرنادر خاکی ،باریت و بوکسیت افزایش یافته است
.در حالی که تا پیش از برنامه اکتشاف ،ذخایر عناصر نادرخاکی در
ایران نامشخص بود اما تاکنون 65هزار تن از این نوع عناصر کشف
شده است.
وی در خصوص نتایج حاصل از برنامه اکتشاف یادآور شد :در نتیجه
انجام فعالیت های اکتشافی ذخایر معدنی کشور در سنگ آهن
500میلیون تن  ،زغال کک شو 345میلیون تن ،زغال حرارتی
 220میلیون تن ،باریت  103میلیون تن ،بوکسیت  21میلیون تن
 ،طال  42تن و آنتیموان  30هزار تن افزایش یافت.
مدیر اکتشاف ایمیدرو تصریح کرد :از بهار  1393با هدایت ایمیدرو،
برنامه وسیعی برای اجرای طرح های جدید اکتشافی آغاز شده
و هدف آن بررسی پتانسیل های معدنی در  250هزار کیلومتر
مربع از مساحت ایران است که حاصل آن شناسایی بیش از 400
محدوده معدنی در  36پهنه اکتشافی است.
وی در ادامه گفت :طی سال گذشته کل حفاری های انجام شده
 119هزار متر بود که در مقایسه با مجموع حفاری سال ماقبل(،
 105هزار متر) رشد نشان می دهد.
اصغر زاده اعالم کرد :مجموع هزینههای اکتشافی ایمیدرو و شرکت
های تابعه و وابسته در سال  1396به بیش از 1146میلیارد ریال
رسید این در حالی است که در سال  1395در این بخش 1080
میلیارد ریال هزینه شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) ،علی اصغر زاده تحقق اهداف توسعهای
ایران در حوزه هایی همچون فوالد ،مس ،آلومینیوم ،روی ،طال و
زغالسنگ را مستلزم انجام اکتشافات جدید دانست و افزود :نتایج
اولیه برنامه اکتشافی ایمیدرو نشان می دهد میزان ذخایر  8نوع

اصغر زاده خاطر نشان کرد :طی  4سال اخیر حدود  100شرکت
داخلی که برخی از آنها از شریک خارجی ،بهره گرفته اند،
طرحهای اکتشافی ایمیدرو را اجرا کردهاند.
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اخبار فلزات/
97/04/12

کرباسیان:
زمینه ورود بخش خصوصی برای توسعه معادن
عمیق مهیاست

اخبار صنعت و معدن

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :زمینه ورود بخش خصوصی
برای توسعه و اکتشاف معادن عمیق مهیاست.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران ،مهدی کرباسیان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:
طبق بررسی های انجام شده از برنامه اکتشاف  270هزار کیلومتر
مربعی در سراسر کشور ،این واقعیت حاصل شد که معادن وسیع
روباز جدید در کشور وجود ندارد و باید به سمت معادن زیرزمینی
و عمیق برویم .وی ادامه داد :در یکی از اقدامات اکتشافی صورت
گرفته در منطقه مرکزی ایران ،وجود حداقل  2میلیارد تن ذخیره
سنگ آهن پیش بینی شده است و معتقدیم در صورت تکمیل
اکتشافات ،ذخایر جدیدی در معادن زیرزمینی حاصل خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه از  10هزار معدن کشور،
 4هزار معدن غیر فعال و راکد وجود دارد ،تصریح کرد :فعال سازی
این معادن ،نیازمند همکاری بخش خصوصی است که با تفاهم
نامه منعقد شده با این بخش ،در گام نخست قرار است  500معدن
فعال شود.
وی ادامه داد :بیشتر این معادن در مناطق کمتر توسعه یافته و
روستایی است که با فعال سازی آنها ،عالوه بر تامین نیاز کارخانه
های بزرگ ،زمینه اشتغال و جلوگیری از مهاجرت جوانان این
مناطق به شهرها فراهم می شود.
کرباسیان با اشاره به افزایش  40تنی ذخایر طالی کشور گفت :با
اکتشافات جدید طال در  16استان از جمله سیستان و بلوچستان،
کردستان ،آذربایجان غربی و خراسان جنوبی ،تولید طال تا پایان
امسال از  5تن به  8تن خواهد رسید.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/04/09

واگذاری ۱۵بلوک معدنی در پهنه آباده  -جازموریان
به بخش خصوصی
طی مراسمی با حضور رئیس هیات عامل سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  ۱۵بلوک معدنی
در پهنه آباده  -جازموریان ،به  ۷شرکت بخش خصوصی
واگذار شد.مهدی کرباسیان در این مراسم گفت :این پهنه
 ۵هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و در  ۴استان کرمان،
یزد ،فارس و هرمزگان واقع است .رئیس سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود :بر اساس برنامه
ریزیهای خاصی که از سال  ۱۳۹۵انجام شده بود ،پهنه۴۵
هزار کیلومتری آباده-جازموریان مورد اکتشاف قرار گرفت
و در طول این بررسی ۵هزارکیلومترمربع هدفگذاری شده
است.

وی تصریح کرد :بر اساس اطالعاتی که به دست آمده ،حدود یک
میلیارد و۷۰۰میلیون تن ذخیره سنگ آهن برای پهنه مذکور
محاسبه شد که از این میزان حدود  ۷۰۰میلیون تن ذخیره سنگ

آهن مربوط به معدن گل گهر و یک میلیارد باقیمانده برای بقیه
پهنهها در نظرگرفته شده است.کرباسیان اظهار کرد :وسعت پهنه
آباده  -جازموریان در ابتدای اکتشاف ۴۵ ،هزار کیلومتر مربع بود
که پس از انجام مراحل مقدماتی ،ریسک آن به  ۵۰۰۰کیلومتر
مربع کاهش یافت و  ۱۵بلوک برای واگذاری به بخش خصوصی
آزاد شد .وی با اشاره به اینکه پهنه مذکور در چهار استان یزد،
فارس ،کرمان و هرمزگان توزیع شده است ،گفت :امروز  ۹بلوک
و در مراحل بعدی  ۴بلوک دیگر به بخش خصوصی واگذار خواهد
شد و این درحالی است که دو بلوک باقیمانده نیز جزو متعلقات
گلگهر محسوب خواهد شد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران افزود :آغاز عملیات اکتشافی در بیش از  ۸۰هزار کیلومتر
مربع از حوزهها به بلوکهای انرژی اتمی مرتبط بود و تاکنون
حدود  ۲میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در  ۲حفاری صورت گرفته،
کشف شده است.وی همچنین از انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی
برای  ۲۰۰هزار کیلومتر مربع از پهنههای کشور توسط ایمیدرو
خبر داد که اکنون برای حدود پنج هزار کیلومتر مربع از مناطق
استانهای کرمانشاه و کردستان در حال انجام است.کرباسیان
تصریح کرد :تاکنون بیش از  ۶هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری
در حوزه اکتشاف در سالهای  ۹۶ -۹۴با اولویت موضوع اکتشاف
صورت گرفته که در آن متخصصان اروپایی ،کانادایی و استرالیایی
در عملیات اکتشاف در برخی از این حوزهها حضور داشتند.به گفته
وی ،کشور ما با وسعت یک میلیون و  ۶۴۸هزار کیلومتر مربع
از نظر فعالیتهای اکتشافی هنوز نسبتا دست نخورده است و با
برخورداری از امکانات بالقوه نظیر معادن غنی ،نفت و گاز فراوان،
نیروی انسانی و دسترسی به آبهای آزاد ،آینده خوبی دارد و
محل مناسبی برای سرمایهگذاری و توسعه است.رئیس هیات عامل
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تاکید کرد:
بخشی از نتایج حاصل شده از برنامه اکتشاف  ۲۷۰هزار کیلومتر
مربعی ،افزایش  ۵۰۰میلیون تن سنگ آهن ۴۵۰ ،میلیون تن زغال
سنگ ۲۱ ،میلیون تن بوکسیت ۴۰ ،تن طال ۶۵ ،هزار تن عناصر

نادر خاکی ۳۰ ،هزار تن آنتیموان و برخی دیگر از مواد معدنی به
ذخایر قطعی کشور است.وی افزود :هم اکنون ۱۹۰هزار کیلومتر
مربع از ۲۷۰هزار کیلومترمربع برنامه اکتشافی ،آزاد شده و در
اختیار ادارات صنعت ،معدن و تجارت استانها ست و مکلفند آنها
را به بخشخصوصی واگذار کنند.
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گزارش های خبری

وی با بیان اینکه ایمیدرو بهرغم محدودیتهای بودجهای ،طی
سالهای  ۹۴تا  ،۹۶با شرکت مس حدود ۶۰۰میلیارد تومان در
حوزه اکتشاف سرمایهگذاری کرده است ،گفت :با توجه به اینکه
بخش خصوصی عالقهمند بهکار سرمایهگذاری است اما وارد ریسک
کارهای بزرگ همچون اکتشاف نمیشود ،در نتیجه دولت ورود
کرده و ریسک مورد نظر را میپذیرد.کرباسیان تصریح کرد :در
حوزه اکتشاف اگر بخش خصوصی عالقهمند نباشد دولت باید وارد
شده و این ریسک را بپذیرد ،البته در این مرحله معموال بخشی از
ریسکهای اولیه از بین رفته و در اختیار ادارات صنعت و معدن
استانها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از افتخارات دولت ،خروج از بنگاهداری
طبق قانوناساسی است ،گفت :البته این واگذاریها به معنای
این نیست که به غیراهلیت واگذار شود یا اینکه به نحوی باشد
که مورد استفاده قرار نگیرد بلکه ،اهلیت یکی از شروط اساسی
واگذاریها بوده است.بر اساس این گزارش ،در مراسم آغاز واگذاری
 ۱۵بلوک معدنی در پهنه آباده -جازموریان به سرمایهگذاران بخش
خصوصی ۹ ،بلوک به  ۷شرکت شامل معادن سنگ آهن احیای
سپاهان( ،بلوکهای  ۱و  ،)۷مشارکت شرکتهای کان آذین و
سرمایهگذاری صدر تامین (بلوک های ۱۰و  ،)۱۴فوالد غدیر نی
ریز (بلوک  ،)۲توسعه تجارت فراگیر فوالد خوزستان (بلوک ،)۳
بازرگانی بهبود تجارت آسیا (بلوک  ،)۵معین سبزهکاران طوس
(بلوک  ،)۸مشارکت بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر و
شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر (بلوک )۶واگذار شد.
باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
عصرمعدن/
97/04/07

تامین سنگآهن فوالد بحرین ،تعلیق شد
شرکت فوالد بحرین میگوید :پس از نشتی در یکی از خط
لوله های انتقال ،در قرارداد خود با آنگلوامریکن متضرر
شده است.

میکند ،گفت :معدنچیان مستقر در لندن در ماه آوریل در مورد
قرارداد اعالم کردند که در  20سال ،عرضه  13میلیون تن سنگ
آهن را متوقف میکنند.
گفتنی است در ماه مارس پس از آن که  2نشت در یک خط لوله
کشف شد و سنگآهن را به ترمینال صادراتی در ریو دو ژانیرو
بردند ،عملیات آنگلو امریکن در میناس آغاز شد.
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عصرمعدن/
97/04/11

نفت و معدن «پرو» در مسیر رشد

بخش نفت و معدن همچنان در پرو رشد می کند.

اخبار بین الملل

تعلیق قرارداد بحرین نشان از شدت مشکالت آنگلو در پروژه دارد،
زیرا این محصول در یک دهه پیش به قیمت  5.5میلیارد دالر در
اوج شکوفایی کاالها خریداری شده بود .آنها در این باره می گویند:
ما منابع را از مواد خام را تامین کرده و به طور موثر منابع خود را
در جهت تضمین تداوم در تولید و توانایی به منظور برآورده کردن
نیازهای مشتریان ،تنوع دادهایم.

ه گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» شرکت انگلیسی آمریکایی
آنگلوامریکن ،قراردادی که برای تامین فوالد بحرین به سنگآهن
داشت را به حالت تعلیق درآورده است.
این شرکت مستقر در خلیج گفت :پروژه مشکلدار برزیل پس
از نشت ازیک خط لوله که کاال را به بندر میبرد ،دچار مشکل
شدهاست.
طبق محاسبات رویترز ،با توجه به محاسبات و با استفاده از
میانگین قیمت در سال گذشته مشخص شد که این قرارداد برای
معدن ریوتینتو ،ارزش  1میلیارد دالری داشته است.
بحرین فوالد که گلولههای سنگآهن را برای فوالدسازان تولید

کمی بعد از این اتفاق یعنی نشتی لوله انتقال ،شرکت معدنچی
گفت به مدت سه ماه عملیات را متوقف میکند و پیشبینی
میکند که  3میلیون تن در هر تن به پیشبینیهای خروجیدر
سال میرسد .
تنظیم کنندههای برزیلی نیز جریمه  200میلیون ریال (51.81
میلیون دالر) را اعمال کردند.
ما در اواخر ماه آوریل ،این شرکت گفت :معدن تا فصل چهارم
بسته خواهد شد و محصول سال  2018تنها  3میلیون تن محصول
قبل از نشت تولید داشته است و میزان خروجی برای سال 2017
معادل  16.8میلیون تن بود.
پیشبینی میشود که درآمدهای حاصل از این گروه ساالنه به
میزان  300میلیون دالر تا  400میلیون دالر کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» ،مؤسسه ملی آمار و اطالعات
پرو در گزارشی اولیه اعالم کرد که در ماه مه  2018و برای سومین
ماه متوالی ،بخش های معدن و نفت همچنان رشد می کنند.
به گزارش رویترز ،هر دو بخش رشد  1.86درصدی را طی چند
سال گذشته نشان دادند که به دلیل افزایش تولید نفت ،گاز
طبیعی ،روی و قلع بود.
بخش نفتی رشد ساالنه  12.54درصد را نشان داد ،در حالیکه
بخش معدنکاری  0.16درصد رشد کرد.
همچنین گزارش دولتی اعالم کرد که در ماه مه ،تولید روی به
میزان  8.7درصد ،قلع به  4.5درصد و مس با  1.4درصد افزایش
یافت.
اما فلزات گرانبها عملکرد خوبی نداشتند .میزان تولید طال 4
درصد و تولید نقره  2.6درصد کاهش یافت.
معدن سهمی  60درصد در صادرات این کشور دارد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
اخبار فلزات/
97/04/09

طرح دو فوریتی مجلس با  ۵محور اقتصادی
تک نرخی کردن ارز اشتباه بود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :طرح دوفوریتی با
 ۵محور اقتصادی در مجلس مطرح خواهد شد.

به نقل از خبرگزاری فارس ،محمدرضا پور ابراهیمی در مورد
اظهارات چند روز گذشته رئیس جمهور در جمع مدیران اجرایی
کشور ،اظهار داشت :صحبتهای رئیس جمهور سرفصل جدیدی
در رابطه با پیگیری مطالبات مردم ،رهبری و مسئوالن در سایر
قوا است .ای کاش این جنس نگاه ،رویکرد و ادبیات رئیس جمهور
از سالهای قبل در دستور کار قرار میگرفت و میتوانستیم برای
بهبود شرایط استفاده کنیم.
وی افزود :طبعا زحمات و تالشهای دولت در حوزه مراودات
خارجی برای حل مشکالت اقتصادی جواب نداد و خروجی برجام
راهگشا نبود و از ابتدا هم برآورد میکردیم که کلید حل مشکالت
اقتصادی نیست و مباحث داخلی را باید حل کرد ،اگرچه تعامل با
بیرون کشور ارتباط منطقی نیاز است و میتوان اقتصاد را هدایت

کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
گفتمان جدید رئیس جمهور که جنس جدیدی برای راهبردهای
دولت در سالهای باقی مانده است ،بیان داشت :فکر میکنم ،باید
با رویکرد حمایتی آن را تقویت کنیم و اگر این ادبیات حاکم
باشد ،جنس کار نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود .از مدتها
قبل اعالم کردیم که دشمن شیپور جنگ را به صدا در آورده و
نیازمند این است که ما هم آرایش جنگی بگیریم و همانند دشمن
بتوانیم ،در عرصه میدانی مدیریت کنیم .خیلی از اعضای دولت در
سالهای گذشته شاید اعتقاد و باور به موضوع نداشتند و رفتارشان
متناسب با جنگ اقتصادی نبود .حرفهای رئیس جمهور گوشزدی
به اعضای کابینه بود که باید متناسب با شرایط جدید کار کنیم.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه فکر میکنم نگاه جدید رئیس
جمهور تحرک ایجاد میکند و ما هم استقبال میکنیم ،گفت:
اقای روحانی این نگاه را به صورت مستمر در تیم اجرایی لحاظ
کند و طبیعتاً باید اشراف از باال به پایین در رابطه با تصمیمات در
حوزه اقتصادی داشته باشد و شخصاً برای آن وقت بگذارد تا مسیر
هدایت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مجلس اعالم
آمادگی کردیم که حتماً مسیر جدید را همراهی خواهیم کرد،
تصریح کرد :تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری در تشکیل
شورای هماهنگی اقتصادی قوا آثار و پیامدهای مثبت دارد و دولت
از این فرصت ذیقیمت در هماهنگی با سایر قوا نسبت به گذشته
برای فائق آمدن به مشکالت استفاده کند.
وی با بیان اینکه دولت محورهایی را برای اقتصاد مشخص کرده
است ،عنوان کرد :بخشهایی از آن کار کارشناسی است و برخی
نیازمند تکمیل است .در مسیر عملیات و اجرا بخشهایی که به
شیوه اجرایی دولت باز میگردد ،غیر مستقیم حمایت میکنیم و
بخش دیگری که در حوزه تصمیمات مجلس برای اخذ مجوز است،
ورود میکنیم.
پور ابراهیمی با بیان اینکه مجلس اکنون ورود کرده و کمیته
ضد تحریم در مجلس تشکیل شده است و مجموعه اعضای موثر

اقتصادی در آن حضور دارند ،گفت :آقای بحرینی رئیس این
کمیته است و  14تا  16کارگروه تخصصی زیر مجموعه دارد.
بخش خصوصی هم ورود کرده و سریع بسته پیشنهادی را تهیه تا
به دولت ارائه کنیم .در مواردی که کار مشترک صورت میگیرد،
هماهنگیها انجام خواهد شد .ضمن اینکه دولت هم برنامهریزی
را شروع کرده است.
وی با اشاره به اینکه طرح دو فوریتی را دنبال میکنیم و روز
پنجشنبه کمیته تخصصی برای آن تشکیل شد و در هفته جاری
در مجلس بررسی میشود ،بیان داشت :موضوع آن به محورهای
مهم از جمله ساماندهی نقدینگی ،خروج دولت از مجموع طرحهای
عمرانی به روش سهل و آسان است ،تا محدودیتهای سالهای
گذشته را نداشته باشد .اختیارات بیشتر به استانها برای افزایش
ظرفیتهای اقتصادی با رویکرد غیر متمرکز ،ساماندهی وضعیت
سوخت و انرژی و راهکار اجرایی برای تالطم بازار ارز و طال از
محورهای این طرح است.
با اشاره به اینکه بحران نقدینگی و تالطم بازار طال ،سکه و ارز
است ،گفت :در محورهای دو فوریتی این موضوع نیز هست و
راهکار منطقی و فوری که متأسفانه علیرغم تأکیدات ما ،تک
نرخی شدن ارز و عدم در نظر گرفتن بازار ثانویه مسیر اشتباهی و
غیر تخصصی بود که هزینههای سنگینی به اقتصاد وارد کرد .تنها
راهی که التهابات ارزی را کاهش میدهد ،ایجاد بازار ثانویه است،
تا قیمتهای حبابی در بازارهای مختلف را کاهش دهد.
به گفته این نماینده مجلس ،اتاق بازرگانی ،مرکز پژوهشها و
بخش خصوصی همراه شدند ،تا این طرح دو فوریتی را به صحن
مجلس ببریم و ارز  4200را به کاالهای اساسی ،مواد اولیه تولید و
غذایی و اقالم ضروری جامعه اختصاص خواهد یافت و ارز کاالهای
دیگر با ارز تعادلی بازار تامین شود باشد ،تا قیمت حبابی ارز به
شدت پایین بیاید.
وی یادآور شد :دولت نیز پذیرفته ظرف روزهای آینده آنها را نهایی
کند .اگر دولت بازار ثانویه را اجرا کرد که هیچ ،در غیر این صورت
مجلس آن را به قانون تبدیل خواهد کرد.
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باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/04/10

همگرایی؛ کلید واژه تحوالت اقتصادی

روز صنعت و معدن فرصتی شد تا ابتدا نگاهی به مسیر
پیموده شده سالهای اخیر داشته باشیم .تجربههای
گذشته نشان میدهد نزدیکی بدنه حاکمیت با بخش
خصوصی بهترین راه برای برطرف شدن چالشهای پیش
رو است.

در واقع نقشی که شرکتهای داخلی از نیمه دوم سال  ۹۲به
این سو در بخش معدن و صنایع معدنی ایفا کردند ،نماد عینی
همگرایی دولت با کارآفرینان و فعاالن اقتصادی است .در این مدت
شاهد مشارکت شرکتهای خصوصی در ۳۲هزار میلیارد تومان
پروژه جدید این بخش از اقتصاد بودهایم .همچنین میزان سرمایه
جذب شده در طرحهایی که قبال اجرایی شده بودند به ۸هزار
میلیارد تومان میرسد .این همان نکتهای است که در گام نخست
باید به آن اشاره کرد و البته مورد تحسین قرار داد.
بخشی از این سرمایهگذاری در سال گذشته ،نتیجه داد؛ بهطوری

که سال  ۹۶به بهار افتتاحهای معدنی و صنایع معدنی شهرت
یافت .چنین رهاوردی ،بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر
نبود و این دستاورد ،سپاس فراوان دارد .واقعیت این است زمانی
که مدیران شرایط حضور در عرصههای اقتصادی را مناسب بیابند
حاضر به مشارکت فعال میشوند .این امر ابتدا از بدنه حاکمیت
آغاز میشود که در تصمیمگیریها (قانونگذاری ،اجرا و نظارت و
پیگیری) از شرکتهای خصوصی نیز کمک بگیرد .شرایط امروزه
کشور بیش از هر زمان دیگری چنین امری را برجسته میکند که
رهایی از چالشهای بنیادین در اقتصاد یا سیاستهای اقتصادی
نیازمند تعامل بیش از پیش با بدنه خارج از حاکمیت است .نگاهی
نو به تحوالت کشور در عرصههای مختلف به نیکی ما را به این
سمت سوق میدهد.
از سوی دیگر ،امکاناتی که بخش خصوصی طی سالهای اخیر در
اختیار گرفته و توانسته سهم باالتری نسبت به سالهای گذشته در
اقتصاد برعهده گیرد ،پتانسیل باالیی برای توسعه پیدا کرده است.
خوشبختانه امروزه شرکتها و هلدینگها در کشورمان ،توانمند
شدهاند و جایگاهی تاثیرگذار پیدا کردهاند که با تسهیل امور از
سوی دولت و حاکمیت آماده ایفا کردن نقشی تازه تر هستند.
با توجه به اینکه وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز مشارکتجویی
از تشکلها را سرلوحه تصمیمات این وزارتخانه قرار داده است،
میتوان آیندهای روشن در بخش تولید و تجارت رقم زد .مسیری
که طی سالهای گذشته طی شده توانسته عالوه بر رونق در
ظرفیتسازی تولید ،در بخش تجارت خارجی نیز منافعی قابل
توجه برای کشور در پی داشته باشد .عبور صادرات از مرز /۷
 ۱۰میلیارد دالر در بخش معدن و صنایع معدنی و کسب سهم
۲۲درصدی از کل صادرات غیرنفتی در سال  ،۹۶اثربخشی این
حوزه را به ناظران ،صاحبنظران و تصمیمگیران منعکس میسازد.
به نظر اینجانب ایجاد ثبات در حوزه تولید و تجارت ،مهمترین
زمینهای است که دولت و بدنه حاکمیت میتواند برای فعاالن
اقتصادی به ویژه کارآفرینان ایجاد کند .این نقش ،سیگنالی به

جامعه مخاطب ارسال میکند که دولت خواهان ادامه و رشد تولید
و تجارت شده است .تقویت نظام شایسته ساالری در همکاری با
شرکتهای خصوصی ،تاکید بر شفافسازی ،یکپارچگی و وحدت
رویه در صدور دستورالعملها و مقررات جدید و فعلی ،ایجاد
اطمینان به بخش خصوصی و تشکلها بر پیش بینی پذیر بودن
اقدامات دولت ،از جمله اقداماتی است که میتواند همگرایی بدنه
حاکمیت و بخش خصوصی را تقویت کند و این همگرایی ،کلیدواژه
تحوالت آتی در اقتصاد در بعد کالن نیز هست.
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اینجانب بهعنوان عضوی از بدنه دولت ،خود را سپاسگزار همراهی
و نقش آفرینی بخش خصوصی در رشد تولید،اشتغال و صادرات
میدانم .به گمان اینجانب چنین حضوری مایه خرسندی دستگاه
اجرایی کشور است که همواره منافع ملی را به همراه داشته است.
حضور در عرصه تولید و اشتغال ،همانا جهادگری در اقتصاد است
که کارگران عزیز پرچمدار آن هستند .خانواده ایمیدرو ضمن عرض
تبریک به مناسبت روز صنعت و معدن ،خود را قدردان همت بلند
این تالشگران ،مدیران و تمام کارشناسان بخش معدن و صنایع و
معادن میداند.
دنیای اقتصاد/
97/04/10

دولت بازار را انتخاب میکند یا نابازار را؟
نرخ دوم ارز در دوراهی
نرخ دوم ارز در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته است
و دولت باید تصمیم بگیرد که کدام راه را انتخاب کند.
سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق
بهادار کردن اظهارنامههای صادراتی و معامله آن در بورس،
در حالی اعالم شد که برخی شنیدهها حکایت از آن دارد
پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که قیمت را کنترل و
دامنه نوسان را نیز محدود کند.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

بهنظر میرسد در صورت انتخاب این روش ،بازار رقابتی از بین
خواهد رفت و دولت نابازار را انتخاب میکند .اما راه دوم تعیین
نرخ بهصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که
اجرایی شدن آن عالوهبر تقویت سمت عرضه ،به کاهش نوسان
دالر نیز کمک خواهد کرد .بر این اساس ،دولتمردان در جلسهای
ویژه در بعد از ظهر روز گذشته بر سر انتخاب یکی از این دو
راه وارد مذاکره شدند .سلسله جلسات مقامات دولتی برای تعیین
مکانیزم بازچرخانی ارز صادرکنندگان با پایه غیرنفتی در حالی
برگزار شده که متولی تجارت کشور بر نرخ توافقی ارز تاکید دارد.
محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی برای عرضه ارز
حاصل از صادرات کاالهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از
بورس خبر داده است که در صورت تصویب ،امکان انتخاب شیوه
ارائه ارز را به صادرکنندگان خواهد داد.
بازار دوم ارز ،دولت را در دو راهی قرار داده است .یک راه در نظر
گرفتن کف و سقف برای دالر در این بازار است و راه دیگر به
توافق میان واردکننده و صادرکننده برای تعیین نرخ ارز و ایجاد
نرخ رقابتی برمیگردد .حال این موضوع بعدازظهر روز گذشته در
جلسهای در دفتر معاون اول رئیسجمهور با حضور نمایندگان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بانک مرکزی و بورس مورد بررسی

قرار گرفته است .درخصوص راه اول ،هفته گذشته جلسهای با
حضور صادرکنندگان در دفتر رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار
شد و این موضوع مورد تبادل نظر قرار گرفت .اما در آن جلسه
مدافعان این راهکار ،نتوانستند از پیشنهاد خود دفاع و سایرین
را اقناع کنند .بهنظر میرسد این گروه همچنان در تالشند که
مسیرهای دیگری را بهمنظور توجیه تصمیمگیران ،بپیمایند و
حرفشان را به کرسی بنشانند .در عین حال راه دومی نیز وجود
دارد که به ایجاد نرخ رقابتی میانجامد و بر مبنای توافق دو طرف
صادرکننده و واردکننده استوار است و البته صادرکنندگان کاالهای
با پایه غیرنفتی از طرفداران این راهکار محسوب میشوند .از این رو
بهنظر میرسد نرخ دوم ارز در دوراهی قرار گرفته است .کارشناسان
بر این باورند که چنانچه تصمیمگیران ،راهکار اول را انتخاب کنند،
بازار از بین میرود که به نوعی نابازار است .اگر گزینه تصمیمگیران
استفاده از راهکار دوم باشد ،تعیین نرخ ارز رقابتی خواهد بود و
ضمن تقویت سمت عرضه ،میتواند در آینده نوسان نرخ دالر را
کاهش دهد .دو راهی نرخ دوم ارز در شرایطی مطرح میشود که
وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر نرخ توافقی بین صادرکنندگان
و واردکنندگان تاکید کرد .محمد شریعتمداری همچنین از ارائه
پیشنهادی به دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کاالهای با
پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داد که در صورت
تصویب در دولت ،صادرکنندگان کاالهای با پایه غیرنفتی برای ارائه
ارز خود دو آپشن پیش رو خواهند داشت.
براساس جلسهای که جمعه گذشته در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت برگزار و نتیجه آن به معاون اول رئیسجمهوری ارائه
شد ،پیشنهاد شده عالوه بر بورس ،امکان ارائه ارز صادرکنندگان
از طریق سامانه سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) نیز فراهم
شود .خرید و فروش ارز حاصل از صادرات خارج از بورس یکی از
خواستههای صادرکنندگان محسوب میشود که در نشست خود
با رئیس سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید کرده بودند .به اعتقاد
برخی از صادرکنندگان عرضه ارز از طریق بورس اقدام منطقی
نیست؛ چرا که شناسایی خریدار و فروشنده عمال در بورس ممکن

نیست و از طرف دیگر در شرایط تحریم ،محدود کردن عرضه
اظهارنامههای صادراتی به بورس ،خود نوعی محدودیت برای
صادرکنندگان بخش خصوصی است .از این جهت پیشنهاد بخش
خصوصی این بود که ارز حاصل از صادرات این بخش بهصورت
توافقی در سامانههای موجود (سامانه سماصا) عرضه شود تا امکان
مالقات طرفین فراهم شود .اما برخی نیز با مکانیزم بهادار شدن
اظهارنامههای صادراتی و معامله آن در بورس موافق بودند ،اما
معتقد بودند که تکیه سیاستگذار بر کنترل قیمت و محدود کردن
دامنه نوسان نباشد.
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در این میان ،روز گذشته وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نشست
خبری روز صنعت و معدن ،بر این نکته تاکید کرد که باید هر دو
آپشن در اختیار صادرکنندگان باشد تا بتوانند از هر مکانیزمی که
خواستند برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
وی همچنین درخصوص اینکه شنیدهها حکایت از آن دارد که
سیاستگذار تالش خواهد کرد قیمت و محدوده نوسانات را در
بورس کنترل کند ،اعالم کرد :به لحاظ دستگاهی عالقهمندیم که
نرخ توافقی باشد ،اما به لحاظ سیاستهای ارزی و بانک مرکزی و
اینکه در بازار شاهد نوسانات زیاد نباشیم با روشهایی سعی دارند
تا دامنه را کنترل کنند ،در بورس که کاال عرضه میشود بهطور
مثال درخصوص فوالد برای کشف قیمت (از به اضافه و منهای
یک عددی) استفاده میکنند و بازار را یله و رها به حال خود
نگذاشتهاند و کنترلی بر اساس قواعد بورس صورت میگیرد.
اما در کنار بورس ما سعی داریم از سامانه دیگری به نام سماصا
(سامانه ویژه صادرکنندگان) که شبکهای است در کنار شبکه نیما،
استفاده کنیمتا صادرکنندگان در استفاده از هر دو اختیار داشته
باشند .مکانیزم اجرایی شدن این تصمیم جمعه گذشته طراحی و
گزارش آن به معاون اول ارائه شده است .شریعتمداری با اشاره به
اینکه از امروز بورس کار خود را آغاز کرده است و پروانه صادراتی
شکل میگیرد و خریدار و فروشنده مراجعه و اقدام به معامله
میکنند ،گفت :درخصوص قیمت براساس پیش بینی صورت

باز گشت به فهرست
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گرفته قرار است که بخش خصوصی با یکدیگر توافق کنند؛ اما نظر
شخصی بنده این است که بهجای یک آپشن متقاضیان بتوانند از
دو آپشن استفاده کنند در این شرایط متقاضی در صورت تمایل
میتوانند از بورس و در غیر این صورت از سماصا استفاده کند.
اظهارنظر شریعتمداری از ارائه پیشنهادی از سوی وزارت صنعت به
دولت بابت ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان در مکانیزمی
خارج از بورس واکنش مثبت فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان
بخش خصوصی را به دنبال داشت و این اقدام را قدمی به جلو
برای صادرکنندگان در شرایط فعلی عنوان کردند .برخی از
صادرکنندگان معتقدند در وضعیتی که بار دیگر صدای تحریمها
شنیده میشود صادرکنندگان باید در مقابل تحریمها آزادی عمل
داشته باشند و فضای بازتری برای آنها ایجاد شود ،بنابراین ضرورت
دارد که محدودیتها به ویژه برای صادرکنندگان واقعی کمتر شود.
صادرکنندگان بخش خصوصی بر این باورند که تصمیم جدید
وزارت صنعت مبنی بر امکان ارائه ارز حاصل از صادرات خارج از
بورس بدون لحاظ کردن سقف و کف ،گامی به جلو است .به گفته
صادرکنندگان بخش خصوصی اکنون در شرایطی قرار داریم که
باید سیاستهای ضدتحریمی اتخاذ شود و برای همین نیاز است
وارد فاز حمایتی شویم و مشوقهایی را برای صادرکنندگان لحاظ
کنیم و در حال حاضر در شرایطی نیستیم که با بخشنامههای
جدید بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهیم.
ابطال ثبت سفارشهای کاالی ممنوعه
وزیر صنعت درمورد سیاستهای جدید دولت تصریح کرد :مسیر
رو به رشد اقتصادی تا ایام اخیر ادامه داشت .اما با روی کارآمدن
قلدری به نام ترامپ ،همه مذاکرات جهانی با مشکالت مواجه
شد .بنابراین با ایجاد انتظارات تورمی و نیز به هم ریختگی در
عرصهسیاست خارجی با تهدید همه شرکای تجاری ایران بهصورت
گسترده ،اوضاع تغییر یافت .این در حالی است که خارجیها
میگویند که میخواهیم منافع ملت ایران را حفظ کنیم ،اما با
ایجاد اخالل در روابط تجاری ایران با دنیا و عدم امکان تامین مواد
اولیه به موقع برای کارخانههای دولتی ،کنترل روند رو به رشد
اشتغال در کشور و کاهش قدرت خرید مردم تالش کردند که

به ملت ایران ضربه بزنند .بنابراین در ماههای پایانی سال قبل ،با
احساس روند حرکتی مثبت در اقتصاد ،تصمیمات ارزی بهعنوان
اولین تصمیمات البته کمی با تاخیر بعد از اتفاقاتی که در بازار ارز
داخلی رخ داد ،اتخاذ شد.
شریعتمداری گفت :سیاست ارزی کشور ،اعالم یک نرخ ثابت در
شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی
تغییر کرد و از سوی معاون اول رئیسجمهور اعالم شد .این در
حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخالت زیادی در
بازار داشت؛ اما این آرایش جدید ،آرایش مطلوب نیست ،بلکه در
شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ شده است .وی اظهار کرد :بر این
اساس با وجود مفاد قانونی ،واردات کشور در برخی کاالهایی که
مورد نیاز نیست ،ممنوع اعالم شده است که نمونه آن صرفهجویی
 ۲ /۲میلیارد دالری در واردات خودروهای ساخته شده بوده است؛
ضمن اینکه کلیه ثبت سفارشهای تامین مالی نشده در  ۱۳۳۹قلم
کاال نیز باطل شده است.
نیازمندیهای اولیه در اولویت واردات
شریعتمداری درخصوص اولویتهای اولیه واردات نیز عنوان کرد:
در کمیسیونهای اقتصادی مختلف اولویت بندی کاالها برای
واردات ،تامین نیازمندیهای اولیه در قدم اول و تامین مواد اولیه
حساس کارخانهها و سایر مواد واحدها و سایر نیازمندیها در
گروه کاالیی نهایی در دستور کار قرارگرفت .به گفته وی برخالف
قانون که دولت نمیتواند ممنوعیت در ورود کاال اعمال کند و
حتما از طریق نظام تعرفه که زبان شناخته شده در دنیاست ،باید
تصمیمات اتخاذ شود ،با توجه به شرایط فعلی تصمیماتی گرفته
شد که برخی نیازمندیها که در داخل امکان تامین آنها هست یا
ورودشان امروز ضروری نیست ،ممنوع اعالم شود و در این زمینه
 ۱۳۵گروه کاالیی و  ۱۳۳۹ردیف کاال بر اساس کتاب تعرفه با
اعالم ممنوعیت جلوی ورودشان گرفته شد.
شریعتمداری ادامه داد :با این سیاست  ۲ /۲میلیارد دالر از منابع
ارزی مصروفه برای واردات ماشینآالت کامل ساخته شده از دستور
واردات خارج شد.
وی یادآور شد :بر خالف پایان دولت یازدهم برای کنترل ثبات،

کلیه ثبت سفارشهای تامین مالی نشده در مجموعه ثبتارش
در نظام تامین ارزی بانک مرکزی از درجه اعتبار ساقط شد .این
اقدام به ظاهر ایجاد محدودیت است؛ اما در حقیقت در کلیه اقالم
داخلی ظرفیتهای خالی موجود کارخانهها را به شرط تامین ارز
با هدایت حرکت واحدهای تولیدی به سمت تولید داخلی پیش
میبرد و با افزایش بهرهوری ،هزینههای تولید کاهش مییابد .همه
ظرفیتهای خالی در داخل در همه کاالهایی که ممنوع اعالم شد،
در خدمت مردم قرار میگیرد.شریعتمداری گفت :اشتغال و بهره
وری و توجه به خالقیت و فکر ایرانی به سمت باال بردن کیفیت
محصوالت میرود و از این تهدید ،ملت ایران فرصت بزرگی برای
باور کردن تواناییهای کشور به دست میآورد.
تقاضای پلمب  ۴۰هزار واحد صنفی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به نظام جدید کنترل بازار اشاره و
بیان کرد :بر اساس دستور رئیسجمهور ،تنها مرجع قیمتگذاری
کاال در کشور سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
است ،این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل میکنند.
عالوه بر این برای  ۴۰هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمب
شده است .پس هر کسی که تخلف کند و کاال را با اجحاف به
مردم بفروشد ،مردم میتوانند به سامانه  ۱۲۴و  ۱۳۵طرح شکایت
کنند؛ هرچند خود سازمانها نیز مسوول هستند که در بازار حضور
داشته باشند و مکلف هستند که گرانفروشی را کنترل کنند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور نفتی
است که در اختیار کاالهای اساسی قرار خواهد گرفت ،اظهار کرد:
برخی از نیازمندیهای تولیدی که باید به دقت تامین شود ،در
اولویت اول قرار میگیرد .گروه دوم بخشی از کاالهایی هستند که
نرخ دالر برای واردات آنها  ۴۲۰۰تومان است که البته اکنون به
دلیل مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی باال رفته است؛ بنابراین
آنها نیز ارز دولتی میگیرند .وی ادامه داد :سال گذشته ۵۸۰۰
واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری اخذ کردند و تعدادی واحد
هم تعطیل شدند که علت آن باال بودن نرخ مالیات ارزش افزوده،
کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است؛
ادامه مطلب در صفحه بعد
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بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.
افشای لیست ثبت سفارش امکان پذیر نیست
شریعتمداری گفت :بانک مرکزی اسامی افرادی که دالر ۴۲۰۰
تومانی گرفتهاند را در اختیار دارد ،بنابراین ما بهعنوان وزارت
صنعت نمیتوانیم که ثبت سفارشکنندگان را افشا کنیم ،چراکه
اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم؛ این در حالی است
که لیست اعالمی از سوی وزیر ارتباطات ،اسامی افرادی بود که
تخصیص ارز داشتند ولی تامین ارز آنها صورت نگرفته بود؛ ما
نمیخواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم.
بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی ،تصمیماتی خواهیم
گرفت که به صالح اقتصاد باشد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :با اعالم اسامی افرادی که ارز  ۴۲۰۰تومانی گرفته و کاال
وارد کردهاند ،مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی
از سوی نهادهای نظارتی هستیم ،اما نکته اینجا است که هریک از
انواع ارز ،هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمامشده آن را نیز
باید بر این مبنا محاسبه کرد.
سیاستهای ارزی دولت برای تولید
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین درخصوص سیاستهای
ارزی دولت برای تولید نیز اعالم کرد :در جلسه شورای امنیت
ملی در روزهای گذشته ،برخی مطالب ارائه شد که در آن شرکای
تجاری بزرگ آمریکا ،از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده
و اعالم کردهاند که کنار ایران باقی خواهند ماند؛ ضمن اینکه
بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی
شدن است و رئیسجمهوری به زودی به اتریش و سوئیس سفر
خواهد کرد .وزیر صنعت با بیان اینکه در شرایط فعلی نظر دولت
حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است ،عنوان
کرد :بر این اساس ،مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد ،همچنین
صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعالم خواهد.
وی افزود :صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول
ارائه در سامانه نیما نمیشود ،حدود  ۱۵میلیارد دالر است که
میتوانند در صورت حمایت ،صادرات خود را افزایش دهند .به
همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی

را در دستور کار قرار داده است .همچنین سیاستهای کنترل
بازار نیز در دستور کار است ،به این معنا که وقتی دولت نرخ
ارز را یکسان اعالم میکند ،برخی از نیازمندیهای قانونی تامین
نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار
غیرمتشکل پولی شکل میگیرد و برخی سوءاستفادهها نیز شکل
خواهد گرفت.
 ۵۸۰۰واحد جدید وارد مدار تولید شد
شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه در حوزه تولید ،سیاستهای
جدید اتخاذ شده است ،گفت :از جمله این سیاستها ،راهاندازی
واحدهای تولیدی جدید است و در این رابطه پارسال  ۵۸۰۰واحد
تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت .وی از وجود حدود ۵۷۰۰
معدن فعال در کشور خبر داد و افزود :به تازگی  ۴۰پهنه امیدبخش
معدنی شناسایی شده و بهرهبرداری از آنها ،افزایش تولید و اشتغال
را در پی خواهد داشت .وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآور شد :در
سال  ۵۷و ابتدای پیروزی انقالب مجموع واحدهای صنعتی کشور
 ۸۹۰واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از  ۸۴هزار واحد
افزایش یافته است .وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در
فضای اقتصادی کشور است ،افزود :شورای هماهنگی سران قوا نیز
در فعالیتهای اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند.
شریعتمداری با اشاره به آمارهای  ۲ماه ابتدایی امسال گفت:
تسهیالت پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با پارسال
۱۳درصد رشد داشت؛ اما با سهم  ۴۰درصدی رشد پیشبینی
شده همچنان فاصله داریم .وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه
در گردش را مشکل  ۷۰درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست
و افزود :واحدهای تولیدی ما امروز ،از پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده رنج میبرند ،البته این موضوع در دستور کار مجلس قرار
دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر به آن ،به نفع تولیدکننده
است .شریعتمداری ،استقبال از خرید کاالی ایرانی و کاهش قیمت
تمام شده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و
افزود :در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده ،به
حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین

مالی پروژهها و طرحها هستیم.
وی افزود :اگر  ۳۲هزار میلیارد تومان تسهیالت درنظر گرفته شده،
زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد ،حرکت نقدینگی
سرگردان به سمت فعالیتهای سفتهبازی متوقف میشود .این
عضو کابینه دولت افزود :میزان صادرات غیرنفتی کشور در  ۲ماه
ابتدایی امسال ۱۸ /۸ ،میلیون تن به ارزش  ۷ /۷میلیارد دالر بود
که  ۵ /۸میلیارد دالر آن به بخش صنعت اختصاص داشت و ۲۰۰
میلیون دالر سهم بخش معدن بود.وی افزود :در  ۲ماه امسال برای
تاسیس واحدهای صنعتی جدید  ۲۲ /۲درصد از نظر تعداد افزایش
تقاضا مطرح شده که بیانگر عالقهمندی مردم به بخش تولید است.
تغییرات کابینه را از رئیسجمهوری بپرسید
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وی درخصوص تغییرات کابینه نیز گفت :تغییرات در وزارت صنعت
را باید از رئیسجمهوری سوال کنید.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه دالر برای صادرکنندگانی که مشمول
ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند ،همان  ۴۲۰۰تومان خواهد
بود ،اظهار کرد :بستر بورس کامال آماده است و از فردا هم قابلیت
اجرایی دارد ،اما باید توجه داشت که تنها اظهارنامه در بورس
معامله میشود و در چارچوب بورس ،قرار است که بخش خصوصی
و بورس نرخ پایه را تعیین کنند .یعنی کشف قیمت با مشارکت دو
طرف صورت گیرد .این یک اختیار است ،اگر خواستند از طریق
بورس و اگر نخواستند عدهای از طریق تهاتر کار را پیش ببرند.
شریعتمداری ،گفت :ابالغ شورای هماهنگی سران قوا به ما در
ایجاد ممنوعیت از واردات کاالهایی که در داخل تولید میشود
یا در حالحاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیست ،تا پایان
سال  ۹۷است؛ اگر تمدید نشود ،دولت مجددا به روند طبیعی
تجارتخودرو در کشور برمیگردد .ولی اگر مشکالت زودتر از این
مرتفع شود ،زودتر رفع محدودیت میشود .اما اکنون  ۲ /۲میلیارد
دالر واردات صورت گرفته است و جایز نیست که این ارز به آن
اختصاص داده شود.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
باشگاه خبرنگاران جوان/
97/04/06

فعالیت های اقتصادی در کشور باید به بلوغ برسد

باید فعالیت های اقتصادی را در بخش های مختلف به
بلوغ برسانیم تا ضمن حمایت از تولیدات داخلی بتوانیم در
بازارهای جهانی رقابت داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،بهرام شکوری؛ در برنامه
 18و  30شبکه خبر گفت :اقتصاد مقاومتی برگرفته از استراتژیک
توسعه صنعتی است که در حمایت از تولیدات داخلی مطرح می
شود.
شکوری درباره حمایت های دولت ،افزود :یکی از حمایت های
دولت در بخش آرندی( ) R&Dاست که می تواند هزینه های
تمام شده محصول را کاهش و به کیفیت باال محصول کمک کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حمایت از فعاالن اقتصادی،
گفت :در سال های گذشته بهره بانکی کاهش یافته ،یارانه پرداخت
شده و از قاچاق کاال هم جلوگیری شده است که باید این مهم
استمرار داشته باشد.
او افزود :تولیدکنندگان داخلی باید جنس باکیفیت تولید کنند و
هزینه تمام شده محصول خود را کاهش دهند تا کاالها ارزانتر در
اختیار مشتریان قرار گیرد.
شکوری گفت :رسالت دولت ها حمایت از تولید کننده و مصرف
کننده است و نمی توان آن را تفکیک و یکجانبه پیش برد.
او گفت :اگر خصوصی سازی واقعی در کشور اتفاق افتاد می توانیم
شاهد رشد صنعت در کشور باشیم .
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره بروکراسی یا دیوان ساالری در
کشور ،گفت :دولت مقید است تا پنجره واحد ایجاد کند تا خدمات

در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.
او گفت :ما باید زمان را به حداقل برسانیم تا شاهد توسعه فعالیت
های اقتصادی در کشور باشیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکار برون رفت از موانع ،افزود:
پیشنهاد می شود یک نهاد فرا قوه ای و ستاد اقتصاد مقاومتی در
اتاق بازرگانی تشکیل شود و این امر می تواند انقالبی در توسعه
اقتصادی کشور ایجاد کند.
او گفت :باید تولیدکنندگان داخلی از حمایت های اساسی برخوردار
باشد.
شکوری درباره نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور ،گفت :بانک ها
باید هزینه تمام شده پول خود را کاهش دهند و پول را با بهره
کمتر در اختیار تولیدکنندگان قرار داده تا آنها بتوانند هم در امر
اشتغال و هم در کاهش هزینه تمام شده محصول فعالیت کنند.
دنیای اقتصاد/
97/04/12

نهضت بهرهوری و رشد فرآوری در بخش معدن

شکل دادن به نهضت بهرهوری و رشد فرآوری در حوزه
معدن و صنایع معدنی موضوعی است که از سوی کمیسیون
معدن اتاق ایران دنبال میشود .در این راستا استفاده از
ظرفیت معادن کوچک و متوسط در استانهای مختلف نیز
در دستورکار قرار دارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی
با اعضای کمیسیونهای متناظر خود در اتاقهای استانی از
برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای معدنی در کشور با تأکید بر
رشد بهرهوری و تکی ه بر فرآوری معادن موجود خبر داد .به گزارش

پایگاه خبری اتاق ایران ،بهرام شکوری ،در این نشست که با هدف
همافزایی و انسجامبخشی بین فعاالن اقتصادی این حوزه و رشد
بنگاههای کوچک و متوسط ،برگزار شد ،به شرایط بد اقتصادی
امروز و عملکرد نامطلوب دستگاههای دولتی در بخش معدن اشاره
کرد و گفت :معدن کاران کشور با مشکالت و چالشهای مختلفی
روبهرو هستند؛ فقدان استراتژی معدنی ،ضعف در اکتشافات،
ضعف در قانون ،نبود شفافیت در عملکرد شورایعالی معادن و
موضوعاتی ازایندست عمدهترین مشکالت این حوزه است .وی
درعینحال رتبه ایران را بین کشورهای دنیا از نظر ارزش منابع
طبیعی ،پنجم عنوان کرد و گفت :اگر بخش معدنی کشور بتواند
بر اساس سیاستهای تعیین شده در افق  ۱۴۰۴حرکت و اهداف
تعیین شده را محقق کند ،حدود  ۶۰درصد از درآمدهای نفتی را
تامین میکند .این بخش در حوزه اشتغالزایی نیز سهم باالیی
غ بر ۹۸ /۳درصد از واحدهای این حوزه ،بنگاههای
دارد چراکه بال 
کوچک و متوسط هستند و این واحدها در اشتغالزایی میتوانند
سهم باالیی داشته باشند.شکوری از شکلگیری نهضت فرآوری و
بهرهوری در حوزه معادن به عنوان یک الگوی موفق که توانسته
تاکنون به بهبود شرایط کمک کند ،یاد کرد و افزود :با توجه به
اینکه دولت در حل چالشهای امروز کشور نتوانسته موفق باشد،
بخش خصوصی باید به گونهای برنامهریزی کند که مشکالت را
پوشش داده و زمینه رشد این حوزه را فراهم کند .خوشبختانه
اقدامات اخیر که با همت تشکلهای این حوزه صورت گرفته ،نتایج
قابل توجهی در پی داشته و میتوان با استفاده از این الگو به
ارتقای جایگاه معدن کاری در ایران کمک کرد.این عضو هیات
نمایندگان اتاق ایران درعینحال به دو مصداق عملی در مورد
آنچه تاکنون برای ایجاد بهرهوری انجام شده اشاره کرد و افزود:
ایجاد کنسرسیوم بخش خصوصی در معدن سرب و روی مهدیآباد
و استفاده بهینه از معدن اسمالون که از نظر عیار ،شرایط خوبی
نداشته اما با توجه به اقداماتی که در این معدن صورت گرفت،
امروز به یکی از معادن سودده تبدیل شده است.
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ریسکهایپیشرو
دنیای اقتصاد/
97/04/09

پروا سلطانی
فعال اقتصادی
شرایط کسبوکار امروز ایران با توجه به اتفاقات پیشآمده از ابتدای سال  ۱۳۹۷در هالهای
از ابهام قرار دارد .تصمیمگیریهای ارزی دولت بعد از افزایش شدید نرخ ارز در ابتدای سال
شرایط ناپایداری شدیدی را ایجاد کرد.
از یکسو صادرکنندگان کاال که قیمت تمام شده محصول را بر مبنای نرخ آزاد ارز محاسبه میکردند
یکشبه با تصمیم آوردن ارز به سیستم بانکی با نرخ دستوری مواجه شدند ،به این معنی که قیمت
تمامشده کاالی خود را باید نرخ دستوری هر دالر  ۴۲۰۰تومان محاسبه کنند که منجر به باال رفتن
قیمت تمام شده و خارج شدن صادرکنندگان ایرانی از دور رقابتهای جهانی خواهد شد .جالب
اینجاست که صادرکنندگان موظف هستند کرایههای حملونقل بینالمللی را به شرکتهای حملونقل
بر پایه نرخ آزاد ارز پرداخت کنند و سپس با آوردن ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی معوض ریالی
آن را به نرخ هر دالر  ۴۲۰۰تومان دریافت کنند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
از سویی دیگر واردکنندگان کاال به طرز تعجبآوری هدیه دریافت ارز با نرخ  ۴۲۰۰تومان به ازای هر
دالر را دریافت کردند .در حالی که پیش از این واردات کاالهای غیراساسی بر اساس نرخ آزاد ارز اتفاق
میافتاد .به این معنی که واردات برای تجار ارزانتر شد و کشور به سمت وارداتی شدن سوق داده شد.
بماند که واردکنندگان مجبور به تحمل زمان بسیار طوالنی برای دریافت ارز یادشده هستند و دسترسی
به آن کار از ما بهتران است .لذا این مقوله ارز دستوری و دستورالعملهای در پی آن خود باعث ایجاد
رکود و تورم در سایر سطوح دیگر اقتصادی کشور شده است.
عالوه بر نرخ ارز ،نرخ تورم نیز از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر روند فعالیت بنگاههای اقتصادی است
که ارمغانش برای صاحبان کسبوکار چیزی جز ضعف در تامین مواد اولیه و در نهایت تولید کاالی با
کیفیت پایین و غیرقابل رقابت نخواهد بود .البته همانطور که شاهد بودیم قیمت و هزینههای بسیار
باالی حملونقل در سال جدید منجر به اعتصاب ناخوشایند کامیونداران شد که هنوز هم سامان نیافته
و خود دلیل فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی شده است.
بوکار تحتتاثیر فشارهای بینالمللی ناشی از پشتکردن آمریکا به توافق برجام،
از طرفی فضای کس 
شرایط را برای شرکای اقتصادی خارجی در ایران سخت کرده است ،به ترتیبی که شرکتهای خارجی

یکی پس از دیگری در حال نقض قراردادهای بلندمدت خود با ایران هستند و قصد خروج از کشورمان
را دارند .بهعنوان مثال شرکتهای حملونقل بینالمللی که کانال ارتباطی صادرات و واردات را برای
کشور ایجاد میکنند بعضی به سرعت و بعضی دیگر در بازه طوالنیتری قصد تعطیلی دفاتر خود و
قطع خدماترسانی به ایران را دارند که این موضوع باعث باال رفتن هزینههای حملونقل و ایجاد
تورم و خروج سرمایهگذاران بزرگ و صاحبان تکنولوژی در حوزه فوالد و پتروشیمی میشود که خود
مقولهای بسیار آسیب زننده است .به هر تقدیر اولین اثر هرگونه تحریم اقتصادی بر متزلزل شدن امنیت
سرمایهگذاری در کشور بوده و خواهد بود .به ترتیبی که حتی برخی سرمایهگذاران ایرانی هم به فکر
جای امنتر برای حفظ و تولید سرمایه خواهند بود.
مواردی که ذکر شد همگی دستبهدست هم داده و بنگاههای اقتصادی را در شرایط ابهام در تصمیمگیری
مواجه کردهاند .صاحبان کسبوکار در وضعیت کنونی توان خود را بر کنترل ریسکهای موجود متمرکز
کردهاند و لذا امکان برنامهریزی بلندمدت و میانمدت را از دست دادهاند .همچنین افزایش دستمزد
متناسب با نرخ تورم به باری مضاعف بر دوش صاحبان کسبوکار تبدیل شده است .حقوق و دستمزدی
که گرهی از مشکالت اقتصادی قشر کارگر و کارمند باز نمیکند ،کلیه کسبوکارها و بهویژه بنگاههای
تولیدی دارای نیروی کار زیاد را تحتفشار قرار داده و نگرانی به تعطیلی کشاندن این بنگاهها را افزایش
داده است .وضعیتی که بیتردید بر تولید کاالی ایرانی اثرگذار خواهد بود و سقوط نرخ رشد اقتصادی را
به بار خواهد آورد .نگارنده بر این عقیده است که دولت تدبیر و امید بهرغم شعارهای اقتصادی مطبوع
در دوران انتخابات ،در سیاستگذاریهای اقتصادی سنجیده عمل نکرد و در ساری و جاری کردن
سیاستهای اقتصادی هم بسیار کند پیش رفت .رانت در تصمیمگیری مشخصه بارز کارنامه اقتصادی
دولت یازدهم و دوازدهم بوده و باعث شده است که تصمیمهای کالن اقتصادی بهجای داشتن نگاه
 ۳۶۰درجه ،از زاویهای نادرست به مسائل اقتصادی بنگرند و نظم کلی اقتصاد را بههم بزنند .ابتالی
بدنه دولت به بحران مدیریت و برخوردهای خارج از چارچوب با مدیران نخبه و متعهد دلیلی شده تا
مدیران از ترس برخوردهای بازرسیگونه نهادهای نظارتی محافظهکار و منفعل شدهاند و دلسوزیشان
هم در گلو خفه شده است .توصیه جدی در چنین شرایطی پرهیز از تولید دستورالعملهای ناقص و
ناقض همدیگر است و همچنان بر این باورم که اقتصاد دستوری در هیچجای دنیا موفق نبوده و در ایران
هم موفق نخواهد بود .تنها راه نجات اقتصاد کشور ،ایجاد فضا برای کسبوکار و تجارت آزاد با دنیاست
و البته ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی .تغییر مکرر سیاستهای اقتصادی و قوانین
در این حوزه ،ابتکار عمل را از همگان خواهد گرفت و شرایط را از اینکه هست متزلزلتر خواهد کرد.

یادداشت
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چهچیزیباعثاعتمادکارمندبهرئیسشمیشود؟
نویسندهMark Murphy :
من در یکی از مطالعاتم به نام «چگونه باید در محیط کار اعتماد ایجاد کرد؟» از بیش از
۷هزار نفر درباره اینکه چرا به رهبرانشان اعتماد میکنند یا به آنها اعتماد ندارند نظرسنجی
کردم .اولین چیزی که با آن برخورد کردم این بود که تقریبا ۳۴درصد وفاداری کارکنان در
نتیجه احساس اعتماد نسبت به رئیسشان ایجاد میشود .بنابراین پرواضح است که اعتماد
کارکنان نسبت به رئیسشان اهمیت زیادی دارد.اما واقعا چه چیزی باعث میشود کارمند
به رئیساش اعتماد کند؟ ما در تحقیقاتمان به این نتیجه رسیدیم که مهمترین محرکی که
باعث میشود کارمند به رئیساش اعتماد کند این است که کارمندان هنگام طرح مشکلشان
چقدر احساس میکنند رئیسشان به نحو موثری به آن پاسخ میدهد.
اما در این بین مشکلی وجود دارد .من اخیرا مطالعه دیگری با نام «خطرات نادیده گرفتن بازخوردهای
کارکنان» درباره  ۲۷۰۴۸مدیر از ردههای مختلف و کارمند انجام دادم .یکی از نتایج حاصله از این
گزارش این بود که تنها ۳۳درصد از افراد بر این باورند که هنگام طرح مشکل با رئیسشان پاسخ
سازنده دریافت میکنند ،درحالیکه ۱۷درصد عقیده دارند رئیسشان هیچوقت پاسخ سازندهای به آنها
نمیدهد .حتی اگر آن کارمندانی را که میگویند رئیسشان همیشه(۲۳درصد) یا مکررا (۲۲درصد) به
مشکالتشان پاسخ سازنده میدهند با هم ترکیب کنیم هنوز بیش از نیمی از کارمندان هستند که حس
میکنند وقتی مشکلشان را با رهبرانشان مطرح میکنند همیشه پاسخ سازنده دریافت نمیکنند.چرا
این مساله اهمیت زیادی دارد؟ یک دلیل این است که اگر کسی بگوید هنگام طرح مشکل رهبرش
همیشه پاسخی سازنده دارد ۱۲ ،برابر احتمال بیشتری دارد که این شخص از آن سازمان با عنوان
کارفرمایی بینظیر یاد کند.
بنابراین ،چطور میشود وقتی کارکنان مشکالتشان را مطرح میکنند با سرعت به آنها پاسخ سازندهای
داد؟
اول اینکه باید کاری کنید که کارمندانتان مشکالتشان را با شما مطرح کنند .پس برای این کار دیگر
نپرسید «اوضاع در چه حال است؟» .این پرسش به نظر بیضرر میآید اما «اوضاع در چه حال است؟»
واقعا پرسش نیست .زبانشناسان به آن بیان سخنوار ( )Phatic expressionیا کنش گفتاری
( )Speech actمیگویند؛ مثل گپ زدن است؛ یک گفتوگوی تشریفاتی که قرار نیست به دنبال
اطالعات خاصی باشد یا اصال اطالعاتی در اختیار ما بگذارد .هدف پرسش به دست آوردن اطالعات است
اما وقتی از بیشتر آدمها میپرسیم «اوضاع در چه حال است؟» پاسخ استاندارد این است« :همهچیز

رو به راه است ».پس باید چه پرسید؟ سعی کنید پرسشهایی از این دست از افرادتان بپرسید« :اخیرا
مشکلی سر راهتان بوده؟» « ،با چه موانعی رو به رو هستید؟» یا حتی « آیا اخیرا سر کار چیزی باعث
کالفگیتان شده؟» هدف همه این پرسشها به دست آوردن اطالعات واقعی دربار ه این است که
کارمندانتان با چه مشکالتی مواجه هستند .واضح و مبرهن است که اگر کارمندان هنگام طرح مشکل،
آنها را با شما در میان نگذارند شما نمیتوانید پاسخ سازندهای به آن بدهید .همینکه متوجه وجود
ی این خواهد بود که به این مشکالت پاسخ سازنده بدهید .واضح است که دلتان
مشکلی بشوید قدم بعد 
نمیخواهد طوری پاسخ بدهید که انگار موضع دفاعی گرفتهاید .شاید یکی از کارمندانتان به شما بگوید
که «مهمترین مانعی که با آن مواجهم این است که شما همیشه دیرترین زمان ممکن کار را به من
محول میکنید .معنی این کار این است که من مجبور میشوم تمام آخر هفته را کار کنم به جای اینکه
بتوانم در طول هفته کار را به سرانجام برسانم ».ممکن است شنیدن چنین چیزی سخت باشد اما اگر
واقعا میخواهید اعتماد ایجاد کنید باید به نحو سازندهای پاسخ بدهید؛ یعنی هیچ نوع موضع دفاعی
در کار نباشد .بنابراین به طرح مشکالتِ کارمندانتان اینگونه پاسخ دهید« :که این طور .ممنونم که
مشکل را با من در میان گذاشتید؛ متوجه نبودم که دارم چنین کاری میکنم ».اگر بتوانید خودتان را
مجبور کنید که به انتقاد کارمندانتان با عبارت «ممنون که مشکل را با من در میان گذاشتید» پاسخ
دهید ،آنوقت میشود گفت در راه درستی برای دادن پاسخ سازنده قرار گرفتهاید .همچنین قدم نهایی
احتمالی کارمندانتان نیست .در میان رهبران به
برای ارائ ه پاسخ سازنده شتاب برای «رفع» مشکل
ِ
هنگام خبردار شدن از وجود مشکل ،گرایشی طبیعی برای رفع مشکالت وجود دارد .اگر کارمند وارد
دفتر شود و بگوید« :بخش حسابداری اطالعات را به موقع در اختیار من قرار نمیدهد» واکنش بسیاری
از رهبران این است که گوشی تلفن را بردارند ،با بخش حسابداری تماس بگیرند و اینطور مشکل را حل
کنند .اما بیشتر وقتها ،هنگامی که کارمندان مشکالتشان را مطرح میکنند به دنبال گوش شنوا و
ل مشکل را در دست بگیرد .این حسی است
تایید هستند نه کسی که آنها را به کناری بکشد و اختیار ح 
که وقتی مدیری برای حل مشکل شتاب میکند به کارمند دست میدهد .سعی کنید به جای این کار
از کارمندهایتان سوالهایی از این دست بپرسید« :من چگونه میتوانم کمکتان کنم؟»« ،تا حاال به چه
راهحلهایی دست پیدا کردهاید؟»« ،فکر میکنید بهترین راه برای حل این مشکل چیست؟» بخشی از
پاسخ سازنده دادن این است که وقتی کارمندتان با شما مشکلی را مطرح میکند بیشتر مثل یک مربی
پاسخ دهید و کمتر مثل یک مدیر .وقتی از کارمندهایتان سوال میپرسید به آنها شانس آموختن و به
اشتراکگذاری ایدههایشان را میدهید .شما با این کار تاکید میکنید که به آنها اعتماد دارید و رابطهای
را بنا میکنید که بیشتر مثل رابطه همردههاست تا رابطه رئیس و مرئوس.
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سکانسیازفیلمدونده-ساختهیامیرنادری (سال)1363
ِ
سکوت آب
میتواند خشکی باشد و فریا ِد عطش؛
ِ
سکوت گندم
ِ
پیروزمند قحط؛
میتواند گرسنگی باشد و غری ِو
ِ
سکوت آفتاب
همچنان که
ظلامت است ــ
ِ
سکوت آدمی فقدانِ جهان و خداست:
اما
غریو را
تصویر کن!
رص مرا
ع ِ
در منحنی تازیانه به نیش ِ
خط رنج؛
همسایهی مرا
بیگانه با امید و خدا؛
ِ
حرمت ما را
و
که به دینار و درم برکشیدهاند و فروخته.
 --احمد شاملو
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