خبرنامه الکترونیک انجمن سنگ آهن ایران
 20تیر ماه 1397

بولتن هفتگی انجمن

03

شماره صد و بیست و یک

 5تصميم کار ساز در جلسه مشترک
معدني ها با شريعتمداري

سایر اخبار
 05بازار ثانويه ارز ،صادرکنندگان را ميترساند
06

دولت آماده مشارکت براي توسعه فرآوري معدني است

06

مجلس نگران آينده بخش معدن است

13

دستورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات

شماره  20/ 121تیر ماه 97
در این شماره می خوانید:

03

اخبار انجمن
 5تصميم کار ساز در جلسه مشترک معدني ها با شريعتمداري
سنگ آهن پيش نياز اصلي 55ميليون تن فوالد
بازار ثانويه ارز ،صادرکنندگان را ميترساند
شروط وضع عوارض بر صادرات مواد معدني

06

اخبار صنعت و معدن

08

گزارش های خبری

دولت آماده مشارکت براي توسعه فرآوري معدني است
مجلس نگران آينده بخش معدن است
شکوفايي معدني در گرو رشد سرمايه گذاري

بهره برداري از طرح توسعه کارخانه فوالد سبا
امضاي  4قرارداد سرمايه گذاري و آغاز ساخت پايانه مواد معدني در چابهار
رونق بازار صنايع معدني زمانبر است
احتمال کشف ذخاير معدني جديد در کردستان

12

اخبار بین الملل

13

اخبار اقتصادی

18
19

نگاهي به بازار سنگ آهن استراليا
کاهش صادرات سنگ آهن هند

دستورالعمل جديد واردات در مقابل صادرات
فراز و فرود يک دستور سنگ آهني
دو دستور براي کارت هاي بازرگاني
محيط رشد بنگاه هاي مولد

یادداشت

ضرورت بازگشت صرافي ها

مقاالت مدیریتی

نقش سرمايه ساختاري در ايجاد مزيت رقابتي کسب و کار

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
معدن/24
97/04/17

مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن سنگ آهن ایران:
 ۵تصمیم کار ساز در جلسه مشترک معدنی ها با
شریعتمداری

جلسه  12تشکل بخش معدن کشور روز یکشنبه با حضور
وزیر صنعت،معدن و تجارت و سه معاون وی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت  ،معدن
و تجارت مهدی کرباسیان رییس ایمیدرو جعفر سرقینی معاون
معدنی وزارت صمت و مهندس لک رییس سازمان زمین شناسی
در محل وزارت صمت برگزار شد ازسوی انجمن سنگ آهن ایران 5
پیشنهاد اساسی به وزارت صنعت-معدن و تجارت ارایه و مقرر شد
تا عالوه بر ارایه یک نسخه شفا بخش اقدامات عملی برای بهبود
فضای کسب و کار این حوزه صورت پذیرد.
مهراد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران در مورد جزییات این
جلسه در گفتگو با معدن 24تصریح کرد:در این جلسه ای که روز
گذشته با حضور  12تشکل حوزه معدن برگزار آخرین تحوالت و
دورنمای زنجیره فوالد تشریح شد.
وی افزود:طی سال های گذشته مازاد سنگ آهن کشور صادر می
شد و اوج صادرات این محصول مربوط به سال  92معادل 24.5
میلیون
تن بود اما از آن سال به بعد صادرات روند نزولی به خود گرفت
بطوریکه هم اکنون تجارت این کاال در شرایط فورس ماژور قرار
دارد.
رییس انجمن سنگ آهن ایران افزود:هم اکنون به دلیل شرایط
خاص بین المللی صادرات فوالد هم با موانعی روبرو شده از سویی
عدم همکاری شرکت های کشتیرانی و بیمه ها به این موضوع
دامن زده است ماحصل افزایش هزینه های صادرات کاال است.
وی گفت:در سه ماه اول  97صادرات محصوالت زنجیره فوالد

کاهش یافته و ادامه این روند به تولید کنندگان فوالد و سنگ آهن
فشار مضاعف وارد خواهد کرد و احتمال کاهش تولید بنگاه های
تولید کننده محصوالت معدنی وصنایع معدنی وجود دارد.
رییس انجمن سنگ آهن ایران افزود:بر خی محرک های داخلی
سبب شده تا قیمت تمام شده صادرات افزایش یابد در چنین
شرایطی باید وزارت اقتصاد با اتخاذ راهکارهای اساسی قیمت تمام
شده تولید و صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی را کاهش
دهد

اکبریان به بخش دیگری از موضوعات مطروحه در جلسه مشترک
با وزیر صنعت .معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:مشکالت و
چالشهای مربوط به بحث معافیت های مالیاتی،عوارض صادرات
سنگ آهن،حقوق دولتی معادن و معضالت سامانه نیما از جمله
موضوعات مورد بحث با شریعتمداری بود
وی افزود:اگر دولت در تجارت کاال روانسازی نکند و سیاست های
انبساطی را در پیش نگیرد بطور یقین در صادرات زنجیره فوالد با
مشکل اساسی ربرو خواهیم شد و باید شاهد کاهش تولید بنگاهها
باشیم و در شرایط فعلی دولت باید با کاهش فشار های داخلی از
خود تحریمی دست بکشد تا با تعطیلی بنگاهای حوزه معدن و
صنایع معدنی روبرو نشویم.
رییس انجمن سنگ آهن ایران در ادامه به ارایه  5پیشنهاد کلیدی
به شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:

در این جلسه از سوی انجمن سنگ آهن ایران  5پیشنهاد مهم
ارایه که مقرر شد وزیر صمت با همکاری دکتر سرقینی معاونت
معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت این موضوعات راپیگیری ودر
برنامه قرار دهد
-1حذف سامانه ارزی نیما برای بنگاهها و تجار حوزه بخش معدن
و صنایع معدنی از جمله موضوعات مهم مطروحه در جلسه بود چرا
که دلیلی ندارد شرکت های کوچک و متوسط تجهیزات طرحهای
توسعه را با دالر  8هزار تومانی بسازند اما کاال را با دالر 4200
تومانی بفروشند در این راستا دکتر شریعتمداری وزیر صمت قول
مساعد دادند تا این موضوع را پیگیری کنندو حتی پیشنهاد دادیم
تا مبنای مبادالت ارزی حوزه معدن دالر آزاد باشد.
-2توقف دریافت حقوق دولتی از معادن تا بهبود شرایط اقتصادی
در این جلسه پیشنهاد تا در شرایط تحریم دریافت حقوق دولتی از
معادن کشور بخصوص معادن کوچک و متوسط منتفی شود .این
موضوع تصمیم گرفته شد تا از طریق معاونت معدنی وزارت صمت
پیگیری شود تابا شناسایی و بررسی حجم ریالی حقوق دولتی
دریافتی تمامی معادن کشور وتاثیر گذاری آن تصمیم کارشناسی
اتخاد شود.
همچنینن پیشنهاد شد تا با استفاده از یک نرم افزار جامع میزان
قانونی و دقیق حقوق دولتی معادن محاسبه شود چراکه اعتقاد
داریم حقوق دولتی معادن با توجه به شرایط معدن تغییر می کند.
-3پیشنهاد شد عوارض صادرات گندله و کنسانتره سنگ آهن صفر
و افزایش نیابد و وضع عوارض صادرات سنگ آهن فعال معلق بماند.
 -4به پیشنهاد دکتر شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق ایران مقرر شد شفایت الزم در مورد اطالع رسانی از
مصوبات شورای عالی معادن صورت پذیرد و نقش نمایندگان بخش
خصوصی در این شورا افزایش یابد و در صورت نیاز نمایندگان
تشکلهای تخصصی در شورا حضور داشته باشند.
-5مقرر شد جلسات تشکلهای بخش خصوصی هر سه ماه یک بار
با وزیر صنعت،معدن و تجارت برگزار تا مشکالت این حوزه مورد
بررسی قرار گیرد.
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باز گشت به فهرست
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محمد جواد عسکری ،مدیر عامل صندوق بازنشستگی
فوالد ایران
سنگ آهن پیش نیاز اصلی ۵۵میلیون تن فوالد
صنعت فوالد برای کشورها یک صنعت استراتژیک است .از
این منظر که تولیدکننده مواد اولیه برای توسعه زنجیرههایی
مانند ساختمان ،تجهیزات صنعتی (کشتی ،خودرو و …)
و در کل زیرساخت برای صنعتی شدن یک کشور است.
کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن که معدن ندارند و
صنایع معدنی و فوالد برایشان مهم است ،مواد اولیه خود را
وارد می کنند تا بتوانند صنعت فوالد به ویژه صنعت فوالد
کیفی داشته باشند و محصوالت با کیفیت مطلوب (نظیر
خودرو ،کشتی و …) تولید و به دنیا صادر کنند.

صنایع و معادن در ایجاد اشتغال ،افزایش ارزش افزوده و توسعه
اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیری دارند و باور اساسی این است
که یکی از ارکان توسعه پایدار در صنعت ،تکمیل زنجیره تولید
برای پیشگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده فرآوردهها
میباشد.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که هرجا امنیت سرمایه
گذاری وجود داشته باشد ،موج سرمایه گذاریها به آن سمت
خواهد رفت ،لذا برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور و تشویق
سرمایه گذاران باید مقررات و قوانین اثر بخش و تقویت کننده
این بخش بیش از پیش تسری پیدا کند .قدر مسلم اگر به دنبال
تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم ،باید ابتدا داشتههای خود را حفظ و
تقویت کنیم و سپس با مدیریت کارآمد ،ضمن ظرفیت سازیهای
جدید ،نسبت به ارزش افزایی محصوالت تالش کنیم.
برای تامین منابع مالی سه مسیر «جذب سرمایه از خارج ،جذب
سرمایه از داخل و افزایش سرمایه» وجود دارد که در حال حاضر
در جذب سرمایه خارجی با چالشهایی مواجه هستیم و آن چه
بهنظر میرسد.
مسیر بعدی تامین منابع مالی از داخل است که از طریق بانکها،
بورس و صندوق توسعه ملی میتواند صورت گیرد .اما سومین
روش به افزایش سرمایه بازمیگردد که متاسفانه در این بخش نیز
با چالش مواجه هستیم .به همین دلیل باید به دنبال راهکارهایی
با کمک بخش خصوصی باشیم.

ز این رو صنعت فوالد را به عنوان یک صنعت زیرساختی برای
صنعتی شدن ایران ،بسیار استراتژیک باید دید.بی تردید حوزههای

متاسفانه محدودیتهای جدی در تامین منابع مالی پروژهها،
بی توجهی به مقیاس تولید و صدور مجوزهای غیرکارشناسی به
خصوص در حلقه فوالدسازی ،جانمایی نامناسب بسیاری از پروژهها
و همچنین عدم توسعه متوازن زیرساختهای مورد نیاز نسبت به
واحدهای زنجیره فوالد از چالشهای موجود در این حوزههاست.
با توجه به این چالشها باید در صدور مجوزها و تغییر رویکرد در
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مجوزهای صادر شده به طور جدی توجه کرد.
با مطالعه صرفه و هزینه در هر حلقه از زنجیره تولید فوالد کشور
میتوان به این نتیجه رسید که حلقه آهن سازی نسبت به سایر
حلقهها مزایای نسبی بیشتری دارد .بدین ترتیب با تکیه بر همین
مزایای نسبی و داشتن استراتژی مناسب میتوان تاثیرگذاری
کشور در بازار بین المللی بار فلزی را افزایش داد.

اخبار انجمن

به هر تقدیر ایران با توجه به معادن سنگآهن و انرژی فراوان ،این
ظرفیت را دارد که به یکی از کانونهای اصلی تولید فوالد در جهان
تبدیل شود که البته این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و تکمیل
زنجیره فوالد است.
گ آهن که از معدن
مراحل مختلف تکمیل زنجیره فوالد پس از سن 
گ آهن به کنسانتره ،گندله،
استخراج میشود ،شامل تبدیل سن 
آهن اسفنجی ،شمش و محصوالت فوالدی است.
از اینرو باید در تاسیس و ایجاد یک واحد فوالدی تمام این
زنجیره را در نظر گرفت تا با بهرهگیری کامل از این زنجیره به
بیشترین میزان ارزشدهی برسد .درحقیقت سنگآهن را میتوان
اصلیترین حلقه دانست ،زیرا تولید فوالد وابسته به استخراج این
ماده معدنی است .از اینرو برای رسیدن به چشمانداز فوالد باید به
فکر اکتشافهای بیشتر در معادن سنگآهن بود.
امروز صنایع و معادن ما نیازمند توجه ویژه میباشند و اگر حمایت
از این حوزهها به درستی انجام شود ،دستیابی به اهداف ۱۴۰۴
بهتر و راحتتر خواهد بود
باز گشت به فهرست
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کیوان جعفری طهرانی:
بازار ثانویه ارز ،صادرکنندگان را میترساند

رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار بازار ثانویه ارز خبر
داد و گفت :در بازار ثانویه ارز صادرکننده و واردکننده برای
مبادله ارز با یکدیکر به تفاهم رسیده و این اقدام در سامانه
جامع تجارت ثبت و عملیاتی نیز می شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» ،به گفته ولیاله سیف ،در
بازار ثانویه ارز ،واردکننده به بانک مراجعه کرده و گواهی خود را
دریافت می کند و پس از ثبت ،عملیاتی می شود؛ واردکننده به
بانک مراجعه گواهی ثبت خود را می گیرد و بعد با صادرکننده
توافق می کند و این توافق عملیاتی می شود .حال درباره اینکه
این روش تا چه اندازه می تواند موفق باشد یا اینکه مورد استقبال
قرارگیرد ،یکی از کارشناسان ارشد تحلیلگر بازار جهانی فوالد و
سنگ آهن به «عصرمعدن» می گوید :بعید می دانم این روش مورد
استقبال صادرکنندگان قرار گیرد چرا که بیشتر تولیدکنندگان و
بازرگانان ما در کلیه زمینه ها افراد متخصص ولی سنتی هستند.
به گفته کیوان جعفری طهرانی ،این افراد حتی اگر تحصیالت

آکادمیک نیز داشته باشند ،روش تجارت را بر اساس اصول و سنتی
که طی سال های بسیار خودشان تجربه کردند یا از نسل قبلی
خود آموخته باشند ،رفتار می کنند و ترجیحا از تجارت پیچیده
که با اما و اگر همراه باشد استقبال نکرده و حتی از آن پرهیز می
کنند .وی ادامه داد :این بازار ثانویه ارز باعث ترس صادرکنندگان
می شود و بطورموقتی رکودی در تولید و صادرات کلیه کاالها
ایجاد خواهد کرد .در طول حدود  3ماه گذشته از زمان تصویب
ارز تک نرخی بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان به علت عدم
برنامه ریزی صحیح مسئوالن ،سرمایه هایشان را از دست داده
اند (به غیر از افرادی که با رانت پولدارتر شدند که افراد خاصی
هستند) .جعفری طهرانی ادامه داد :متاسفانه بعد از این مدت هنوز
یک برنامه ثابت و مدون وجود ندارد و هر از چند گاهی یک برنامه
جدید امتحان پس نداده اعالم و مطرح می شود که در هیچ کجای
دنیا نمونه اش وجود ندارد .این کارشناس ارشد تحلیل گر بازار
جهانی فوالد و سنگ آهن تاکید کرد :تا زمانی که نخواهیم از
تجربه سایر کشورهایی که در دوران تحریم توانسته اند با مدیریت
صحیح هزینه و درآمد باز تکرار می کنم اول و از همه مهم تر
مدیریت صحیح هزینه (روزنه فرارعده ایی با حک کردن سایت و
دور زدن قوانین جزو این مورد هزینه می دانم) ،نه تنها آب از آب
تکان نمی خورد ،بلکه شرایط بدتر هم می شود .وی گفت« :قرار
نیست ما چرخ را از نو اختراع کنیم ،چرخ قبال اختراع شده است».
دنیای معدن/
97/03/23

شروط وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی

قدیر قیافه گفت :هرگونه تصمیم گیری برای وضع عوارض
صادرات مواد معدنی باید مبتنی بر رعایت آیین نامه ماده
 ۳۷قانون رفع موانع تولید باشد تا به سهم ما در بازار معدنی
جهانی لطمه ای وارد نکرده ،همچنین اجرای آن باعث توقف
کار واحدهای تولیدی نشود.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن با اعالم اینکه هنوز قانونی
برای وضع عوارض بر صادرات محصوالت خام معدنی تدوین نشده،
گفت :وضع عوارض جدید ابتدا پیشنهادی از سوی معاونت معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به شورای اقتصاد بود .زمانی که این
طرح در کمیسیون کارشناسی شورای اقتصاد در حال بررسی بود
با پیگیری تشکل های بخش معدن به ویژه انجمن سنگ آهن و
رایزنی با وزیر و معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس اتاق
بازرگانی ،قبل از اینکه در صحن شورای اقتصاد مطرح شود برای
بررسی بیشتر مسکوت ماند.
قدیر قیافه با بیان اینکه طرح وضع عوارض بر صادرات خام فروشی
نیازمند بررسی در چارچوب قوانین و مقررات است افزود :آیین نامه
ماده  ۳۷قانون رفع موانع تولید که سال  94از سوی دولت ابالغ
شده و در آن آمده است که وضع عوارض جدید بر مواد معدنی باید
ناظر بر  ۳بخش باشد؛ نخست اینکه نباید به سهم کشور در بازار
جهانی معدنی آسیب بزند ،نباید عوارض جدید باعث توقف فعالیت
واحدهای تولیدی شود .همچنین ماده معدنی باید با نرخ پایه ۳
بار در بورس کاال عرضه شود ،سپس اگر مشتری پیدا نکرد ،بدون
عوارض اجازه صادرات داده شود.
او با تعریف اینکه خام به ماده ای گفته می شود که هیچ گونه تغییر
فیزیکی ،ظاهری و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد گفت :برخی
از مسئوالن هنوز تعریف دقیق از مواد خام معدنی ندارند ،و سنگ
آهن دانه بندی را خام می دانند در حالی که تغییر شکل پیدا کرده
و مواد مزاحم از آن جدا شده و حتی در برخی موارد عیار آن از ۳۰
به  ۶۰درصد رسیده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت در پیشنهاد خود برای کنسانتره نیز عوارض تعیین
کرده است افزود :حتی برخی کارشناسان معتقدند کلوخه نیز به
دلیل اینکه از دل زمین بیرون می آید دیگر یک ماده معدنی خام
نیست ،بنابراین باید رویکرد وضع عوارض بر صادرات مواد خام
مبتنی بر فعالسازی تمام قابلیت های صنعتی کشور باشد.
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باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
اخبار فلزات/
97/04/14

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دولت آماده مشارکت برای توسعه فرآوری معدنی
است

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :دولت حسب
قانون آماده مشارکت با بخش خصوصی برای سرمایهگذاری
بهمنظور توسعه صنایع معدنی و واحدهای فرآوری است.

منتشر شده بود ،به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار کرد.
این سرمای ه گذاری اکتشافی با هدف مشارکت دولت و بخش
خصوصی و به منظور جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
انجام میشود و استعداد این بلوک ها در ذخایر آهن و کرومیت
است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد :باید حسب قانون به بخش
خصوصی کمک کنیم تا بتواند به ساخت کارخانجات فرآوری در
این مناطق نیز اقدام کند که به عنوان نمونه فرآوری های آهک،
فرآوری کاغذ از سنگ و کارخانه های فسفات در استان های
کهگیلویه و بویر احمد ،لرستان ،کرمانشاه و خراسان جنوبی آغاز
شده است.
وی خاطرنشان کرد :اگر بخش خصوصی موافق و عالقه مند به این
مهم باشد ،دولت آماده است تا به مشارکت در طرح ها یا پشتیبانی
برای انجام سرمایه گذاری در آنها بپردازد.
کرباسیان با اشاره به انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در  200هزار
کیلومتر مربع از پهنه های کشور توسط ایمیدرو ،یادآور شد :این
عملیات در حدود  100هزار کیلومتر مربع دیگر از پهنه های کشور
از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در حال انجام
است که می تواند به کشف منابع زیر زمینی بیانجامد.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از ایرنا ،مهدی کرباسیان افزود:
مقوله اکتشاف معادن که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دنبال می شود ،بیشتر در مناطق
کمتر توسعه یافته کشور به انجام رسیده است.
به گفته وی ،اکثر  15بلوک معدنی که در هفته جاری به بخش
خصوصی واگذار شد در مناطق کمتر برخوردار کشور واقع شده اند
که می توان در کنار معادن ،به توسعه صنایع معدنی در این مناطق
نیز پرداخت.
گفتنی است ،در هفته جاری ایمیدرو  15بلوک پهنه آباده-
جازموریان در استان فارس را که فراخوان عمومی آن پارسال

ویژه معدن) و همچنین برخی اقالم و ماشین آالت خاص هستیم
که به واردات وابسته است.
وی یادآور شد :در چند سال گذشته و با تصمیم دولت ،ماشین
آالت نو و حتی کارکرده معدنی وارد کشور شد و بخش خصوصی
نسبت به واردات شاول ها و دامپتراک ها اقدام کرد که تا حدودی
تامین کننده نیازهاست ،اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.
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کرباسیان بیان داشت :در این زمینه و برای رفع کمبودها ،تاکنون
جلساتی با انجمن پیمانکاران ،انجمن ماشین آالت و تولیدکنندگان
داخلی برگزار شده است.
عصر معدن/
97/04/19

مجلس نگران آینده بخش معدن است
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی معتقد
است وزارت صنعت ،معدن و تجارت آن طور که باید به
بخش معدن توجه ندارد.

کمبود ماشینآالت در معادن بزرگ
وی درباره ماشین آالت معدنی و وابستگی به واردات آنها خاطرنشان
کرد :ماشین آالت یکی از مهمترین ابزارها در توسعه فعالیت های
معدنی است ،در این زمینه در معادن کوچک و متوسط مشکل
خاصی نداریم و تولیدات داخلی پاسخگوی نیازهاست.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در معادن بزرگ ،اما
نیازمند تامین شاول ها (نوعی بیل مکانیکی برای بارگیری سنگ
های سخت یا خاک های معدنی) و دامپتراک ها (کامیون های

ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
علی اسدیکرم در گفت و گو با «عصر معدن» ،درباره تاخیر در
رونمایی از نقشه معدن با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
اظهار کرد :امروز با شرایط ویژه ای مواجه هستیم و مسئله وضع
تحریم های جدید و تشدید آنها مطرح است .در شرایط قبل که
نقشه راه را تدوین کردیم به سمتی در حرکت بودیم که زمینه برای
اکتشاف ،استخراج و اشتغال زایی در بخش معدن فراهم شود ،اما
امروز وضعیت متفاوت است.
وی تصریح کرد :در کنار این موضوع در  2سال گذشته تالش های
بسیاری در حوزه های مختلف از جمله بحث حقوق دولتی در
کمیته معدن مجلس شورای اسالمی صورت گرفته است .پیش تر
به میزان 65درصد از حقوق دولتی دریافتی به بخش معدن باز می
گشت اما با اقدامات صورت گرفته این عدد به 100درصد رسیده
است تا حقوق دولتی دریافتی صرف توسعه مناطق معدنی شود.
البته در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کم کاری هایی
داشته است.
اسدی کرم اضافه کرد :در این باره با دیوان محاسبات مکاتبه
داشته ام ،زیرا از سازمان مدیریت گله مند هستیم .همچنین از
وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز درباره این موضوع سوال دارم.
در همین رابطه چند جلسه معاون مالی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت داشته ایم زیرا از مجموع واریزی ها میزان کمی اختصاص
پیدا می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در ادامه
با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از واگذاری معادن ،بیان کرد:
تحقیق و تفحص در حال انجام است و جلسات آن دوباره از سر
گرفته شده است .بنده خود نیز گزارشی کامل از بخش معدن
استان و نحوه واگذاری ها آماده کرده ام .هفته گذشته جلسه ای با
اعضای کمیته تحقیق و تفحص داشته ایم و برخی موضوعات در
آن مطرح شد.
به گفته اسدی کرم ،بخش معدن بسیار وسیع است اما وزارت
صنعت ،معدن و تجارت آن طور که باید به این بخش توجه ندارد،
در حالی که ما نگران آینده بخش معدن هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :طی  2هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت،
معدن و تجارت جلسه خواهد داشت.
دنیای اقتصاد/
97/04/20

شکوفایی معدنی در گرو رشد سرمایهگذاری

توجه بیشتر مسووالن به تولید سنگآهن در کشور
میتواند نویدبخش آیندهای درخشان در صنایع معدنی
باشد.علیرضا سیاسیراد دبیر سابق انجمن سنگآهن
ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :استفاده
از بورس کاال میتواند موجب شفافسازی قیمتهای مواد
معدنی شود چنانکه میتوانیم از ظرفیتهای بورس در
جهت تقویت تولیدکنندگان فوالد و سنگآهن بهره ببریم.
سیاسیراد اضافه کرد :در صورتیکه دولت سرمایهگذاری
موثری در بخش سنگآهن انجام دهد ،طی چند سال آینده
مشکل تامین سنگآهن حل خواهد شد.

وی ادامه داد :متاسفانه دولت به جای تقویت حوزه تولید سنگآهن،
راهکار فشار بر تولیدکننده سنگآهن را در پیش گرفت و همین

موضوع موجب افت سرمایهگذاری در حلقه اول زنجیره تامین
فوالد شده است.سیاسی راد اضافه کرد :اکنون به دلیل ریسک
باال و طرح مجدد عوارض بر صادرات سنگآهن ،بخش عمدهای از
سرمایهگذاران کنسانتر ه و گندل ه و حتی فوالد از سرمایهگذاری در
حوزه سنگآهن اجتناب میکنند؛ چنانکه روند صادرات سنگآهن
در چهار سال گذشته نزولی بوده و ۲۴میلیون تن در سال  ،۹۲به
 ۷میلیون تن در سال  ۹۶رسیده و این به دلیل افزایش مصرف
داخلی و کاهش قیمت جهانی بوده است.
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سیاسیراد گفت :در صورتیکه دولت تعرفهای برای سنگآهن
تعیین نکند ،کاهش صادرات این محصول تا چند سال آینده
خودبهخود اتفاق میافتد ،زیرا تا وقتی مشتری داخلی هست،
انگیزهای برای صادرات نداریم.این فعال حوزه تولید سنگآهن
کشور معتقد است؛ در صورتیکه دولت در فرآیند فروش بازار و
صادرات سنگآهن دخالت نکند ،قیمت سنگآهن بهطور طبیعی
از سوی بازار تعیین شده و صادرات در آیندهای نزدیک به صفر
خواهد رسید.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه سنگآهن موجب کاهش قدرت
چانهزنی تولیدکنندگان این محصول در معامله با فوالدیها
میشود ،گفت :دخالت تعرفهای دولت بر قیمت بازار داخل تاثیر
گذاشته و از ارزش سنگآهن در داخل میکاهد .دبیر انجمن
سنگآهن ایران گفت :با توجه به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در
افق  ،۱۴۰۴اهمیت اکتشاف و خرید دستگاههای جدید بیش از
پیش شده و دولت باید هرچه سریعتر راهکارهایی برای تقویت این
حوزه در نظر بگیرد.
به گفته وی ،با وجود شرایط کنونی در حوزه تولید سنگآهن و
افزایش فوالدسازی کشور تا چند سال آینده شاید مجبور به واردات
سنگآهن از خارج شویم.سیاسیراد در پایان بیان کرد :توجه بیشتر
مسووالن به تولید سنگآهن در کشور میتواند نویدبخش آیندهای
درخشان در معدن و صنایع معدنی کشور باشد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
دنیای اقتصاد/
97/04/20

با حضور معاون اول رئیسجمهوری و وزیر صنعت ،معدن
و تجارت صورت گرفت
بهرهبرداری از طرح توسعه کارخانه فوالد سبا

طرح توسعه کارخانه فوالد سبا ،از زیرمجموعههای
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حدود  ۸هزار میلیارد ریال
اعتبار روز گذشته با حضور معاون اول رئیسجمهوری به
بهرهبرداری رسید .با بهرهبرداری از این مجموعه ،میزان
تولید فوالد در این واحد از  ۷۵۰هزار تن به  ۱ /۶میلیون تن
در سال افزایش مییابد.

به گزارش «دنیایاقتصاد» ،مجتمع فوالد سبا در سال  ۸۲در کنار
کارخانه ذوبآهن اصفهان به بهرهبرداری رسید و در سال  ۸۵با
تبادل قراردادی بین مدیرانعامل ذوبآهن اصفهان و فوالدمبارکه،
این مجتمع به فوالد مبارکه واگذار شد.مجتمع فوالد سبا واقع در
جنوبغربی اصفهان نخستین واحد صنعتی کشور است که ورق
فوالدی ضدزنگ تولید میکند و با تولید این محصول ،نیاز کشور
به ورقهای ضدزنگ و استیل تامین میشود.در این بین در آیین

بهرهبرداری از این طرح ،معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه
استان اصفهان در تمام تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی کشور
پیشتاز بوده ،گفت :این مراسم در حالی برگزار میشود که کشور
در شرایط خاصی قرار دارد.
به گفته جهانگیری ،رئیسجمهوری آمریکا اعالم کرده تحریمها
باید بازگردند و در عین حال ایران نیز با سایر کشورهای امضاکننده
برجام در حال مذاکره است تا نظرات ایران تامین شود .معاون اول
رئیسجمهوری افزود :مهمترین هدف آمریکاییها همانطور که
خودشان گفتهاند یک جنگ اقتصادی تمامعیار علیه ایران است تا
مردم ناراضی شوند و این راهبرد آمریکا ،اسرائیل و عربستان است.
جهانگیری افزود :ما بهعنوان مسووالن کشور راهبردی مقاومتی
اتخاذ کردهایم به نحوی که حتیاالمکان آسیبی به زندگی مردم
وارد نشود اما میدانیم این کار به سادگی ممکن نیست چون
کشورهای دیگر هم تا حدود زیادی با آمریکا همراهی کردهاند.
وی با اشاره به برنامه آمریکاییها ادامه داد :هدف بعدی آنها این
است که مانع صادرات صنایع ما مانند پتروشیمی و فوالد شوند.
معاون اول رئیسجمهوری خطاب به مدیران صنعت فوالد کشور
تاکید کرد :شما بهعنوان مدیران فوالد باید در خط مقدم تولید و
صادرات باشید و نسبت به گذشته هم تولید و هم صادرات فوالد را
افزایش دهید .صنعت فوالد باید هدفگذاری صادرات را در مقابل
هدفگذاری تحریمهای آمریکا انجام دهد.
توسعه صنعت فوالد ادامه مییابد
محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در این مراسم
با بیان اینکه تالش ما ایجاد تعادل و تنوع در بخشهای مختلف
فوالد و تولید محصوالت آن است ،افزود :تنوع در تولید ،صنعت
فوالد را مقاوم و اقتصاد کشور را بیمه میکند.به گفته وی ،با وجود
آنکه متوسط رشد تولید جهانی فوالد در سال  ۲۰۱۷میالدی ۶
درصد تخمین زده میشود ،این رقم در ایران  ۲۲درصد بوده است.
وی حجم صادرات فوالد کشور را  ۹میلیون تن در سال برآورد
کرد و افزود :در بخش داخلی نیز سرانه مصرف فوالد کشور ۲۳۰

کیلوگرم است که باید به  ۴۰۰کیلوگرم برسد.شریعتمداری تاکید
کرد :همچنین با اجرای طرحهای فوالدسازی در کشور ،پیشبینی
میشود صادرات فوالد ایران در افق  ۱۴۰۴به  ۱۵میلیون تن در
سال برسد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت رقم کنونی ظرفیت تولید
فوالد در ایران را  ۳۴میلیون تن در سال اعالم و تصریح کرد :با
طرحهای توسعه در نظر است این رقم به  ۵۵میلیون تن در افق
 ۱۴۰۴برسد.
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وی تاکید کرد :برای رسیدن به تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در
افق  ،۱۴۰۴به هشت میلیارد یورو سرمایه و نیز  ۶ /۵میلیارد یورو
سرمایهگذاری در بخش ریلی و چهار میلیارد یورو در بخش برق
نیاز است.به گفته وی فوالد مبارکه اصفهان سهم یک درصدی
از تولید ناخالص داخلی و پنج درصدی صنعت کشور را به خود
اختصاص داده و تمام زنجیره تولید فوالد را در اختیار دارد .وی با
بیان اینکه  ۸۴درصد آنچه در صنعت فوالد بهکار گرفته میشود
محصول متخصصان ایرانی است ،افزود :صنعت فوالد کشور بیش از
 ۲هزار و  ۸۰۰واحد صنعتی بزرگ و کوچک تجهیزات و امکانات
صنعت فوالد را پشتیبانی کرده و فناوریهای روز جهان را در این
بخش بومیسازی میکند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :فوالد مبارکه در جهت
حل مشکل آب منطقه ،نقش مهمی را به عهده گرفته است،
به گونهای که میزان آب دریافتی این شرکت از ابتدا تاکنون به
یکهفتم کاهش یافته و تالشهای گستردهای درخصوص ایجاد
زیرساختهای آب برای منطقه داشته است.وی خاطرنشان کرد:
این شرکت سه هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان منابع مالی خود را با
نرخ  ۱۲درصد در اختیار واحدهای تولیدی همکار با فوالدمبارکه
اصفهان قرار میدهد که نقش مهمی در افزایش پایداری و پویایی
این شرکتها دارد.به گفته شریعتمداری بهرغم مشکالتی که
اقتصاد کشور در مدت اخیر با آن مواجه بوده ،بیش از  ۲۳۰واحد
صنعتی در کشور بازیابی شده است.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
ن در منا
بزرگتری 
بهرام سبحانی مدیرعامل فوالدمبارکه نیز در این مراسم با بیان
این نکته که فوالدمبارکه مولود انقالب است ،گفت :این شرکت
بزرگترین واحد فوالدسازی کشور و بزرگترین کارخانه فوالد با
سهم  ۲۲درصدی در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب میشود.
به گفته وی ،تولیدات فوالد مبارکه در سال  ۹۶همزمان با بیست
و پنجمین سالگرد این شرکت از مرز  ۱۰۰میلیون تن گذشت.
سبحانی تصریح کرد :تولیدات این شرکت در سه مجموعه مبارکه،
سبا و هرمزگان به میزان  ۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تن است و
ظرفیت فوالد خام این گروه از مرز  ۱۰میلیون تن عبور کرده
است.مدیرعامل فوالدمبارکه تصریح کرد :بزرگترین تولیدکننده
آهناسفنجی هستیم و شرکت تبدیل به یک هلدینگ بزرگ در
کشور شده است که بیش از  ۱۰میلیون تن تولید فوالد در سال
دارد و بزرگترین شرکت سهامی است.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه با بیان اینکه واحدهای عملیاتی
شرکت در سراسر کشور گسترده هستند ،بیان کرد :این شرکت
در لیست شرکتهای برتر تولید فلزات کشور ،رتبه اول را کسب
کرد و ارزش افزودهای که شرکت دارد به این دلیل است که این
شرکت در زنجیره تولید هیچ وابستگی به شرکت ثالث ندارد و
تمرکز مجموعه نیز بر روی محصوالتی است که در داخل تولید
نشده و وارداتی است.
وی خاطرنشان کرد :این شرکت همواره در حال توسعه بوده و از ۵
سال گذشته تاکنون بیش از  ۶هزار میلیارد تومان در کل واحدهای
فوالدسازی هزینه شده است.سبحانی با اشاره به طرحهای توسعه
فوالدمبارکه افزود :مشکالت کمآبی یکی از مواردی است که
شرکت فوالد مبارکه از آن رنج میبرد اما این شرکت توانسته ۷۵
درصد مصرف آب خود را از طریق اجرای طرحهای تصفیه پساب

کاهش دهد.به گفته وی با اقداماتی مثل باز چرخانی آب  ۷۵درصد
کاهش مصرف آب داشتهایم.مدیر فوالد مبارکه همچنین برنامه
تولید فوالد در گروه فوالدمبارکه را تا پایان سال  ،۹۷معادل ۹ /۵
میلیون تن اعالم کرد.
سبحانی گفت :از نظر اشتغال در مجتمع فوالد  ۱۱هزار و ۸۰۰
نفر نیروی مستقیم مشغول بهکار هستند و بهطور کلی در مجموع
 ۳۵۰هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را شامل میشود.
فوالدمبارکه همیشه در مسیر توسعه است و لحظهای از توسعه
ظرفیت غافل نیست.
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ی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد
معاون بندر 
ی و آغاز ساخت
امضای  ۴قرارداد سرمایهگذار 
ی در چابهار
پایانه مواد معدن 

گزارش های خبری

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی
گفت :در آینده نزدیک  ۴قرارداد سرمایهگذاری در بندر
شهید بهشتی چابهار به امضا خواهد رسید.

وی گفت :یکی از سیاستهایی که در فوالد دنبال میکنیم این
است که چه محصولی در کشور تولید نمیشود و وارد میشود.
نمونه ورق رویه خودرو که وارداتی بود در داخل برنامهریزی و تولید
میشود و اخیرا هم چند محصول جدید در راستای قطع وابستگی
اقتصاد به واردات این محصوالت به بازار ارائه کردهایم.
سبحانی افزود :دو پروژه بزرگ هم در دست اقدام داریم؛ نورد
گرم شماره  ۲و توسعه فوالد هرمزگان که برای نورد گرم با آلمان
قرارداد منعقد شده و در حال فاینانس هستیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت :برای توسعه فوالد هرمزگان
هم از یک و نیم میلیون تن به  ۳میلیون تن ،قرارداد بستهایم که
در صورت تایید وزارتخانه قرارداد فاینانس منعقد میشود.دیروز
عالوه بر طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا ،چهار طرح
نیروگاه  ۲۵مگاواتی برق فوالد سبا ،تصفیهخانه پسابهای صنعتی
فوالد مبارکه ،احداث کارخانه آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ
مبارکه و طرح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه هم با حضور معاون
اول رئیسجمهوری و وزیر صمت در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
بهطور همزمان به بهرهبرداری رسیدند.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان
بنادر و دریانوردی ،محمدعلی حسنزاده با اعالم این خبر اظهار
داشت :این قراردادها با توجه به اهمیت سواحل مکران و افق
بلندمدت توسعهای که برای بندر چابهار در برنامه ششم توسعه
پیش بینی شده است ،منعقد میشود.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
وی تصریح کرد :قراردادهای یاد شده به روش ساخت ،بهرهبرداری
و  B.O.Tخواهد بود ،در زمینه جمعآوری مواد زاید کشتیها،
احداث مخازن نگهداری  ،LPGاحداث مخازن فرآورده های نفتی
و احداث انبار چندمنظوره در بندر شهید بهشتی چابهار و در
مجموع به ارزش بیش از  183میلیارد تومان است.
به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی،
قرارداد جمع آوری مواد زائد نفتی و روغنی کشتی ها با اهداف
افزایش ایمنی و زیست محیطی با مبلغ کل سرمایه گذاری
ل به امضا خواهد رسید.
 195713میلیون ریا 
حسنزاده افزود :همچنین قراردادی در زمینه ذخیره سازی و
صادرات نفت با احداث مخازن فرآوردههای نفتی به روش B.O.T
و با مبلغ سرمایه گذاری  980میلیارد ریال به امضا خواهد رسید
و شرکت نفت و گاز بلوچستان با احداث مخازن نگهداری LPG
با ظرفیت  265هزارتن در زمینه صادرات  LPGبا کشور پاکستان
فعالیت خواهد کرد.
ی با ابالغ مشوقهای ویژه بندر چابهار نوع نگاه و نگرش
به گفته و 
بخشهای خصوصی ،صاحبان کاال به بندر چابهار تغییر یافته به
گونهای که ترغیب و تشویق هر چه بیشتر سرمایهگذاران را در پی
دارد و تاکنون جمع زیادی از متقاضیان سرمایهگذاری به این بندر
مراجعه کردهاند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه
کرد :با توجه به توسعه بندر چابهار و افزایش ظرفیت بندر چابهار از
 5/2میلیون تن به  5/8میلیون تن در سال پس از افتتاح فاز اول و
به دنبال ارائه بسته تشویقی و تخفیفات سازمان بنادر و دریانوردی
به بندر چابهار در سال  97با توجه به حجم کاالهای وارداتی و
صادراتی از طریق این بندر اقیانوسی و نیاز به احداث انبارهای
چندمنظوره ،عقد قرارداد با شرکت توسعه سیراف غرب در راستای
پاسخ به تقاضای موجود در زمینه احداث انبار و ظرفیت های ایجاد
شده در زمینی به مساحت  3هکتار و با ظرفیت  576هزار تن به
امضا خواهد رسید .مبلغ کل این سرمایه گذاری  128میلیارد و

 155میلیون ریال است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین
از آغاز بهره برداری از  2دستگاه مکنده غالت در بندر چابهار خبر
داد و گفت :با بهره برداری از این دو دستگاه و ورود این مکندهها،
تجهیزات بندر به روزتر و ارائه خدمات بهتر صورت می گیرد و
شناورها و کشتیهای غالت با سرعت باالیی تخلیه میشوند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین
اعالم کرد :همچنین مراسم کلنگ زنی ساخت نخستین ترمینال
تمام مکانیزه مواد معدنی جنوب کشور در بندر شهید بهشتی
چابهار بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت توسعه تجارت
زندگی که اوایل خرداد ماه سال جاری به امضا رسیده بود ،نیز
برگزار می شود.
حسن زاده گفت :این قرارداد با سرمایهگذاری  2800میلیارد ریال
برای ساخت نخستین ترمینال تمام مکانیزه سبز و هوشمند مواد
ی در بندر شهید بهشتی چابهار بین سازمان بنادر و دریانوردی
معدن 
و این شرکت امضاء شده است و با ظرفیت اشتغالزایی  375نفر در
زمینی به مساحت  13هکتار اجرا میشود.
به گفته وی ،همه تجهیزات مورد استفاده این پروژه با ظرفیت
بارگیری سه هزار تن بر ساعت انواع مواد معدنی را داراست و
این تجهیزات ،طبق آخرین استانداردهای فنی و زیست محیطی
اتحادیه اروپا ساخته شده که طراحی و ساخت بخش زیرساختی و
انتقال مواد در داخل این ترمینال ،با بهره گیری از توان مهندسی
داخلی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد :این مواد معدنی شامل سنگ آهن خرد شده،
کنسانتره آهن و مس ،گندله  ،آهن اسفنجی ،بریکت آهن ،کلینکر،
کرومیت و غیره است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود:
این طرح طی  2سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و مدت
زمان استفاده از این ترمینال نیز  20سال است.
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رئیس سازمان نظام مهندسی معدن:
رونق بازار صنایع معدنی زمانبر است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از آغاز استخراج از
معادن کمعیار با ذخایر باال برای ایجاد اشتغال و حمایت
واحدهای تولیدی خبر داد .نادعلی اسماعیلی دهج،
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان با اشاره به توان داخلی ایران در اکتشاف
معادن ،اظهار کرد :اکتشاف ،سهم  ۶درصدی در اقتصاد
کشور دارد و این به نوبه خود نقطه قابل قبولی است ،اما
معتقدم این بخش دارای پتانسیل باالتری است که بطور
کامل از آن استفاده نمیشود.وی با اشاره به برداشت مواد
معدنی با عیار باال در سالهای گذشته توسط معدنگران،
تصریح کرد :در نظر داریم با تغییر سیاستهایمان در بخش
معدن ،استخراج مواد معدنی کم عیار را در دستور کار قرار
دهیم.

ادامه مطلب در صفحه بعد

گزارش های خبری

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت :با برداشت از معادن
با عیار باال و ذخیره پایین تنها کار خودمان را راحت میکنیم و
تالش محققان و دانشآموختگان در کشف معادن کمعیار با ذخایر
باال را از بین میبریم.وی افزود :برای مثال زمانی معدن سرب و
روی مهدیآباد با دور ریخت ذخایر کم عیار به میزان باال مواجه
بود اما حاال با برداشت  ۶درصد روی و  ۴درصدی سرب بهعنوان
ن معدن در منطقه و شاید جهان به حساب میآید.
بزرگتری 
اسماعیلی دهج ،خاطر نشان کرد :ضعفهای دیده شده در
اکتشافات و ذخایر معدنی به دو دلیل است که یکی از این موارد
کمکاری و راحتطلبی برخی معدن گران و دیگری کمبود امکانات
و تجهیزات استخراج در کشور است.وی تشریح کرد :به دنبال آن
هستیم که معدنگران را به سمت کار در معدنهایی با عیار پایین
و فرآوری محصوالت اکتشاف شده هدایت کنیم تا میزان اشتغالی
که در این زمینه ایجاد میشود را هم افزایش دهیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در پاسخ به این سوال که
تحریمها مانع سرمایهگذاریهای خارجی در بخش معدن شده
است ،افزود :درست است که هر کشوری برای صنعت خود به
سرمایهگذاری خارجی نیازمند است ،اما باید اعتراف کنیم که
بخش خصوصی در کشور ما جور سرمایهگذاریهای خارجی را
هم میکشد.اسماعیلی دهج با تاکید بر فعالیت مطلوب بخش
خصوصی ،اضافه کرد :این بخش با تمام قوای خود به واردات
و تجهیز سیستم معدن پرداخته و این امر موجب شده است تا
کشوری که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی حتی توانایی تولید
یک کیلوگرم طال را نداشت به رتبه هفتمین کشور در تولید طال
دست یابد.وی بیان کرد :بخش معدن پتانسیل باالیی برای جذب
نیروی انسانی و اشتغال دارد اما این را هم باید در نظر داشت که
تشکیل واحدها و فعالیتهای تولیدی در این صنعت نیازمند زمان
است .اسماعیلی دهج در پایان با رد این موضوع که معادن ما تنها
توانایی اکتشاف دارند نه توانایی فعالیتهای معدنی گفت :توانایی
باالیی در معدن داریم و این بیانگر تالش معدن گران ایرانی در این
زمینه است.

عصر معدن/
97/04/20

احتمال کشف ذخایر معدنی جدید در کردستان

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مراسم اختتامیه
برداشت های ژئوفیزیک هوایی در سقز گفت :برای انجام
این برداشتها از بالگرد و هواپیما استفاده میشود که
درحال حاضر در منطقه سقز کارشناسان به وسیله بالگرد
درحال برداشت دادههای زئوفیزیک هوایی هستند.

راضیه لک ،با اشاره به اینکه مطالعات حاکی از نتایج بسیار خوب
در منطقه سقز است ،خاطرنشان کرد :پس از پایان این برداشتها
مراحل بعدی اکتشاف از جمله ژئوشیمیایی ،ژئوفیزیک زمینی و
حفاری -شناسایی انجام شود و در ادامه با استفاده از نقشههای
زمینشناسی یک بیست و پنج هزارم مناطق معدنی امیدبخش
معرفی شود.به گفته معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت فعالیت
گروه کارشناسان ژئوفیزیک هوایی سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشوردر سقز به پایان رسیده و در حال حاضرگروه
های دیگر زمین شناسی و اکتشافی فعالیت خود را برای شناسایی
پتانسیل معدنی این منطقه آغاز کرده است.رییس سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی کشورضمن ابراز امیدواری از تکمیل
مطالعات در منطقه سقزاز اعالم اخبار خوبی طی هفته دولت
خبر داد و گفت :امید است این مطالعات منجر به معرفی ذخایر
امیدبخش به منظور واگذاری به بخش خصوصی براساس قوانین
و مقررات جهت ادامه عملیات اکتشاف شود .لک خاطرنشان کرد:
در حال حاضر امکان اعالم نوع و میزان ماده معدنی وجود ندارد
و نیاز به ادامه روشهای دیگر اکتشافی است تا سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی کشور اطمینان حاصل کند که ماده
معدنی در این منطقه وجود دارد .ه گفته معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت کارشناسان گروه ژئوفیزیکهوایی این سازمان پس از
پایان برداشت های هوایی در سقز کردستان راهی مناطق قزوین،
اراک وایران مرکزی جهت ادامه برداشتهای ژئوفیزیکهوایی در

کشورمان خواهند شدبر همین اساس ،حاضران ضمن حضور در
شهرستان سقز از نزدیک با نخستین پروژه ژئوفیزیک هوایی در
استان کردستان بازدید کردند .بر اساس این گزارش ،سال 1383
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری شرکت
خارجی  Fugroاولین برداشت ژئوفیزیک هوایی با رزولوشن بسیار
باال را در این استان آغاز کرد که در آن منطقه مرزی آلوت واقع در
غرب استان با مساحت  1820کیلومتر مربع شامل  9500کیلومتر
خطی با فواصل  200متر تحت پوشش ژئوفیزیک هوایی به 3
روش مغناطیس سنجی -رادیومتری -الکترومغناطیس قرارگرفت.
این گزارش می افزاید ،ارتفاع پرواز بالگرد  60الی  70متر و ارتفاع
سنسورهای مغناطیس و الکترومغناطیس از زمینحدود  30الی
 40متر بوده و پس اتمام مطالعات صحرایی و تفسیر داده های
ژئوفیزیکی مربوطه حدود  30منطقه امیدبخش معدنی جهت انجام
مطالعات دقیقتر زمینی معرفی و مشخص شد.در ادامه درسال
 1397با توجه به پتانسیل باالی معدنی استان کردستان به طور
مجدد اجرای دومین پروژه ژئوفیزیک هوایی در مجاورت بلوک قبلی
در منطقه ای با وسعت  3200کیلومتر مربع مشتمل بر 14100
کیلومتر خطی با فواصل  200متر و ارتفاع پرواز  40متر با رزولوشن
بسیار باال در دستور کار قرار گرفت .این برداشت دارای باالترین
کیفیت ممکن اکتشافی در کشور بوده که تا کنون برداشت مشابه
با فواصل کم  200متری برای دو روش مغناطیس  -رادیومتری با
این حجم در کشور انجام نشده است.این پروژه از  13خرداد ماه
بالفاصله پس از اتمام تست های کالیبراسیون با استقرار کارشناسان
ژئوفیزیک هوایی در شهرسقز آغاز شد و با انجام تقریبا  160ساعت
پرواز فشرده در  30روز گذشته در حال اتمام است و امید می
رود تا یک ماه پس از اتمام این برداشت ها و با تکمیل پردازش
اطالعات و ارائه خروجی های نهایی ،عملیات تفسیر اطالعات و
مطالعات صحرایی جهت معرفی مناطق امیدبخش معدنی آغاز
خواهد شد .شایان ذکر است ،استان کردستان با مساحت تقریبی
 29600کیلومتر مربع یکی از استانهای با پتانسیل معدنی بسیار
باال محسوب میشود.
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گزارش های خبری

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
اخبار فلزات/
97/04/19

بررسی کاهش قیمت سنگ آهن
نگاهی به بازار سنگ آهن استرالیا
بر اساس اخبار منتشر شده در سال  ،2018استرالیا
انتظار دارد تا پایان سال حجم صادرات سنگ آهن خود
را به  860میلیون تن برساند که کمتر از  874میلیون تن
صادراتی است که در گزارش ماه مارس منتشر کرده بود.
حجم صادرات سنگ آهن استرالیا در سال  2017چیزی در
حدود  827میلیون تن بود .انتظار میرود صادرات سنگ
آهن استرالیا طی سالهای  2019و  2020رشد کند و به
ترتیب به  880و  891میلیون تن برسد .این پیشبینیها در
گزارشهای جدید منتشر شده در بازار سنگ آهن استرالیا
نسبت به گزارشهای قبلی بدون تغییر بوده است.

به گزارش «فلزات آنالین» طبق اخبار منتشر شده حجم صادرات
سنگ آهن استرالیا با رشد  3.4درصدی به  200میلیون تن در 3
ماه نخست سال  2018رسید .دلیل رشد صادرات ،بهبود بهرهوری
در مجتمع  Pilbaraریوتینتو در استرالیا بیان شده است .در ضمن
ایجاد زیرساختهای مناسب ریلی توسط شرکت  BHPرا نیز در
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این رشد نمیتوان نادیده انگاشت.
افزایش بهرهوری و جایگزین کردن معادن کمبازده در واحدهای
عملیاتی  Rio Tintoو  BHPدر راستای اهداف بلندمدت و
همچنین راهاندازی برخی از پروژههای کوچکتر ،برای افزایش
تولید در نظر گرفته شده است .میانگین قیمت سنگ آهن فوب
استرالیا حدود  59.40دالر استرالیا برای هر تن در سال 2018
پیشبینی شده است که  4درصد کمتر از چشمانداز و پیشبینی
پیشین در ماه مارس بود؛ در پیشبینی پیشین بهعمل آمده از
میانگین قیمت صادراتی سنگ آهن استرالیا ،قیمت  61.80دالر
استرالیا برای هر تن در نظر گرفته شده بود.
طبق پیشبینیها میانگین قیمت صادراتی سنگ آهن استرالیا
طی ماههای باقیمانده از سال 65.5 ،دالر استرالیا برای هر تن
برآورد شده است .همچنین با توجه به کاهش کلی تقاضای جهانی
ت سنگ آهن ،پیشبینی قیمت برای سال
و متعاقبا کاهش قیم 
 2019حدود  50دالر برای هر تن و پس از آن در سال  2020در
حدود  49دالر برای هر تن در نظر گرفته شده است.
در حالیکه رشد اخیر قیمت فوالد ،چشمانداز مثبتتری را
برای تولیدکنندگان این کاال ترسیم کرده است ،بهنظر میرسد
سیاستهای زیستمحیطی چین و افزایش ظرفیت تولید سنگ
آهن توسط شرکت واله برزیل منجر به ایجاد مازاد عرضه جهانی
برای سنگ آهن و در نتیجه کاهش قیمت آن شود .نمودار 1
تغییرات قیمت سنگ آهن فوب استرالیا را در طول یک دهه نشان
میدهد .چنان که پیداست قیمت سنگ آهن در سالهای اخیر
بهطور کلی کاهش پیدا کرده است .کاهش تقاضای سنگ آهن در
سالهای پس از  2016عمدتا تحت تأثیر اقدامات زیستمحیطی
چین بوده است .هر چند برای نوسانات قیمتی ،دامنههای خیلی
باالیی پیشبینی نمیشود ،اما کاهش قیمت سنگ آهن برای
سالهای آتی دور از ذهن نخواهد بود.

اخبار بین الملل

اخبار فلزات/
97/04/19

کاهش صادرات سنگآهن هند
ر سه ماه نخست سالجاری میالدی صادرات سنگآهن هند افت
شدید  ۶۱درصدی نسبت به سه ماه پایانی سال قبل داشت و به
 ۲ /۳۱میلیون تن رسید.
به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران در سه ماه نخست سالجاری
میالدی صادرات سنگآهن هند افت شدید  ۶۱درصدی نسبت
به سه ماه پایانی سال قبل داشت و به  ۲ /۳۱میلیون تن رسید.
همچنین این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز  ۵۶درصد
کاهش یافت .کاهش صادرات سنگآهن شرکتهای معدنی ایالت
گوا به دلیل ممنوعیت استخراجهای غیرقانونی بود .در این بین
صادرات سنگآهن هند به چین  ۵۶درصد افت داشت و ۲ /۰۴
میلیون تن ثبت شد ،در حالی که چین با  ۸۸درصد سهم بازار
ن خریدار سنگآهن هند بود.
بزرگتری 

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
اخبار فلزات/
97/04/19

از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ شد:
دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات

رئیس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر در امور
صادرات در دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات،
به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی ،نحوه انتقال
پروانه صادراتی و ضوابط واردات کاالهای گروه ( )3را بر
اساس ابالغیه معاون اول رییس جمهور تشریح کرد.

تبصره :فهرست محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی
 ،محصوالت فوالدی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود را در
سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره
 60/70934مورخ  97/3/13وزیر محترم صنعت  ،معدن و تجارت
ابالغ گردیده است
بر این اساس صادرکننده می تواند اطالعات پروانه صادراتی خود را
به سایر واردکنندگان  ،جهت تامین ارز ثبت سفارشهایشان منتقل
نمایند ،سازمان توسعه تجارت و اتاقها می توانند در جهت این
شناسایی و ارتباط اقدام نمایند.
تبصره  :واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده ،خارج از
سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد .صادرکننده می
تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان
ارز قابل واگذاری خود را اعالم نماید.
 -2واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات
صادرکنندگان را دارند الزم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت
نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند
تبصره  :واردکنندگان در کلید(  ) TABمالی و بانکی  ،موضوع
( )FIELDنوع عملیات ارزی را بانکی و  FIELDتامین ارز را از
محل صادرات انتخاب می نمایند.

به گزارش فلزات آنالین و به نقل از شاتا بر اساس توضیحات
مجتبی خسروتاج و دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات
و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان که اخیرا از سوی
جهانگیری ابالغ شد ،کلیه صادرکنندگان کاالهای غیر نفتی به غیر
از محصوالت پتروشیمی و فراورده های نفتی  ،محصوالت فوالدی
و فلزات رنگین که از تاریخ  97/1/22اقدام به صادرات نمودهاند  ،با
توجه به شرایطی می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات
و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام نمایند.

 -3وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود  ،به بانک عامل
مراجعه نموده و با ارائه اطالعات پروانه صادراتی صادرکننده  ،برای
آن ثبت سفارش  ،درخواست تامین ارز می نماید.
تبصره  :صرفا واردات کاالهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه
بندی کاالیی قرار دارند می توانند از این طریق  ،تامین ارز نمایند.
 -4بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی  ،از
بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.
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 -5در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی ،
بانکهای عامل موظفند تضامین الزم را از بازرگان  ،مطابق بند (
ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در
سامانه تامین ارز اعالم نماید
 -6بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز  ،اطالعات پروانه
های صادراتی را ثبت می نمایند.

اخبار اقتصادی

تبصره  :با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص
دیگری ( صادرکننده ) است الزم است بانک عامل از رضایت
صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش یه مشتری (
واردکننده ) اطمینان یابد .لذا از طریق سامانه تامین ارز ،
درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری
ثبت می کند .این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده
صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.
 -7صادرکننده الزم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت ،
درخواست بانک عامل  ،مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی
خود به آن واردکننده را تایید نماید.
تبصره  :واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و
تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این
مرحله برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد
شد.
 -8بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی (
سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد
اقدام نماید.
 -9وارد کننده الزم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک
عامل تحویل نماید.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست
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 -10بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک  ،اسناد حمل
را ثبت کند
 -11واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در
بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی  ،اطالعات منشاء ارز خود را
ثبت کند.
 -12بانک عامل با بررسی منشا ارز  ،اقدام به صدور اعالمیه تامین
ارز می نماید.
 -13واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعالمیه
تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کاالی خود می نماید.
 -14واردکننده پس از ترخیص کاال  ،جهت رفع تعهد و دریافت
تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید
این دستورالعمل در  14بند و  4تبصره در تاریخ 1397/4/ 17
جهت اجرا ابالغ شد.
اخبار فلزات/
97/04/19

صادرات به آزادی عمل بیشتری نیاز دارد
فراز و فرود یک دستور سنگآهنی

هفته گذشته خبر ایجاد محدودیتهای وزارت صنعت روی
صادرات سنگآهن و مشروط کردن صادرات این ماده
معدنی موجب واکنشهای زیادی از سوی فعاالن در بخش
خصوصی سنگآهن شد؛ چنانچه این فعاالن این تصمیم را
به نفع بازار مواد معدنی و سنگآهن ندانسته و در ادامه بر
این باور بودند دولت باید نقش خود در تصمیمگیریهای
بزرگ را برجسته کرده و در این زمینه اعمال قدرت کند
و در تصمیمگیریهای کوچک ،دخالتی نکند در واقع
تصمیمگیریهای کوچک و از این دست مانند موضوع
صادرات مواد معدنی ،غیر از اینکه باعث پاره شدن زنجیره
به هم پیوسته تولید میشود ،هیچ نتیجهای ندارد.

این فعاالن بازار سنگآهن تصمیم دولت در این زمینه را به سختی
مورد نقد قرار داده و این تصمیمات را باعث توقف صادرات سنگآهن
دانستند؛ چراکه معتقدند از دل این تصمیمات ،چشمانداز اقتصادی
روشنی برای فعالیت سنگآهنیها نمیتوان قائل شد.فعاالن و
کارشناسان بازار سنگآهن و چرخه زنجیره فوالد بر این باورند
دولت در ارتباط با موضوع مواد معدنی و فروش آنها چه در داخل
و چه در خارج از کشور باید به فعاالن بازار اعتماد کند ،در واقع
دولت باید این شرایط را بپذیرد که بازار باید در زمینههای صادرات
و واردات سنگآهن تصمیم بگیرد ،بعد از آن است که سیاستهای
خود را میتواند تنظیم کند.
در واقع این روند بین بازار و حاکمیت یک رابطه دوسویه است؛ به
این معنا که بخشی از جریان را دولت باید تنظیم کند و بخشی
از جریان هم که بازار است باید خودش را با سیاستها و خط
مشیهای دولت در شرایطی که متاثر از تصمیمات داخلی و
سیاستهای خارجی با آن مواجه میشود ،تنظیم کند.
کیوان پورشب ،فعال و کارشناس بازار فوالد و مقاطع فوالدی در
ارتباط با تصمیم دولت در زمینه صادرات سنگآهن به «دنیای
اقتصاد» گفت :این تصمیم در بخش معدن یک اقتصاد دامنهداری

را متاثر میکند و حتی تا بخش مسکن نیز این دامنه را شامل
میشود؛ اما درخصوص اصل این موضوع که همان بحث مداخله
دولت در چرخه فعالیتهای بازار است باید گفت :مداخله دولت
در بازار یک موضوع تاریخی است که به یک «نظام اقتصادی
دولت محور» بازمیگردد که به ویژه بعد از انقالب سیاستها و
فعالیتهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد و متاثر کرد .در
این زمینه نیاز داریم که بازار را فعاالن اقتصادی و فعاالن بازار و نه
دولت اداره کنند.با نگاه تئوریک به این مقوله باید گفت :در واقع
دولت باید به وظایف حاکمیتی خود بازگردد ،برای فعالیتهای
اقتصادی و فعالیتهایی که در بازار انجام میشود اهتمام ورزیده
و بهبود و تسهیل ایجاد کند ،چنانچه وظایف حاکمیتی دولت
(سیاستگذاریها،خط مشیها) مشخص است.
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اخبار اقتصادی

پورشب در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا لوایحی که منجر به
قوانین و مقرراتی شود که شرایط را برای بازار تسهیل و آسان کند
و رقابت پذیری را در بازار افزایش دهد ،وظایفی است که دولت باید
دنبال کند ،گفت :اما اینکه دولت از وظایف اصلی و ذاتی خود خارج
شده و در جایی بنشیند که روی قیمتها ،تعرفهها ،عوارضی که در
حوزه صادرات دریافت میشوند بدون در نظر گرفتن شرایط بازار
در حال و آینده ورود کند بازار را دچار التهاب و سردرگمی کرده
و در یک شرایط تعلیقی میبرد ،در این باره دولت باید سعی در به
پایان رساندن این شرایط داشته باشد؛ چرا که در وضعیت تعلیق
فعاالن بازار نمیتوانند افق و چشم انداز روشنی برای فعالیتهای
اقتصادی خودشان متصور شوند.
این فعال چرخه زنجیره فوالد در ادامه با اشاره به تحریمها گفت:
در این زمینه این احتمال وجود دارد که تحریمهایی را پیش
رو داشته باشیم که ممکن است دولت را به سمت سیاستهای
محدودکنندهای سوق دهد ،در این شرایط بازار مجبور است که
خودش را با این جبر تنظیم کند،؛ ولی بعضی از شرایط موقتی و
برخی شرایط ،دائمی است که دراین زمینه هنوز بازار نتوانسته به
وضعیت متعادلی دست یابد.

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
ادامه مطلب در صفحه بعد
هفته گذشته فعاالن بازار سنگآهن در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»
ضمن انتقاد از این سیاست پرداخت هزینه آن را از جیب صنعتگر
دانسته بودند ،چنانچه در این باره رئیس انجمن سنگآهن عنوان
کرده بود« :چرا دولت برای تامین 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 پرداخت 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».پورشب در توضیح و تحلیل این ادعا
گفت :اتفاقی که رخ میدهد و باید رخ دهد ،این است که باید
صادرکنندهها در مقابل برای ورود آن بخش از مواد و تجهیزاتی که
میخواهند وارد کنند بتوانند از محل همین ارزها استفاده کنند.
به این معنا که دولت باید به این سمت برود ،چنانچه رئیسجمهور
هم در صحبتهای اخیر خود در سوئیس ،به موضوع تامین ارز برای
تولیدکنندگان اشاره کرده و یک تعهد و قولی دادند .رئیسجمهور
عنوان کردند که مابهازای ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی را که
چرخه اقتصاد شرکت یا سازمانشان از صادرات و بخشی از آن
از محل واردات اتفاق میافتد ،تامین کنند ،ولی از حرف تا عمل
فاصله است ،چنانچه باید ببینیم که این منابع ارزی از کجا تامین
میشود؟ بخشی از این منابع از محل صادرات سنگآهنی است که
صادر میشود و ارز مربوط به آن به چرخه تولید بازمیگردد.همان
ارز برای خریدهای خارجی باید استفاده شود؛ اما در ادامه این
میزان از ارز اگر کفایت نکرد ،دولت باید متعهد باشد که آن بخش
از ارزی را که صادرکننده سنگآهن برای خرید خارجی خود نیاز
داشته است ،تامین کند.
وی در ادامه گفت :ممکن است که مقداری بخواهد روی یارانههایی
که دولت به مردم میدهد اثر بگذارد ،ممکن است بخشی از مصارف
دولت که به بودجههای داخل متعهد بوده اثر بگذارد ،دولت در
این خصوص مختار است؛ اما از جیب فعال اقتصادی نباید خرج
کند ،چنانچه رئیسجمهور و دولت باید صراحتا با همه بخشها

و دستگاهها و مردم و کشور صحبت کنند و بگویند که اولویت
ما فعاالن اقتصادی هستند و اولویت ما اقتصاد است ،موتورهای
محرک و موتورهای اقتصادی در این اقتصاد ،همین شرکتها
هستند ،این در حالی است که باید ابتدا فکری به حال تامین ارز
این شرکتها شود و بعد از آن باید به سراغ بقیه بخشها رفت.
این اتفاق میتواند رخ دهد و زمزمههایی هم که از رئیسجمهور
و اعضای مختلف کابینه شنیده میشود حاکی از این موضوع
هم هست ،ولی اینکه دولت بخواهد به بخش خصوصی تکلیفی
کند موافق آن بخش نیستیم؛ البته باید در این تعریف به جای
بخش خصوصی تعریف گستردهتری را به کار برد؛ چرا که خود
دولت را هم شامل میشود و بنابراین باید بگوییم که در این باره
بازار باید آزادانه و خالقانه بتواند راجع به مقولههایی همچون ارز،
محصول ،صادرات و خرید خارجی خودش تصمیم بگیرد.در واقع
در نظام اقتصادی این موضوع که آن فعال در بازار چه باید کند،
چگونه خریداری کند و چگونه بفروشد خالقیت و رقابت را از بازار
میگیرد ،رقابتپذیر بودن را از بازار میگیرد ،اساسا هرچه که جنبه
تکلیفی و تجویزی داشته باشد در اقتصاد ممنوع است.
دنیای اقتصاد/
97/04/19

محمد شریعتمداری ابالغ کرد
دو دستور برای کارتهای بازرگانی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت دو دستور جدید برای
کارتهای بازرگانی صادر کرد .براساس ابالغیه محمد
شریعتمداری ،تایید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از
هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع خواهد بود و
از سوی دیگر همه کارتهایی که در گذشته صادر شدهاند
مجدد باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات است و در اصل
شناسنامه هویتی بازرگانان محسوب میشود؛ اما سوءاستفادههای

صورت گرفته در سالهای اخیر از کارتهای بازرگانی موجب شد
تا اصالح ضوابط مرتبط با صدور یا تمدید کارت بازرگانی ،به منظور
ممانعت از سوء استفاده از این ابزار تجارت در دستور کار متولیان
این بخش قرار گیرد ،تا با توجه به جریان ارزی حاکم در بازار
امکان افزایش سوءاستفاده از این ابزار تجارت در کشور فراهم نشود.
طرح اصالح کارتهای بازرگانی با وجود آنکه دوسالی از تدوین آن
میگذرد؛ اما نتوانست نظر موافق دولت را برای اجرا جلب کند و
در این مدت میان دستگاههای مختلف دست به دست شد ،اما
با شدت گرفتن سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در سالهای
اخیر دولت نیز به این نتیجه رسید تا دست به اصالحیه کارتهای
بازرگانی بزند تا به این طریق شرایط برای اصالح فرآیند صدور و
تمدید کارتهای بازرگانی در کشور فراهم شود.
دو دستورالعمل جدید
حال در دستورالعمل ابالغ شده از سوی محمد شریعتمداری که
شاید آن را بتوان خوان آخر اجرای اصالح کارتهای بازرگانی
دانست ،دو دستورالعمل در نظر گرفته شده است؛ براساس
دستورالعمل اول« ،تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون
اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ،ممنوع
و تاییدکننده و مقامات باالتر آن مسوول خواهند بود و از سوی
دیگر وظیفه نظارت براجرای این دستورالعمل به عهده سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها خواهد بود» .در دستورالعمل
دوم نیز «کارگروه مشترکی با همکاری اتاق بازرگانی و گمرک
محل ،نسبت به رسیدگی مجدد به همه کارتهای صادره گذشته
(به منظور بازبینی کارتهای صادره) ،تشکیل و در اسرع وقت
کارتهای غیرواجد شرایط تعلیق یا باطل و گزارشهای اقدامات
ارائه خواهد شد».
بسته جدید برای کارت بازرگانی
پیش از ابالغ دستورالعمل وزیر صنعت ،معدن و تجارت فعاالن
اتاق بازرگانی نیز بستهای را برای تسریع در اصالح کارتهای
بازرگانی تدوین کرده بودند؛ بسته تدوین شده با رویکرد ممانعت از
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی تدوین شده بود.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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باز گشت به فهرست
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بر این اساس بسته تدوین شده برای کارت بازرگانی در محور
نخست تنها واردکنندگان کاال را مدنظر قرار داده است .در محور
اول برای کسانی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی به منظور
واردات هستند ،در سال اول سقف واردات  ۵۰۰هزار دالر درنظر
گرفته شده است .چنانچه این فرد در پرداخت مالیات و حقوق
گمرکی به درستی عمل کرده باشد ،در سال دوم اجازه واردات تا
 ۲میلیون دالر کاال را خواهد داشت و بر اساس صالحیت عملکرد
این دو سال ،میتواند از سال سوم بدون محدودیت،کاال وارد کند.
محور دوم این بسته نیز مربوط به اهلیت درخواستکننده است،
برای این محور دو نفر از فعاالن اقتصادی خوشنام میتوانند معرف
فرد متقاضی باشند .از سوی دیگر ،چنانچه فرد متقاضی در تشکلی
فعالیت داشته باشد ،اهلیت او قابلقبول خواهد بود .همچنین
فردی که تحصیالت آکادمیک در رشته مرتبط داشته باشد یا در
دورههای آموزشی که توسط اتاق برگزار شده ،شرکت کرده باشد،
بهعنوان فردی دارای اهلیت حرفهای شناخته میشود .در عین
حال چنانچه نیاز بود ،مصاحبه حضوری از فرد نیز به عمل میآید.
این بسته در حالی اعالم شد که هفته گذشته وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در حاشیه جلسه دولت از ارائه اصالح آیین نامه صدور
کارت بازرگانی خبر داد و اعالم کرد که تعلیق یا ابطال کارت
بازرگانی متخلفان حتما صورت خواهد گرفت .با توجه به بسته
تدوین شده و دستورالعمل وزیر میتوان گفت شرایط برای اجرای
طرح اصالح کارتهای بازرگانی آماده است و میتوان به پایان
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی امیدوار بود .از سوی دیگر اتاق
بازرگانی برای کارتهای بازرگانی ،رتبهبندیهایی انجام داده و
کارتها را به کارتهای طالیی ،نقرهای و برنزی تقسیم کرده است
که تمدید کارتهای بازرگانی طالیی ۵ ،ساله ،تمدید کارتهای
بازرگانی نقرهای ۴ ،ساله و تمدید کارتهای بازرگانی برنزی نیز
 ۳ساله خواهد بود .همچنین کارت صادرکنندگان ملی نیز  ۵ساله
تمدید میشود .براساس آمار اعالم شده از سوی فعاالن این بخش
ساالنه حدود  ۳۲هزار کارت بازرگانی صادر یا تمدید میشود؛ به
همین دلیل کار برای افراد دارای صالحیت حرفهای باید تسهیل
شده و در مقابل برای افرادی که صالحیت حرفهای ندارند ،باید

دستاندازهایی در نظر گرفت که نتوانند به راحتی کارت دریافت
کنند و کارتهای بازرگانی به افرادی که اهلیت تجاری دارند برسد
و از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت تجاری جلوگیری
شود.
دنیای اقتصاد/
97/04/19

محیط رشد بنگاههای مولد
بنگاههای کوچک و متوسط امروزه یکی از نهادهای اصلی
اقتصاد محسوب میشوند؛ صنایعی که به لحاظ نقشی که
در هدایت سرمایهها از بخش غیرمولد به مولد اقتصاد و
افزایش رقابتپذیری کاال در بازار جهانی بازی میکنند،
توانستهاند موتور محرک رشد اقتصادی در اکثر کشورها
نیز محسوب شوند.
اما آنچه مسلم است رسیدن به این اثرگذاری در اقتصاد نیازمند در
نظر گرفتن مشوقهای الزم برای توسعه صنایع کوچک و متوسط
است تا به این طریق شرایط برای رشد این صنایع و در نتیجه
شرایط برای رشد اقتصاد فراهم شود .شهرکهای صنعتی با افزایش
بهرهوری و سودآوری ،کاهش هزینهها و بهبود کیفیت تولیدات،
به بهبود و توسعه صنایع و مدرنسازی تولید کمک میکند،
امری که نتیجه آن صنعتیشدن مطلوب جوامع را دربر خواهد
داشت .شرکتهایی که در شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند
از مزیت تمرکز کسبوکارها برای افزایش قدرت رقابتی خود نیز
بهر ه میبرند؛ در واقع طراحی شهرکهای صنعتی به گونهای
است که شرکتها این امکان را دارند تا در محیطی مطلوب برای
سرمایهگذاران و دارای زیرساختهای آماده برای استفاده و امکانات
اجتماعی فعالیت کنند .ایران در سال  ۱۳۸۴ایجاد شهرکهای
صنعتی را در دستور کار قرار داد ،تا به این طریق بتواند از قابلیت
این صنایع در رشد اقتصادی از یکسو و توسعه بخش صنعت
استفاده کند؛ اما با این وجود ،ایجاد این شهرکها و استارت کار در

این شهرکها از سال  ۱۳۹۰زده شده یعنی تدوین دستورالعمل و
پیشبینی زیربناهای موردنیاز برای راهاندازی شهرکهای صنعتی
حدود  ۶سال زمان برد .به گفته یکی از متولیان این بخش فضای
کسب و کار نامساعد در کشور موجب شده تا در ایران در مقایسه با
سایر کشورها که به ایجاد شهرکهای صنعتی روی آوردند SME
ها نتوانند چندان در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشند و با این
شرایط میتوان گفت رسیدن به شرایط پایدار در فضای کسب و
کار یکی از الزمههای رشد این صنایع محسوب میشود و باید
چنین شرایطی را در کشور ایجاد کرد؛ دومین عاملی که متولیان
این بخش آن را عامل کماثری صنایع کوچک و متوسط در رشد
اقتصادی میدانند به نوسانات نرخ ارز بازمیگردد ،تغییراتی که
امکان برنامهریزی از تولیدکنندگان را میگیرد و با این شرایط
باید راهکاری برای عبور از این چالش نیز در نظر گرفت .تورم یکی
دیگر از عواملی است که فعاالن این بخش از آن بهعنوان زنجیری
یاد میکنند که در سالهای اخیر دست و پای واحدهای کوچک و
متوسط را بسته تا نتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.
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در اینباره یکی از نمونههایی که تاکنون توانسته است در ایجاد
و توسعه شهرکها و مناطق صنعتی موفق عمل کند ،میتوان به
ترکیه اشاره کرد؛ هر چند این کشور سابقه طوالنی در این زمینه
دارد و این امر موجب شده تا صنایع کوچک و متوسط بتوانند به
حداکثر اثرگذاری در اقتصاد این کشور دست پیدا کنند ،اما در این
میان نمیتوان فضای کسب و کار این کشور را نیز در توسعه صنایع
کوچک و متوسط این کشور نادیده گرفت.
وضعیت ایران
به گفته یکی از فعاالن این بخش در حالحاضر در بیشتر کشورها
صنایع کوچک و متوسط از جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
تولید صنعتی و ارائه خدمات نقشآفرینی میکنند .در کشورهای
در حال توسعه نیز این صنایع عامل راهبردی برای توسعه اقتصادی،
اشتغالزایی و رقابتپذیری صنایع محسوب میشوند.
ادامه مطلب در صفحه بعد

باز گشت به فهرست

خبرنامه الکترونیک انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
این در حالی است که در کشور ما با وجودی که بیش از ۹۰
درصد واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار
میگیرند ،بهدلیل نداشتن استراتژی توسعه مبتنی بر ساختارهای
موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک تولیدی به حال
خود ،این بنگاهها نتوانستهاند سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص
ملی و ایجاد ارزشافزوده داشته باشند .از کمبودهای شدید در
این بخش میتوان به «فقدان مقیاسهای الزم از جنبههای
مختلف سرمایه ،تولید و بازار ،فقدان محیطهای مناسب رشد
کسب و کار از جنبههای مختلف حقوقی ،قانونی و ،...فقدان
زیرساختهای نرمافزاری و تشکیالتی ،تولید با فناوریهای قدیمی
و عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید ،فقدان ارتباط منسجم با
شبکههای بانکی و مالی کشور ،فقدان شبکههای همکاری میان
بنگاهی و عدم شناخت از بازارهای هدف» اشاره کرد .با این شرایط
خوشههای کسب و کار یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع
کوچک و متوسط محسوب میشوند که کاستیهای صنایع را رفع
و مزیتهای مختلف صنایع کوچک ،چون انعطافپذیری و تنوع
را تقویت میکنند .عدم استقبال فعاالن صنعتی برای راهاندازی
واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی در ابتدا موجب شد
تا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان
متولی این بخش مشوقهایی را برای راهاندازی واحدهای صنعتی
در شهرکهای صنعتی درنظر گیرد .در اینخصوص میتوان به
«در نظر گرفتن مباحث آموزشی ،واگذاری زمین ،پیشپرداخت
برای خرید زمین ،حمایت در بازارهای بینالمللی و نمایشگاههای
داخلی ،ایجاد کنسرسیوم و مدیریت صادرات ،حمایت از خوشهها
و »...اشاره کرد .مشوقهایی که موجب شد تا بسیاری از صنایع
برای راهاندازی خطوط تولید خود ،به این شهرکها مراجعه کنند
تا بتوانند از بسیاری از حمایتهای دولتی برخوردار شوند .عالوه بر
حمایت مذکور طی دو سال اخیر وامهای تحتعنوان رونق تولید
نیز به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شد که بخش اعظمی از
این وام به صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی اختصاص یافت.
مشوقهایی که موجب شده صنایع کوچک و متوسط به واسطه آن،
دو سال گذشته را به خوبی سپری کنند و عالوه بر رشد تولید ،رشد

قابلقبولی در بخش صادرات نیز داشته باشد.
وضعیت ترکیه
اما ارزیابیهای صورت گرفته درخصوص ترکیه که در زمینه
راهاندازی شهرکهای صنعتی سابقه طوالنی دارد و میتواند الگویی
برای ایجاد شهرکهای صنعتی در سایر کشورها باشد ،نشان
میدهد که در دهههای گذشته اقتصاد ترکیه شاهد شکوفایی
بازارها و دسترسی بیسابقه به قطبهای تجاری اصلی جهان
بوده است .ارزیابی گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد»
نشاندهنده آن است که شهرکهای صنعتی در این کشور که
به اصطالح «مناطق صنعتی سازماندهیشده» نامیده میشوند،
توانستهاند نقشی تعیینکننده و اثرگذار در تقویت شاخصهای
اقتصادی این کشور داشته باشند .تاریخچه تاسیس مناطق صنعتی
ترکیه به دهه  ۱۹۶۰میالدی برمیگردد .در آن زمان بخش
صنعتی بهعنوان بخشی پیشگام در اقتصاد ترکیه معرفی و طراحی
سیاستهای اقتصادی حول تحقق اهداف بلندمدت در یک اقتصاد
باثبات متمرکز شد.
چنین فضایی در نهایت در سال  ۱۹۶۲منجر به ایجاد اولین
شهرک صنعتی در استان بورسا ترکیه شد ،اتفاقی که با کمک وام
«بانکجهانی» صورت گرفت .پس از ایجاد اولین شهرک صنعتی
در سال « ،۱۹۶۲مناطق صنعتی سازماندهیشده» ترکیه برای ۲۰
ت میکردند و اولین قانونگذاریها
سال بدون قانون مشخصی فعالی 
در این حوزه در سال  ۱۹۸۲صورت گرفت .در حالحاضر «مناطق
صنعتی سازماندهی شده» تحت این مجموعه قوانین فعالیت
ی سازماندهیشده»« ،قانون مناطق
میکنند« :قانون مناطق صنعت 
صنعتی»« ،مقررات اجرای مناطق صنعتی سازماندهیشده»،
«مقررات تخصیص نقشه مناطق صنعتی سازماندهیشده» و
«مقررات انتخاب مکان مناطق صنعتی سازماندهیشده» .از سوی
دیگر در ترکیه  ۶نوع مناطق صنعتی سازماندهی شده وجود دارد
که در اینخصوص میتوان به «شهرکهایی که بدون حمایت
مالی وزارت علم ،صنعت و تکنولوژی ایجاد میشوند ،شهرکهای

خصوصی که بر اساس داراییهای شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد
میشوند ،شهرکهای ترکیبی که از همکارهای کسبوکارهایی
از حوزههای مختلف ایجاد میشوند ،شهرکهای ویژهای که از
همکاری کسبوکارهایی که در یک بخش مشابه یا زیربخش
بهخصوص فعالیت میکنند ایجاد میشوند ،شهرکهایی احیایی
ت طوالنی ،تجهیزات صنعتی در آن بال
که در مناطقی که برای مد 
استفاده مانده شکل میگیرند و شهرکهای کشاورزی که تحتنظر
وزارت غذا ،کشاورزی و دام فعالیت میکنند» اشاره کرد .بر اساس
قانون تنها متولی قانونی تاسیس «مناطق صنعتی سازماندهی
شده» ،وزارت علم ،صنعت و تکنولوژی است.
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همچنین شهرکهای صنعتی با دارا بودن زیرساختهای حیاتی
نظیر جادهها ،آب ،گاز طبیعی ،برق ،سیستم ارتباطات ،سیستم
ت کسبوکارها
بازیافت و سایر خدمات ،مشوقی مهم برای فعالی 
و سرمایهگذاران هستند .در حالحاضر « ۳۳۳منطقه صنعتی
سازماندهیشده » در  ۸۰استان ترکیه وجود دارد که ۲۵۵
مورد از آنها فعال و  ۶۷منطقه دیگر در دست ساخت هستند.
در کنار برنامههای تشویقی سرمایهگذاری که در اقتصاد ترکیه
مانند مشوقهای سرمایهگذاری عمومی ،مشوقهای سرمایهگذاری
منطقهای ،مشوقهای سرمایهگذاری مقیاس بزرگ ،مشوقهای
سرمایهگذاری استراتژیک ،مشوقهای اشتغال ،حمایتهای تحقیق
و توسعه و ...وجود دارد ،کسبوکارهایی که در «مناطق صنعتی
سازماندهیشده » فعالیت میکنند ،از برخی مزایای ویژه بهرهمند
میشوند .در اینخصوص میتوان به «معافیت از مالیات ارزش
افزوده در تملک زمین ،معافیت از عوارض مستغالت برای  ۵سال
که از تاریخ تکمیل ساخت ساختمان شرکت آغاز میشود ،هزینه
پایین آب ،برق و گاز طبیعی ،معافیت از مالیات در هنگام جداسازی
یا ادغام ،معافیت از معافیتهای محلی برای ساختوساز و استفاده
از زمین و معافیت از مالیات محلی برای مواد زائد و »...اشاره کرد.
باز گشت به فهرست
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ضرورتبازگشتصرافیها
پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران/
97/04/12

مسعود خوانساری
فعال اقتصادی
از همان ابتدای اعالم نرخ  ۴۲۰۰تومانی برای دالر و ابالغ سیاستهای جدید دولت برای
کنترل بازار ارز ،جمعبندی اتاق تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح
وارد است .اول اینکه این نرخ ،قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن ،تقاضای مازاد
ارزی ایجاد خواهد کرد.
از همان ابتدای اعالم نرخ  ۴۲۰۰تومانی برای دالر و ابالغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار
ارز ،جمعبندی اتاق تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است .اول اینکه
این نرخ ،قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن ،تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد .کما اینکه
صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر  ۲۰میلیارد دالر
ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است .دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت
که بهجز مجاری تعریفشده ،هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعالم کرده و با اینکه دولت تضمین
داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند ،اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده
بود و عمال این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
در این زمینه هم پیشنهاد اتاق این بود که بهجز موارد ضروری که کف قیمتی را طلب میکنند و
نیازمند نرخگذاری دولتی هستند ،در سایر موارد بهدلیل اینکه دولت توان تامین تمامی احتیاجات
را ندارد ،دو طرف بازار را برای رسیدن به نرخ تعادلی ضمن کنترل دقیق دولت بر خرید و فروش و
جلوگیری از خروج سرمایه ،آزاد بگذارند ،همچنین سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز
به نرخ  ۴۲۰۰تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد:
زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز ،با
نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول ،ارز خود را با قیمت  ۴۲۰۰تومانی به سامانه نیما
تحویل دهد .مجموعه این عوامل که ذکر شد دولت را مجاب به اتخاذ تصمیم جدیدی کرد تا بتواند گره
از تجارت خارجی کشور بازکند .این درحالی است که اگر از فرصت پیشآمده قبلی در اوایل سال ۹۷
استفاده میشد و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه خرید و فروش ارز با نرخی توافقی میدادند،
نهتنها امروز با برخی از این مشکالت دست و پنجه نرم نمیکردیم ،بلکه در برخی اقالم که واردکننده

آن بودیم ،بهدلیل مزیتهای ایجاد شده ،آنها را به کاالیی صادراتی تبدیل میکردیم.
اما با این وجود ،حال که دولت به این نتیجه رسیده اصرار بر سیاست قبلی ،را ه خروج از مشکالت فعلی
نیست و بازار ثانویه ایجاد کرده ،فرصت خوبی است تا از این فرصت برای تبدیل تهدید به فرصت استفاده
کنیم (تجربه کشور ترکیه در سه دهه قبل) ،زیرا صحبت از سقف قیمتی و نرخهای دستوری ،اشتباهی
است که ما را مجددا از مسیر اصلی دور میکند .اگر قرار بر این باشد که قیمتگذاری ارز در بورس
کاال صورت گیرد ،اشتباهی بزرگتر از اشتباه اول شکل خواهد گرفت ،چراکه مجددا قیمتهای ثالث و
رابعی بهوجود خواهد آورد که وضعیت را پیچیدهتر میکند .هرچند که در مصوبه اخیر به جزئیات اشاره
نشده است و ابهامات زیادی برای فعاالن وجود دارد.

یادداشت

بهعنوان مثال ممکن است پس از قیمتگذاری اولیه همچون سیستم عادی بورس ،حد نوسان مشخص
شود و اجازه ندهند قیمت بیشتر از مقداری مقرر تغییر یابد که همین مساله ممکن است عواقب دیگری
داشته باشد .همانطور که گفته شد ،ایجاد بازار ثانویه گامی رو به جلو است و نشان از پذیرش منطق
بازار توسط دولت دارد و به کاهش هیجانات کمک میکند.
توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری
دستوری» صورت گیرد و در شرایط جدیدی که احتمال افزایش تحریمها وجود دارد ،بهتر است که
با اعمال سیاستهای تعرفهای یا ممنوعیت واردات برخی اقالم ،منابع ارزی موجود را مدیریت کنند.
آنچه مسلم است اینکه بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد
داشت .موج خبری اخیر درخصوص مابهالتفاوت قیمتی موبایل با نرخ دولتی و آزاد و سوءاستفادههای
صورت گرفته از اختالف دو نرخ ،تنها یکی از چندین و چند سوءاستفادهای است که در شرایط چند
نرخی حادث میشود.
در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰
را نیز دارند ،با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید
شبکه بانکی ،تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد .این صرافیها به دالیلی
روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند ،میتوانند زمینه واردات و صادرات کاال را فراهم
کنند .یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر ،ریشه در بیاعتمادی مردم
دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است.
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نقشسرمایهساختاریدرایجادمزیترقابتیکسبوکار
نویسنده :الهه شیرخدا
e.shirkhoda@yahoo.com
بعد ساختاری در سرمایه فکری تحت عنوان سرمایه ساختاری (سازمانی) تعریف میشود.
سرمایه ساختاری مجموع داراییهایی است که توانایی خالقیت سازمان را ممکن ساخته و
بهبود میبخشد .ماموریت شرکت چشمانداز ،ارزشهای اساسی ،استراتژیها ،سیستمهای
کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت میتواند در زمره این نوع داراییهای برشمرده شود.
سرمایه ساختاری یکی از اصول زیر بنایی خلق سازمانهای یادگیرنده است .بنابراین
در صورتی که کارکنان یک سازمان دارای تواناییها و قابلیتهای کافی باشد ،حتی اگر
ساختار سازمانی مرکب از قوانین و سیستمهای ضعیفی باشد نمیتوان از این قابلیتها و
استعدادهای کارکنان در جهت خلق ارزش و دستیابی به عملکرد برتر سازمانی استفاده کرد.
توجه به این نکته ضروری است که اگر سازمان سرمایهگذارای کالنی بر تکنولوژی داشته
باشد ،اما کارکنان توانایی استفاده از این تکنولوژی را نداشته باشند ،آیین سرمایهگذاری و
به تبع آن سرمایه ساختاری مفید و موثر نخواهد بود (بونتیس.)۲۰۱۲ ،
سایر تعاریف سرمایه ساختاری (سازمانی)
روس و همکارانش معتقدند که سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان میشود
که دربرگیرنده پایگاههای داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهای اجرایی ،فرآیندها ،استراتژیها،
برنامههای اجرایی و بهطور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش مادیاش باشد ،است.
سرمایه ساختاری ،دامنه گستردهای از عناصر ضروری را پوشش میدهد .مانند ،فرآیندهای مهم اجرایی
سازمان ،چگونگی ساختاربندی آنها ،سیاستها ،جریانهای اطالعاتی و عناصر پایگاههای داده ،رهبری
و سبک مدیریت آن ،فرهنگ سازمان و طرحهای پاداش کارکنان.

چن و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری بخش پشتیبانی سرمایه فکری برای بهبود عملکرد سازمانی
است .بنابراین سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است و این دو در تعامل با یکدیگر هستند .از
نظر اسمیت سرمایه ساختاری از تواناییها و دانش موجود در شرکت است که در کنترل شرکت بوده و
بعد از خروج کارکنان از شرکت در آنجا باقی میماند.

مقاله مدیریتی

ادوینسون و مالون سرمایه ساختاری را شامل سختافزارها ،نرمافزارها ،پایگاههای اطالعاتی ،ساختار،
حق اختراع ،عالئم تجاری ،و تمامی ظرفیتهای سازمانی که حامی بهرهوری سازمان هستند ،تعریف
میکنند.
سرمایه ساختاری اشاره به ساختارها و فرآیندهای موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان از
آنها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتشان را بهکار میگیرند .این سرمایه شامل مکانیزمها و
ساختارهایی است که نقش اصلی آن در حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه فکری و از
سویی عملکرد بهینه در کسبوکار است .در حقیقت این سرمایه شامل تمامی مخازن دانشی غیرانسانی
در یک سازمان مانند پایگاه دادهها ،استراتژیها و چارتهای سازمانی است که به سازمان ارزشی فراتر
از داراییهای فیزیکی میبخشد.
نیکولینی سرمایه ساختاری را نوعی ابزار و زیرساخت حمایتی میداند که به کارکنان در چگونگی
تبدیل دانش از یک دارایی انفرادی به یک دارایی جمعی کمک میکند .این ساختار بهعنوان عاملی
که هم باعث حمایت و باالرفتن بهرهوری کارکنان میشود و هم در زمان ترک خدمت در شرکت باقی
میماند تعریف میشود.
برخالف سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری کامال تحت مالکیت شرکت است و میتوان از آن برای
دستیابی به اهداف تجاری شرکت سود برد .بونتیس در سال  ۲۰۰۲سرمایه ساختاری را بهعنوان
کارهای عادی سازمانی و فرآیندهایی که شامل منابع غیرانسانی دانش است در نظر گرفته است .وی دو
قسمت اجزای تکنولوژیک و توانمندیهای معماری را تشکیلدهنده سرمایه ساختاری میداند.
ادامه مطلب در صفحه بعد
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نقشسرمایهساختاریدرایجادمزیترقابتیکسبوکار
سرمایه ساختاری به دانش رسمی موجود در بنگاه ،تجربه و دانش مدرن افراد که در قالب سیستمها،
فرآیندها ،پایگاه دادهها ،جریانهای عادی کاری ،دستورالعملها ،ساختارها و امثالهم ذخیره میشود
نیز اطالق میشود.
اگر فرض بر این قرار است که افراد موجود در سازمان از سطح هوشی باالیی برخوردار بوده اما
سیستمها و رویههای قویای که اعمال افراد را مورد پشتیبانی قرار میدهند وجود نداشته باشد ،این
افراد هرگز به باالترین پتانسیلی که توان رسیدن به آن را دارند نخواهند رسید.
از سرمایه ساختاری بهعنوان سندی برای سازمان نام برده میشود که نشان میدهد چگونه افراد با حفظ
اثربخشی کارهایشان را انجام دهند .از سوی دیگر این سرمایه از طریق ورودیهای فکری کارکنان شکل
مییابد .بهعبارت دیگر سرمایه ساختاری ،سرمایه انسانی را در اختیار خود گرفته و از طرف دیگر به
برخی مهارتهای موجود در سرمایه انسانی برای حفظ حیات خود متکی است .از جمله این مهارتها
میتوان به توانایی برقراری ارتباط و تمایل به تسهیم اطالعات اشاره کرد که این اجازه را میدهد
سرمایههای انسانی در سرمایه ساختاری جا داده شود.

بهوسیله کارکنان بهصورتی سودمند استفاده بشود وجود سیستمهای ارتباطی و رویههای عملیاتی در
درون سازمان ،ضروری است که از فعالیتهای هر کارمند حمایت کند .در حالیکه از میان معیارهای
کلیدی مهم برای درک بهتر ساختاری میتوان به معیارهای کارآیی (سیکل زمانی برای پردازش
محصوالت و خدمات) ،مدت زمان معامله و داد و ستدها و میزان دسترسی به اطالعات اشاره کرد .بیشتر
این معیارها روی عملکرد سیستمها در سطح سازمانی تمرکز میکنند.

مقاله مدیریتی

همانگونه که اشاره شد حتی اگر یک شرکت سرمایه انسانی نیرومندی داشته باشد بدون یک سرمایه
ساختاری کارآمد به یک موقعیت پایدار در کسبوکارش نخواهد رسید .به همین خاطر میتوان گفت
یک شرکت بدون متدولوژیهای انتقال دانش ،فرآیندها و سیستمها چیزی به جز دانش فردی کارکنان
که به هیچ عنوان قابل جایگزینی با دانش سازمانی نیستند ،ندارد .از سوی دیگر موفق شدن در برقراری
ارتباطات با خارج از سازمان بدون ساختارهای حمایتی مورد نیاز آن بسیار مشکل است.

همانگونه که سرمایههای ساختاری به سرمایههای انسانی متکی و وابسته است ،سرمایههای انسانی هم
میتواند به سرمایههای ساختاری وابسته باشد ،زیرا سرمایههای ساختاری این امکان را فراهم میسازد
که انتقال دانش موجود در فرآیندها ،رویهها و قراردادها و  ...به افراد یا گروههایی از کارکنان از طریق
آموزش یا القائات امکانپذیر شود که از این طریق دانش مشهود موجود در این رویهها و فرآیندها به
شکل نامشهود تبدیل شود.
شایستگیها و ویژگیهای افرادی که سرمایههای انسانی را میسازند از طریق سرمایه ساختاری میتواند
آشکار شود و الگوهای تعاملی و دانش جمعی که جزئی از سرمایه ساختاری هستند از طریق شبکههای
میان فردی موجود در یک موقعیت کاری نمایان میشوند .به منظور آنکه از سرمایه انسانی ایجاد شده
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