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ــین آالت و  ــدن، صنایع معدنی، ماش ــگاه بین المللی مع ــن نمایش پنجمی
ــرکت  ــان )kimix 2021 ( با حضور  و حمایت ش ــته کرم تجهیزات وابس

معدنی و صنعتی گل گهر شنبه 17 مهر ماه آغاز به کار کرد. 
بردیا امیر تیموری دبیر برگزاری این رویداد بزرگ معدنی در گفت و گو 
ــگاه  ــت: در این رویداد که تا 20 مهرماه در محل نمایش با صمت اظهار اش
بین المللی کرمان دایر است، بیش از 80 مشارکت کننده داخلی و خارجی 
نظیر گل گهر، شرکت ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و  شمار 
دیگری از نقش آفرینان بزرگ این حوزه اقتصادی زیرساختی حضور دارند. 

گردهمایی�بزرگان�در�رویداد�مهم���
ــدن کرمان درباره روند  ــگاه بین المللی مع دبیر برگزاری پنجمین نمایش

ــعه  ــال اخیر توس برگزاری پنجمین دوره این رویداد مهم گفت: در چند س
صنایع معدنی استان کرمان  به خصوص در حوزه سنگ آهن، فوالد و مس 
شتاب فزاینده ای داشته است. ما هر سال سعی کردیم از نظر کمی و کیفی 

رشد و توسعه نمایشگاهی داشته باشیم.
ــناس نمایشگاهی در رابطه با اهمیت برپایی مدون رویدادهای  این کارش
تخصصی اظهار داشت: سعی کرده ایم پنجمین دوره این نمایشگاه با قوام و 
ــود. وقوع پیک کرونا در کشور باعث شد که زمان  کیفیت باالتری برگزار ش

برگزاری این رویداد دچار وقفه شود.
امیر تیموری با تاکید بر اینکه برگزاری kimix باعث تکاپو و ایجاد رقابت 
ــده است تاکید کرد: » امیدواریم  در تولید محصوالت صنعتی با کیفیت ش
ــترش  ــد برای گس ــروع مجددی باش ــی اقتصادی بتواند ش ــن گردهمای ای
ارتباطات و تعامالت تجاری بین فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی کشور  
ــرکت های خارجی. امیدواریم این رویداد به روند توسعه ای  و نمایندگان ش
ــته به این  ــب وکارهای وابس ــکل گرفته و موجب رونق کس که هم اکنون ش

حوزه شده است کمک کند و زمینه ادامه  آن را فراهم کند«.
ــتا شرکت توسعه تجارت اَر   َت  به عنوان مجری  وی افزود: »در همین راس
ــگاه با تمرکز بر بهبود کیفیت و نحوه برگزاری پنجمین  این دوره از نمایش
ــعی دارد تا این نمایشگاه دستاوردهای روشن و موثری  برای همه  دوره س

شرکت کنندگان در بر داشته باشد. 
ــدن، صنایع معدنی،  ــگاه بین المللی مع ــزاری پنجمین نمایش مدیر برگ
ــین آالت و تجهیزات وابسته کرمان )kimix 2021 (  در پایان اظهار  ماش
داشت: از همه عزیزانی که ما را در برگزاری این رویداد یاری کردند عمیقاً 

سپاسگزاریم و برایشان آرزوی سالمتی داریم«.

 2021 kimix حضور بزرگان معدن در

بردیاامیرتیموری،دبیربرگزارینمایشگاه
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نمایشگاه�پنجم�به�روایت�تصویر:

ــتان را به  ــعه ای دارد و با نگاه بلندمدت، باید اقتصاد اس ــس بازار رو به توس ــع م صنای
ــمت خدمات ارزش افزوده باالتر حرکت دهیم. معاون استانداری کرمان در پنجمین  س
ــته اظهار  ــین آالت و تجهیزات وابس ــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماش نمایش
ــت و تالش ما اجرای  ــگاه، پل ارتباطی کارگزاران اقتصادی و بازار اس ــت: »نمایش داش
ــرایط کرونا برگزاری نمایشگاه ها را سخت کرد  ــگاه ها به بهترین شکل است. ش نمایش
ــط به شکلی است که  ــدند. بدنه بنگاه های کوچک و متوس ــیاری از آنها کنسل ش و بس
می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد«.  معاون اقتصادی استاندار کرمان در ادامه بیان 
ــهم منابع در اقتصاد، بیش از بخش خدمات است. به واسطه  ــتان کرمان س کرد: »در اس
ــازی بیش از  ــرکت های دانش بنیان باید بهره وری را افزایش دهیم. در بحث قطعه س ش
ــود البته پتانسیل داخلی استان  ــتان تامین می ش 50 درصد قطعات معدنی از خارج اس

ــمت تامین از داخل استان حرکت کنیم«.مهرابی خاطرنشان کرد:  باالست و باید به س
ــتان رشد کند تا نیازهای شرکت ها با  ــرکت های دانش بنیان در اس »باید کمک کنیم ش
کمک و همکاری آنها تامین شود و  به سمت تکمیل زنجیره ارزش با ارزش افزوده باالتر 
ــعه است و با نگاه بلندمدت، باید اقتصاد استان را به  حرکت کنیم. صنایع مس رو به توس
ــم طبیب زاده، رییس  ــمت خدمات ارزش افزوده باالتر حرکت دهیم«.در ادامه مراس س
اتاق بازرگانی استان کرمان در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت 
ــرمایه گذاری در زیرساختهای تجدیدپذیر استان  ــته تصریح کرد: »س و تجهیزات وابس
ــت. واحدهای کوچک در  ــتان کرمان استانی معدن خیز اس ــد. اس باید یک اولویت باش
ــتان تاثیر دارد. به همین خاطر برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هم  اقتصاد اس

بازارسازی شود. آینده کرمان باید دانش محور باشد تا امانت دار نسل آینده باشیم«. 

چشم اندازی درخشان در انتظار صنعت مس
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منصور یزدی زاده گفت: سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست زمانی 
می تواند موفق باشد که رویکرد پیشگیرانه ای درباره حوادث و بیماری های شغلی 

و خسارت های زیست محیطی اتخاذ کند.
ایمنی یکی از الزامات تولید پایدار به شمار می رود. توجه به شاخصه ها و الزامات 
ایمنی به ویژه برای فعالیت در بخش معدن و صنایع  معدنی که آسیب ها و خطرات 
زیادی دارد اهمیت بیشتری خواهد داشت. فعالیت در محیط های صنعتی با انواع 
ــیب ها به ویژه برای کارگران همراه است که از جمله آنها می توان به استنشاق  آس
گازهای آالینده، سوختگی و... اشاره کرد. بر همین اساس نیز انتظار می رود محیط 
ــده و آموزش های الزم برای مقابله با شرایط خطرناک  کار برای کارکنان ایمن ش
ــاس نیز در هر مجموعه صنعتی، واحدی با عنوان  ــود. بر همین اس به آنها داده ش
ــت )HSE( فعالیت دارد که اثرات نامطلوب  ــت و محیط زیس واحد ایمنی، بهداش
ــت مباحثی مانند حفظ  ــی را کنترل می کند. در حوزه بهداش فعالیت های صنعت
ــطح سالمت کارکنان موردتوجه قرار دارد. در بخش محیط زیست نیز  و ارتقای س

برای به حداقل رساندن آسیب های تولید بر طبیعت تالش می شود.
حفظ�سالمت�و�زندگی�انسان��

ــرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با صمت  منصور یزدی زاده، مدیرعامل ش
ــگاه ایمنی در  ــاره جای درب
ــعه عملکردی صنایع  توس
ــانی  انس ــت  کرام ــت:  گف
ــروی کار  ــت از نی و صیان
ــوان اصلی ترین رکن  به عن
و  ــی  تعال ــرفت،  پیش در 
بهره وری در صنایع مطرح 
ــط  ضواب ــت  رعای ــت.  اس
ــت  بهداش )ایمنی،   HSE
ــی از  ــت( یک و محیط زیس
اصول توسعه پایدار به شمار 
می رود که هدف نهایی هر 
ــده،  یک از 3 موضوع یادش
ــالمت و زندگی  ــظ س حف
ــزود:  ــت.وی اف ــان اس انس
سیستم مدیریت بهداشت، 

ــت زمانی می تواند موفق باشد که رویکرد پیشگیرانه ای درباره  ایمنی و محیط زیس
ــغلی و خسارت های زیست محیطی اتخاذ کند. در همین  حوادث و بیماری های ش
ــب منجر به  ــازی مناس ــتم مدیریتی دیگری، فرهنگ س ــال، همچون هر سیس ح

سهولت پیاده سازی و کارآیی آن می شود.
ــرکت ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: تامین ایمنی نیروی کار  مدیرعامل ش
ــک  ــتم کارآمد HSE در صنایع و به ویژه صنایع با ریس از طریق ایجاد یک سیس
باال مانند فوالدسازی جاری  می شود. شاخص های HSE و تالش در جهت ارتقا و 
ــتمر آنها عالوه بر جلوگیری از اعمال و رفتارهای غیرایمن و جلوگیری  بهبود مس
ــز منجر خواهد  ــالمت نیروی کار نی ــردی و تجهیزاتی، به حفظ س ــوادث ف از ح
ــت و کنترل و کاهش عوامل آالینده  ــد. در همین حال، صیانت از محیط زیس ش
ــت را به دنبال دارد. در نهایت نیز به بهره وری هرچه بیشتر نیروی کار  محیط زیس

منجر خواهد شد.
یزدی زاده در ادامه تاکید کرد: ارتقای شاخص های HSE مانند اغلب شاخص ها، 

ــت که نقطه پایانی برای آن نمی توان متصور شد.  ــتمر و همیشگی اس کاری مس
ــت و محیط زیست به عنوان یکی  امروزه رعایت ضوابط و معیارهای ایمنی، بهداش
ــت. به عبارت  ــب وکار بنگاه های اقتصادی مطرح اس ــن معیارهای کس از اصلی تری
دیگر، الزمه موفقیت و پیشرو بودن در دنیای رقابتی امروز، توجه ویژه به ایمنی، 
ــازی و اجرای ضوابط مربوط به آن است.وی  ــت و پیاده س ــت و محیط زیس بهداش
ــای اقتصادی و تحریم های  ــرکت های بزرگ فوالدی نیز باوجود تنگناه افزود: ش
ــته اند. این فعال صنعت فوالد در  ظالمانه، توجه و اهتمام ویژه ای به این مهم داش
ــده از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان برای  پایان ضمن تاکید بر اقدامات انجام ش
بهبود تولید در حوزه های ایمنی گفت: این شرکت اقدامات ارزنده ای را در راستای 

توجه به شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست اجرایی کرده است.
ــت می توان به  ــرکت در حوزه محیط زیس ــن اقدامات این ش ــه مهم تری  از جمل
بهینه سازی سیستم تصفیه غبار اگلوماشین 1، 2، 3،  بهینه سازی الکتروفیلترهای 
ــوس آهک،  ــای پلی زی ــازی الکتروفیلتره ــین 4، بهینه س egf و esp1 و اگلوماش
ــازی الکتروفیلتر آسپیراسیون کوره 2، نصب بگ فیلتر ناحیه واگن توزین  بهینه س
ــتم تصفیه غبار میکسر فوالدسازی و نصب سیستم  ــازی سیس کوره یک، بهینه س

تصفیه غبار dedusting باتری 3 اشاره کرد.
ــالوه بر این، در بخش آب   ع
ــش از 1200  ــاب نیز بی و پس
ــروژه تعریف  ــارد تومان پ میلی
شده و در حال اجراست که از 
ــن پروژه های می توان  جمله ای
ــهر،  ــاب فوالدش به انتقال پس
و  ــان  فالورج و  ــهر  ایمان ش
روستاهای اطراف آن و ساخت 
تصفیه خانه مرکزی به ظرفیت 
850 مترمکعب بر ساعت اشاره 
کرد. ازجمله اقدامات انجام  شده 
ــت حرفه ای  ــوزه بهداش در ح
پروژه های  ــرای  اج از  می توان 
ــت  ــی از منظر بهداش ارگونوم
ــش  ــور کاه به منظ ــه ای  حرف
کارکنان،  ــغلی  ش ــودگی  فرس
انجام اقدامات الزم در جهت بهبود سالمت غذای کارکنان، توجه به بهداشت روان 
کارکنان از طریق ارائه خدمات روانشناسی صنعتی و سنجش مواجهه کارکنان با 

عوامل شیمیایی کارگاهی از طریق پیمانکار واجد شرایط نام برد.
 در بخش آتش نشانی نیز اقداماتی همچون بازسازی و ارتقای ناوگان آتش نشانی، 
ــناخت و اطفاء حریق، ارتقا و  ــوزش و ارتقای دانش کارکنان کارخانه درباره ش آم
ــانی تجهیزات آتش نشانی از قبیل سیستم، مانیتورینگ اعالم حریق اتاق  بروزرس
فرمان آتش نشانی، پیگیری راه اندازی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک کارخانه، 
ارتقای علمی کارکنان آتش نشانی و پیگیری بازسازی ساختمان آتش نشانی اشاره 
ــده در حوزه ایمنی فنی می توان برنامه ریزی و  کرد. از مهم ترین اقدامات انجام  ش
ــا رویکرد جدید و هدفمند، تالش  ــت کار ب برگزاری کمیته های حفاظت و بهداش

در راستای ترویج و ارتقای فرهنگ و افزایش رقابت در مباحث ایمنی را نام برد.
ایمنی،�بهداشت�و�محیط�زیست��

ــریح  ــرب و روی در گفت وگو با صمت در تش محمد حیدرزاده، فعال صنعت س

ایمنی معدن، همسنگ توسعه
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ــث ایمنی در  ــت صنایع معدنی گفت: بح ــی در روند فعالی ــت جایگاه ایمن اهمی
ــت  ــای بخش معدن و صنایع معدنی ذیل عنوان HSE )ایمنی، بهداش فعالیت ه
ــرار دارد. در فرآیند HSE موضوعاتی مانند ایمنی  ــت( موردتوجه ق و محیط زیس
ــت. در همین حال  ــتی و ارگونومی کار موردتوجه اس ــت موازین بهداش کار، رعای
ــت و محیط زیست داشته باشند.  ــتند واحد ایمنی، بهداش صنایع نیز موظف هس
ــای مرتبط با ایمنی،  ــش را بر عهده دارد، فعالیت ه ــئولیت این بخ فردی که مس
ــت را هم موردتوجه قرار می دهند. این فعال صنعت سرب  بهداشت و محیط زیس
ــای جایگاه ایمنی در  ــود تالش هایی که برای ارتق ــزود: با وج ــه اف و روی در ادام

ــده اما هنوز برخی  واحدهای مختلف صنعتی ترتیب داده ش
صنایع به ویژه واحدهای کوچک در مقوله طراحی تجهیزات 
ــکوهای کاری و... به خوبی  ــی، س و پلتفرم ها، معابر دسترس

عمل نکرده اند.
ــراح صنعتی یا  ــار می رود ط ــن نقص انتظ ــرای رفع ای  ب
ــر عهده دارد،  ــی که طراحی تجهیزات صنعتی را ب مهندس
ــه قرار دهد. هرچند  ــه ایمنی را به طور کامل موردتوج مقول
ــتیم. در چنین  ــه رو هس ــوزه با ضعف روب ــوز در این ح هن
شرایطی و در روند کار با تجهیزات، چالش هایی پیش می آید 
و سالمت کارکنان به خطر می افتد؛ بنابراین اصالح این روند 
ضروری به نظر می رسد.حیدرزاده در ادامه گفت: هنگامی که 
اتود اولیه طرحی زده شده یا پیش نویس آن آماده می شود؛ 
ــنایی، سروصدا و  باید از لحاظ ایمنی کار، بهره گیری از روش
مسائل مختلف ایمنی و بهداشتی موردتوجه و بازنگری قرار 
ــود.این فعال صنعت سرب  ــکاالت آن برطرف ش گیرد و اش

ــت بازمی گردد.  ــئولیت واحد HSE به محیط زیس ــش آخر مس ــت: بخ و روی گف
ــته باشند.  ــت محیطی داش واحدهای فعال در بخش صنعت موظفند طرحی زیس
ــد به 3 مقوله آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی هوا توجه  ــن حوزه نیز بای در ای
ــال اینکه با چه ترفندی از آلودگی ممانعت  ــد. ح کرد و مانع بروز انواع آلودگی ش
ــیر  ــن حال، الزامات اولیه در این مس ــد، جای بحث دارد. در همی ــه عمل می آی ب
ــان طراح موردتوجه قرار گیرد و اجرایی شود.وی افزود:  ــوی مهندس نیز باید از س
ــائل زیست محیطی در شرایط عادی موردتوجه قرار می گیرند اما توجه به این  مس
شاخصه ها در شرایط غیرمعمول نیز باید توجه کرد؛ یعنی باید از شرایط اضطراری 
ــود. بسیاری از واحدهای  ــاخصه های زیست محیطی هرگز غفلت نش و توجه به ش
ــرایط ویژه همچون  ــت محیطی در ش ــائل  زیس صنعتی برای رعایت و توجه به مس
ــائل زیست محیطی باز  ــات دان و... آمادگی ندارند؛ درنتیجه از اجرای مس اورها، ش
ــه و ضایعات در طول  ــال، روش دقیقی برای برخورد با نخال ــد. به طور مث می مانن
ــتورالعمل های الزم برای برخورد با  ــدارد. یا در مواردی دس ــن فرآیندها وجود ن ای
ــت. درنتیجه واحدهای تولیدی در شرایط عادی آلودگی  ــرایط موجود نیس این ش
ندارند اما در موقعیت های خاص با چنین چالش هایی روبه رو هستند. در واقع برای 

رویارویی با این شرایط، برنامه ریزی نشده است. 
ــینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن  ــن حس حس
ــت از نیروی کار  ــو با صمت اظهار کرد: صیان ــران نیز در گفت وگ ــرب و روی ای س
ــانی و پیشرفت صنایع مطرح است. در دنیای کنونی  به عنوان اصلی ترین رکن انس
ــود؛ در همین حال توجه به سالمت  ــرمایه نام برده می ش از نیروی کار با عنوان س
ــعه پایدار دارد. بنابراین حفظ امنیت  ــان ها نقشی ویژه و اساسی در روند توس انس
ــاغالن در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی نیز از اهمیت  و جان کارگران و ش
ــت، ایمنی، و  ــا عنوان بهداش ــرفصلی ب ــب با س ــت و متناس ویژه ای برخوردار اس

محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.
ــرکت های مختلف روندی مشخص را  ــینقلی افزود: بر همین اساس نیز ش حس
ــیده اند. در ادامه باید تاکید کرد  ــطح سالمت کارکنان خود اندیش برای ارتقای س

فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز با خطرات قابل توجهی 
همراه است. از این رو انتظار می رود تمهیداتی برای حفظ جان انسان ها 
اندیشیده شود. این فعال صنعت سرب و روی تاکید کرد: با وجود تمام 
ــال های  ــود، در طول س ــان ها داده می ش اهمیتی که به حفظ جان انس
ــرای کارگران بوده ایم؛  ــاهد انواع چالش ها و اتفاقات ناگوار ب ــته ش گذش
ــه حداقل ممکن  ــده این حوادث ب ــال های اخیر تالش ش هرچند در س
ــای معدنی و صنعتی،  ــن، فعالیت در برخی حوزه ه ــند. با وجود ای برس
ــت در معادن  ــوان مثال، فعالی ــت. به عن ــتری همراه اس با خطرات بیش
ــدن گاز متان با انواع خطرات  ــبب آزاد ش ــنگ به س زیرزمینی زغال س
ــای نوین همچون  ــری از فناوری ه ــه بهره گی ــت. هرچند ک روبه رو اس
ــاند؛ یعنی با افزایش حجم  ــورها، این خطرات را به حداقل می رس سنس
ــرایط  ــود و امکان خروج از این ش گاز متان در معدن، اعالم خطر می ش
اضطراری وجود خواهد داشت.حسینقلی گفت: در همین حال در سایر 
ــرایط و حفظ  ــای معدنی و صنایع معدنی نیز راهکارهایی برای بهبود ش فعالیت ه
جان انسان ها اندیشیده شده است. در ادامه نیز می توان با ارائه آموزش کافی به 
ــیب ها را به کمترین میزان رساند. این فعال بخش معدن و  کارکنان، این آس
ــودده نبودن فعالیت  صنایع معدنی در ادامه دخالت دولت در روند تولید و س
ــاخصه های محیط زیستی  این صنایع را از دالیل بی توجهی به جان افراد و ش
ــختی  ــرایطی که صنایع توان مالی الزم را ندارند به س ــت. درواقع در ش دانس

می توانند در مسیر ایمن سازی شرایط تولید گام بردارند.
ــاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه  ــینقلی افزود: در این میان وزارت تع حس
ــرایط محیط کار و توجه به الزامات ایمنی کارگران را برعهده  رسیدگی به ش
دارد اما با توجه به بودجه پایین این سازمان، نظارت کافی روی این امر وجود 
ندارد. وی در تشریح نواقص قانونی در این حوزه گفت: به عنوان مثال، براساس 
قانون معادن فردی با عنوان مسئول فنی وظیفه دارد روی ایمنی فعالیت در 
ــت که صاحب معدن و بهره بردار،  ــکل اینجاس این بخش نظارت کند. اما مش
ــئول فنی را پرداخت می کند و درنتیجه امکان نظارت دقیق روی  حقوق مس
ــت که اگر بخشی از حقوق دولتی  ــرایط وجود ندارد. این در حالی اس این ش
ــوی صاحبان کسب وکارها پرداخت می شود به نظام مهندسی  معادن که از س

معادن پرداخت شود، امکان اصالح این روند اشتباه وجود خواهد داشت.
سخن�پایانی��

ــگیری از حوادث، از مهم ترین  ــد پایدار و ایمن و همچنین تالش برای پیش تولی
ــی اقدام به  ــاس نیز واحدهای صنعت ــت. بر همین اس ــداف فعاالن صنعتی اس اه
ــی و تولید پایدار  ــاخص های ایمن ــزی برای ارتقای ش ــت گذاری و برنامه ری سیاس
می کنند. در همین حال، شاخص های ایمنی را در اجرای پروژه های توسعه ای نیز 
ــیر از تجارب  موردتوجه قرار می دهند. بدون تردید چنانچه برای پیمودن این مس
ــرکت های بین المللی استفاده شود، می توان حوادث را در فضای صنایع به شدت  ش
کاهش داد. در این زمینه همچنین یکی از مهم ترین اهداف صنایع تولید در سایه 
ــالمت منابع انسانی به ویژه در  ــائل بهداشتی است. در واقع، حفظ س توجه به مس
برابر آالینده های مختلف موجود در محیط کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

سیستم 
مدیریت بهداشت، 

ایمنی و محیط زیست 
زمانی می تواند موفق 

باشد که رویکرد 
پیشگیرانه ای 

درباره حوادث و 
بیماری های شغلی 

و خسارت های 
زیست محیطی اتخاذ 

کند



ــران گفت:  ــاق بازرگانی ای ــات نمایندگان ات عضو هی
ــنگ آهن به نفع  ــتوری دولت در حوزه س مالحظات دس
ــمش در  ــای میانی یعنی همان زنجیره تولید ش حلقه ه

زیرمجموعه های آهن و فوالد است.
ــناد باالدستی تا سال 1404 باید ظرفیت  بر اساس اس
ــد که طبق  ــه 55 میلیون تن برس ــور ب تولید فوالد کش
ــاد 80 درصد این عدد یعنی 44  ــا به احتمال زی برآورده
ــیدن به این هدف  ــود، برای رس میلیون تن محقق می ش
ــه 130 میلیون تن  ــور ب ــنگ آهن باید در کش تولید س
برسد؛ این در حالی است که در حال حاضر ظرفیت تولید 
سنگ آهن در کشور80 میلیون تن است و طبق اظهارات 
ــنگ آهن کشور از مشکالت عدیده ای  متولیان، بخش س
ــب و عدم سرمایه گذاری  همچون قیمت گذاری نامناس
ــی عضو هیات  ــجاد غرق ــج می برد. در این رابطه با س رن
ــنگ آهن و عضو هیات نمایندگان اتاق  مدیره انجمن س
ــه در ادامه از  ــام دادیم ک ــران گفتگوی انج ــی ای بازرگان

نظرتان می گذرد.
مهمترین�پیامدهای�قیمت�گذاری�دس�توری���

در�بخش�سنگ�آهن�را�چه�می�دانید؟
ــی قیمت گذاری  ــت که به طورکل حقیقت امر این اس
ــوالد از اوایل دهه  ــنگ آهن و ف ــتوری در زنجیره س دس
ــد اما از آنجا که کل زنجیره از سنگ تا فوالد و  80 آغاز ش
شمش دولتی و به نوعی داخل بنگاهی محسوب می شد 
ــط دهه  ــراض قرار نمی گرفت. اواس ــن مدل محل اعت ای
ــت و فعالیت معادن  ــه صادرات به چین رونق گرف 80 ک
خصوصی و کوچک نیز توسعه یافت اختالف قیمت بازار 
ــیاری از  ــم آمد و به تدریج بس داخلی و صادراتی به چش
فعالین خواستار روند قیمت گذاری در زنجیره سنگ آهن 
بر اساس نظام عرضه و تقاضا شدند. واقعیت این است که 
ــت آمده در طول سال های گذشته نشان  تجارب به دس
داده است که تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی 
به ویژه در حوزه آهن و فوالد و مالحظات دستوری دولت 
در این حوزه به نفع حلقه های میانی یعنی همان زنجیره 

تولید شمش در زیرمجموعه های آهن و فوالد است.
این�امر�منجر�به�تعطیلی�معادن�س�نگ�آهن�هم���

شد؟
ــر  ــوان مثال کاالیی که باید درب معدن و با کس به عن
ــه ازای هر  ــل و نقل 180 دالر ب ــی مانند حم هزینه های
ــد که  ــدود 92 دالر فروخته می ش ــود ح تن فروخته ش
ــت.  ــت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر اس این ران
ــان دهنده وجود رانت 138  ــی ها نش به طوری که بررس
ــی زنجیره های تولید آهن و فوالد برای  درصدی در برخ
ــت. در حقیقت  ــال گذشته بوده  اس عده ای خاص در س
ــه  ای عمل کرده که  ــت ها به گون ــن دخالت ها و سیاس ای
ــته بیش از 200 معدن سنگ آهن را  ــال های گذش در س

ــت. این در حالی است که طبق  ــانده اس به تعطیلی کش
آمار منتشرشده از طرف سازمان بین المللی کار، اشتغال 
ــغل در  ــنگ آهن موجب ایجاد 17 ش هر نفر در معادن س

صنایع مرتبط می شود.
عرض�ه�س�نگ�آهن�در�ب�ورس�کاال�کمک�ی�به���

بهبود�اوضاع�نکرد؟
ــنگ آهن در بورس  انتظار می رفت که ورود و عرضه س
ــذاری منطقی و اصولی  ــد راه را برای قیمت گ کاال  بتوان
ــوالد باز کند و  ــه در کل زنجیره ف ــف قیمت بهین و کش
ــتوری در  ــال ها قیمت های دس ــی بر س ــت پایان در نهای
ــال  ــد. با این حال در س ــای مختلف زنجیره باش حلقه ه
ــای ابتدایی  ــا تولیدکنندگان بخش ه ــد ت جاری بنا ش
ــا 10 درصد محصول خود را در این بازار  زنجیره تنها 5 ت
ــده قیمت  عرضه کنند تا با این میزان محصول عرضه ش
ــاس رویه قبلی  ــف و پس از آن فروش ها بر اس واقعی کش
ــود. اما این روش عرضه در بورس نیز تا حدودی  انجام ش
ــت؛ چرا  ــا و معایب قبلی همراه بوده اس ــا محدودیت ه ب
ــنگ آهن، کنسانتره، گندله  ــتوری نرخ س که تعیین دس
ــفنجی بر اساس ضریبی از قیمت شمش فوالد  و آهن اس

خوزستان کماکان میدان داری می کند.
ــی ها نشان می دهد که در 5 ماهه  به  عنوان مثال بررس
اول سال جاری به طور متوسط کنسانتره، آهن اسفنجی 
ــا 18 درصد، 52 درصد و 24 الی 27  ــه به ترتیب ب و گندل
درصد کدال نرخ گذاری شده  اند. این در حالی است که با 
توجه به اینکه ظرف ماه های گذشته بهای سنگ آهن در 
بازارهای جهانی رشد قابل توجهی داشته، عرضه و فروش 
سنگ آهن در بورس کاال امکان بهره بردن بخش ابتدایی 
ــد را فراهم می کرد. از طرفی  این زنجیره از این زمان رش
دیگر، سیاست گذاری های این چنینی باعث می شود که 
تعیین قیمت سنگ آهن در بازار داخل به شکل مستقیم 

ــند،  ــته باش ــتگی نداش ــنگ آهن وابس به نرخ جهانی س
بنابراین نوسانات قیمتی جهانی در بازار داخل یا احساس 
ــنگ آهن  ــا اینکه خیلی با تأخیر به بازار س ــود و ی نمی ش
داخلی می رسد. از سویی دیگر از آنجایی که تنها بخشی از 
رشد قیمت های جهانی در بازار داخلی منعکس می شود 
و لذا فعالین داخلی ابتدایی زنجیره سنگ آهن نمی توانند 
ــد قیمت  های جهانی  همانند رقبای خارجی خود از رش
ــرایطی ورود حلقه های ابتدایی  سود کنند، در چنین ش
ــن بازار بدون  ــورس کاال و تعیین نرخ در ای ــره به ب زنجی
ــک طرف منجر به  ــه محدودیتی می تواند از ی هیچ گون
ــرایط این بخش از تولیدکنندگان بیانجامد و از  بهبود ش
طرف دیگر زمینه  ساز ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه 

 گذاران در بخش های ابتدایی زنجیره شود.
این�سرمایه�گذاری�اتفاق�افتاد؟��

ــاس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز ملی آمار  بر اس
ــال  ــتین بار از زمان جمع آوری آمار )س ایران برای نخس
ــال متوالی در سال های 1395 تا 1397  1375(، سه س
ــرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کشور منفی  ارزش س
ــت. در سال 1397 نسبت به سال 1394، به طور  بوده اس
ــاهد  ــد و به صورت دالری 89 درصد ش ــی 53 درص ریال
ــتیم. در حالی شاهد کاهش  کاهش سرمایه گذاری هس
سرمایه گذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم 
که دولت در نظر دارد تا سال 1404، میزان تولید فوالد در 
کشور را به رقم 55 میلیون تن برساند؛ به این ترتیب برای 
پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید 70 میلیون 
ــال 1398، بایستی به 154  تن کلوخه سنگ آهن در س
میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشم اندازی 
ــود ندارد زیرا در  ــتیابی به این میزان تولید وج برای دس
ــور نیاز به تولید سنگ آهن بیشتر برای  شرایطی که کش
ــخ به نیاز واحدهای فوالدی در حال ساخت دارد به  پاس
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تعطیلی 200 معدن به خاطر مداخله دولتی ها



ــت های اتخاذ شده، سرمایه گذاری به شدت  دلیل سیاس
کاهش یافته است.

گفته�می�شود�در�حال�حاضر�به�صورت�ناعادالنه���
حقوق�دولتی�دریافت�می�شود�که�همین�امر�زمینه�
تعطیلی�معادن�را�فراهم�خواهد�کرد؛�شما�دریافت�

حقوق�های�دولتی�را�چگونه�ارزیابی�می�کنید؟
ــبه و اخذ حقوق  ــه در امر محاس ــت ک واقعیت این اس
ــذاری پارامترهای مؤثر  ــی باید نقش و نحوه تاثیرگ دولت
ارزیابی شده در نظر گرفته شود زیرا اصوالً معادن براساس 
ــزان باطله برداری، فاصله  ــاس، عیار ماده معدنی، می مقی
ــی به مراکز  ــروش و صادرات، میزان دسترس از مبادی ف
خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد؛ مشخصات متفاوتی 
ــد. بنابراین با وجود چنین تفاوت های، حقوق دولتی  دارن
هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه 

شود و نمی توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.
ــوان مثال یک معدن با ذخیره قطعی 10 میلیون  به  عن
تن و با ظرفیت تولید 500 هزار تن و معدنی دیگر با همان 
ــن و با ظرفیت  ــا ذخیره 30 میلیون ت ــاده معدنی، اما ب م
ــای زیادی دارند اما  ــد 5 میلیون تن، حتماً تفاوت ه تولی
ــط معادن و  ــم در دریافت حقوق دولتی فق ــر بخواهی اگ
ــرار دهیم این امر  ــاخص ق بنگاه های بزرگ مقیاس را ش
موجب متنفع نشدن معادن کوچک می شود و این همان 
ــتیم. از آنجا که  ــت که اکنون شاهد آن هس پدیده ای اس
ــطه صرفه مقیاس و سرمایه  معادن بزرگ مقیاس به واس
ــبت سود باالتری  ــده در قبل از نس گذاری های انجام ش
ــوق دولتی بر مبنای  ــبه حق برخوردارند اگر روش محاس
ــد موجب آسیب پذیری معادن  همین معادن بزرگ باش

کوچک می شود.
برای�محاس�به�حق�وق�دولتی�مع�ادن،�طرحی���

تدوین�شد؟
ــور، تهیه  ــر کش با توجه به ناهمگن بودن معادن سراس
ــته باشد تا حقوق دولتی  نرم افزاری که این قابلیت را داش
هر معدن را جداگانه محاسبه کند بسیار احساس می شد. 
بر همین اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون معادن 
ــن طرح به یکی از تکالیف  ــع معدنی اتاق ایران، ای و صنای
ــت الگوریتم و این  ــد و در نهای ــت تبدیل ش وزارت صنع
ــازمان نظام مهندسی معدن در  نرم افزار با متولی گری س
سال 1398 به پایان رسید و در شرایط کنونی آماده بهره 

 برداری است.
طرح�عملیاتی�شد؟��

خیر! متاسفانه استفاده از این نرم افزار در اولویت دولت 
ــت جدید با به  ــار می رود دول ــت و انتظ ــی قرار نداش قبل
کارگیری آن شرایط را برای برقرای عدالت در اخذ حقوق 

دولتی فراهم کند.
ب�رای�بهب�ود�وضعی�ت�کش�ف،�تولی�د�و�عرضه���

سنگ�آهن�در�کشور�چه�کارهایی�باید�انجام�داد؟
ــای بهبود وضعیت  ــور کلی از مهمترین راهکاره به ط
ــور می توان به  ــف، تولید و عرضه سنگ آهن در کش کش
ــر نگاه حاکمیت و افکار عمومی  مواردی مانند لزوم تغیی

ــه معادن کوچک  ــدن، توجه ویژه ب ــبت به بخش مع نس
مقیاس، اولویت بخشی به تامین تجهیزات و ماشین آالت 
ــافات و  ــت در امر اکتش ــرمایه گذاری دول ــاز و س موردنی
ــی، آب، برق و گاز  ــوص حمل ونقل ریل ــا به خص زیربناه
ــای جدید موجود در  ــتفاده از نوآوری ها و فناوری ه و اس

جهان اشاره کرد. 
نق�ش�و�تاثیرگذاری�راهکارهای�پیش�نهادی�را���

چطور�ارزیابی�می�کنید؟
ــوال باید به چند مورد مهم  ــخ دادن به این س برای پاس
ــت و افکار  ــه تغییر نگاه حاکمی ــرد. مورد اول ب ــاره ک اش
ــبت به بخش معدن مربوط می شود.  در طول  عمومی نس
ــته، اطالق واژه هایی مانند خام فروشی،  سال های گذش
ــت، صادرات محصوالت معدنی با  تخریب گر محیط زیس
ــوی مدیران دولتی و جوامع  ارزش افزوده پایین و ... از س
ــده که  محلی که در واقع مصادیق واقعی ندارند، باعث ش
ــش معدن و صنایع  ــت گذاری ها علیه بخ به نوعی سیاس
ــد و زمینه را برای کاهش سرمایه  گذاری روی  معدنی باش
ــدید افکار عمومی نسبت به  بخش معدن و همچنین تش
ــت. دو کشور استرالیا و برزیل  این صنعت فراهم کرده اس
ــنگ آهن دنیا،  ــان بزرگ ترین ذخایر س به عنوان صاحب
ــتر، تا 90 درصد سنگ  ــب ارزش افزوده بیش جهت کس
ــاله صادر می کنند و  ــده خود را هر س ــتخراج ش آهن اس
ــد فوالدآلیاژی،  ــده صرفاً برای تولی ــد باقی مان 10 درص
ــور  ــود. در مقابل در کش ــک و مرغوب صرف می ش های ت
ایران اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی 25 درصدی )از 
ــود( و محدودیت کلیک صادرات  قیمت صادراتی و نه س
ــنگ آهن از  ــای طالیی(، ارزش ماهانه صادرات س )امض
ــدود 9 میلیون  ــرداد 98 را به ح ــون دالر در م 157 میلی
ــال 99 رساند. در نهایت شاهد کاهش 18  دالر در پاییز س
ــش 50 درصدی واردات برخی  درصدی صادرات و افزای
ــال 99 بودیم. لذا نیازمند یک  از محصوالت فوالدی در س
ــور می باشیم که  تغییر نگرش  بخش صنعت و معدن کش
به نظر می رسد نگاه به این بخش باید یک نگاه کالن باشد.
راهکار دوم عبارت است از توجه ویژه به معادن کوچک 
مقیاس. معادن کوچک و متوسط مقیاس با 98.3 درصد 
ــور، سهم 85 درصد در اشتغال و سهم  از تعداد معادن کش
75 درصد از تولیدات معدنی کشور دارند. معادن کوچک 
و متوسط مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات و 
افزایش ذخایر قطعی معادن در کشور محسوب می شوند و 
موتور محرک صنعت معدنکاری ایران در دهه های آینده 
ــرمایه گذاری دولت در امر  ــوم به س خواهند بود.مورد س
اکتشافات مربوط می شود. در چین و استرالیا سالیانه بین 
ــافی صورت می گیرد، در  5 تا 8 میلیون متر حفاری اکتش
ــال  حالی که از آغاز فعالیت مدرن معدنکاری در ایران )س
ــون متر حفاری صورت  ــا 1398(، حدود 6 میلی 1317 ت
ــترالیا از بودجه اکتشافات  ــت. سهم کانادا و اس گرفته اس
فلزات غیر آهنی جهان به ترتیب 2.8 و 1.67 میلیارد دالر 
ــازمان زمین شناسی ایران  ــت؛ در حالی که بودجه س اس
تنها حدود 140 میلیارد تومان )5.8 میلیون دالر( است. 

به نظر می رسد جهت توسعه اکتشافات، الزم است بودجه 
ــازمان، از محل حقوق دولتی مأخوذه دست کم به  این س

بیش از 5 برابر وضعیت موجود افزایش یابد.
ــن تجهیزات و  ــده باید تامی ــوارد گفته ش ــالوه بر م ع
ــاس  ــاز را در اولویت قرار داد. بر اس ــین آالت موردنی ماش
ــش از 70 درصد هزینه های  ــات اتاق بازرگانی، بی مطالع
عملیاتی معادن مربوط به ماشین آالت استخراجی است 
ــین آالت چالزنی، حفاری و  ــر اهمیت و نقش ماش )بیانگ
ــون(. لذا  ــاول و کامی ــری مانند بیل، ش ــری و بارب بارگی
ــین آالت معدنی، تأثیر  تامین به موقع و ارزان قیمت ماش
ــدن سرمایه گذاری، کاهش  قابل توجهی در اقتصادی ش
ــعه معدنکاری و افزایش بهره وری  ــتهالک، توس نرخ اس
ــت. با این حال برخی رویکردهای انحصاری  خواهد داش
ــی )هپکو( و  ــین آالت معدن ــده ماش ــت از تولیدکنن دول
ــده وارداتی به ویژه  ممنوعیت و محدودیت های وضع ش
ــاری در بخش  ــار فاجعه ب ــته دوم، آث ــین آالت دس ماش
ــت.تولید این شرکت در بهترین  معدن به جا گذاشته اس
ــتگاه بوده و  ــود کمتر از 2 هزار دس ــال های فعالیت خ س
البته در سال های اخیر به 30 دستگاه در سال نیز رسیده 
ــخگوی نیاز 6 هزار  ــت که این اعداد به هیچ وجه پاس اس
ــور نیست و کمبود  معدن فعال )از 12 هزار پروانه( در کش
ــور رسیده است. از این  تجهیزات به نقطه بحرانی در کش
رو الزم است ضمن حمایت هوشمندانه و زمان بندی شده 
ــهیالت و انتقال  ــدگان داخلی در بخش تس از تولیدکنن
ــهیل شود. نکته  تکنولوژی، واردات در این بخش نیز تس
قابل توجه آن که برخی از مسئوالن واردات ماشین آالت 
ــرده، حال آن که  ــه ک ــی را با واردات خودرو مقایس معدن
ماشین آالت معدنی از نوع سرمایه گذاری و کمک به رونق 
ــتریان مشخص و  ــوب شده و با توجه به مش تولید محس
کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر 

به داللی و سفته بازی نخواهد شد.
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در امر محاسبه 
و اخذ حقوق 

دولتی باید نقش و 
نحوه تاثیرگذاری 
پارامترهای مؤثر 

ارزیابی شده در نظر 
گرفته شود
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اهلیت داشتن فعاالن معدنی 
یک نیاز حیاتی است

رییس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: اهلیت داشتن فعاالن معدنی یک 
ضرورت اساسی است وفعاالن این بخش باید دارای صالحیت های الزم باشند.
ــی معدن  ــازمان نظام مهندس ــورای مرکزی و رییس س تقی نبئی رئیس ش
ــور ، مشکالت اساسی وتنگنا های موجود بر سر راه معدن کاران را تشریح  کش

و برای حل آن پیشنهادات مفید وموثری ارائه کرد.
ــور وضعف قوانین  ــود در معدن کش ــریح ظرفیت های موج ــن تش وی ضم
ــت که مجوزهای معدنی به  ــی بدین معنا اس وآیین نامه ها گفت: اهلیت بخش
ــخاص حقیقی و حقوقی داده شود که طبق قانون آیین نامه اجرایی قانون  اش
معادن ، توان فنی و مالی توام را داشته باشند اما در حال حاضر صالحیت ها 

ــاس توان فنی یا مالی نیست واین امر مشکالت زیادی را  بر اس
ــتن برخی  برای بخش معدن ایجاد کرده و بنابراین اهلیت نداش
ــرای اقتصاد و هم  ــاالن معدنی هم برای ذخایر معدنی هم ب فع
ــت که با  برای فعاالن معدنی دارای اهلیت یک چالش بزرگ اس
اصالح دستور العمل بررسی صالحیت فنی و مالی می توان این 

مهم را اجرایی کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور ادامه داد: در حال 
حاضر مدیریت کالن بخش معدن نیازمند تحول است و با توجه 
ــت جدید و انقالبی و انگیزه دولت جهت  به روی کار آمدن دول
ــدن  ــنهاداتی را برای بهتر ش ایجاد تحول در بخش معدن پیش
ــاهد تحوالت  مدیریت کالن بخش معدن مطرح می نمایم، تا ش

باشیم.
ــان کرد: در خصوص همسان سازی و متناسب  وی خاطر نش
ــتورالعمل ها  ــازی قوانین و مقررات حوزه معدن ، حذف دس س
ــتگاه  ــط ارگان ها و دس ــلیقه ای که توس و بخش نامه های س
ــود باید پاالیش صورت بگیرد چراکه یکی از چالش  صادر می ش
ــای بزرگ تحول بخش معدن و صنایع معدن بخش نامه ها ،  ه
ــتورالعمل ها و قفل هایی است که بر بخش اقتصاد  قوانین ، دس

معدنی می زنند؛ ضمن اعالم آمادگی برای 
این پاالیش، رایزنی هایی با وزارت صمت 
ــتای  ــم تا این مهم در راس ــام داده ای انج
اهداف عالیه تحول بخش اقتصاد در حوزه 

صنعت و معدن باشد.
ــی تصریح کرد: یکی از چالش بزرگ  نبئ
بخش مدیریت کالن کشور، ضعف نظارت 
ــارت دولت بر  ــف نظ ــرا که ضع ــت چ اس
فعالیت های معدنی باعث شده که صیانت 
ــی و موارد مربوط به حوزه  از ذخایر معدن
ــت ایمنی و محیط زیست با  HSE بهداش

چالش مواجه شود.
باوجوداینکه جزو 10 کشور دارنده ذخایر معدنی در دنیا هستیم ولی بخش 
ــهمی ندارد  ــاد و تولید ناخالص داخلی ما س ــدن آن طور که باید در اقتص مع
ــط افراد دارای اهلیت انجام  ــتی انجام نمی شود و کار توس زیرا نظارت به درس

نمی گردد.

رئیس نظام مهندسی معدن استان قزوین خاطرنشان کرد: 
هوشمند سازی کلیه فرایندهای مربوط به نظارت، طراحی و 
ــت که باید دستگاه های  صدور مجوزهای معدنی ضروری اس
ــمند  ــامانه هوش ــب پنجره واحد در یک س ــه در قال مربوط

درخواست ها را بررسی و مجوزها را صادر کنند.
ــده  ــدن چهار موضوع مطرح ش ــوان کرد: محقق ش وی عن
می تواند نزدیک به هفتاد درصد مشکالت حوزه معدن را حل 
ــرمایه گذاری در بخش معدن،  کند و ضمن افزایش امنیت س
ــتری برای  ــرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز تمایل بیش س
ــتاورد آن توسعه بخش  ــرمایه گذاری پیدا می کنند که دس س
معدنی، تقویت اقتصاد، اشتغال و از سویی دیگر بخش زیادی 

از سرمایه سرگردان جامعه ما جذب بخش معدن می شود.
ــی بیان کرد: بخش معدن و صنایع معدن قابلیت این را  نبئ
ــا را دور بزند و با توجه به این که  ــه به راحتی تحریم ه دارد ک
مواد اولیه آن داخلی است باعث توسعه پایدار اقتصاد می شود.

ــتان قزوین گفت: در حال  ــی معدن اس رئیس نظام مهندس
ــت و شایسته است زمینه  حاضر معدن کاری ما حرفه ای نیس
ــود و این بخش مبتنی  ایجاد معدن کاری حرفه ای فراهم ش
ــی و مقتضیات  ــول مهندس بر اص
ــد که البته  ــادی روز دنیا باش اقتص
ــا عدم اصالح موارد فوق  این مهم ت
ــاق نخواهد افتاد. وی بیان کرد:  اتف
در حال حاضر سهم معدن در تولید 
ــک درصد و صنایع  ناخالص ملی ی
معدنی حدود چهار درصد است که 
با این اصالحات پیش بینی می کنیم 
ــهم آن ها را به باالی ده  بتوانیم س

درصد برسانیم.
نبئی در پایان گفت: سرمایه گذار 
ــران امنیت  ــدت نگ ــی به ش خارج
ــود. بخش  ــوالت امنیت آن ها تأمین می ش ــند که با این تح ــرمایه می باش س
ــانگهای عالقه زیادی به سرمایه گذاری  خارجی به خصوص اعضای سازمان ش
ــران دارند چراکه ایران را بکر می بینند و تنها نگرانی آن ها تأمین امنیت  در ای

سرمایه گذاری است که با این اصالحات می تواند انجام گیرد.
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ــیدرضا عظیمی  گفت: از آنجایی که این طرح ملی است و زیر نظر شورای  س
ــود تصمیم گیری درباره اجرای فاز  ــاد مقاومتی برنامه ریزی و پایش می ش اقتص

بعدی آن در سطوح باالی مدیریتی کشور اخذ خواهد شد.
سه سال پیش طرح احیای معادن کوچک و متوسط در زمان دکتر کرباسیان 
ــتا دو دیدگاه و  ــورد. در این راس ــک خانه معدن کلید خ ــا کم ــدرو و ب در ایمی
ــازی بیش از  ــاهد بودیم؛ یک دیدگاه خوش بینانه می گفت فعالس بازخورد را ش
500 معدن کوچک قرار است انقالبی در بخش معدن ایجاد کند. دیدگاه دیگر، 
ــود تا در دام ذوق کردن های  ــتار ارزیابی قدم به قدم این طرح ب محتاطانه خواس

عجوالنه نیفتیم.
برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سراغ مدیر اجرایی 
طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس رفتیم. 
ــت. سیدرضا  ــکاندار طرح بوده اس ــال س ــه س وی در این س
ــعه  ــازی و توس ــی طرح احیا، فعال س ــی، مدیر اجرای عظیم
معادن کوچک مقیاس پاسخگوی سواالت ما در مورد آخرین 

وضعیت طرح احیای معادن کوچک است.
طرح�احیای�معادن�کوچک�و�متوس�ط�از�چه�سالی���

کلید�خورده�و�در�این�مدت�چه�عملکردی�داشته�است؟
طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در 
ــرکت تهیه  1397/02/08پس از ابالغ وزیر صمت وقت به ش
ــد.  ــماً آغاز ش و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری رس
ــازی معادن کشور بود. نتیجه  مهم ترین اهداف طرح، فعال س
این مهم؛ افزایش تولید و اشتغال به ویژه در مناطق محروم با 
محوریت توسعه و حمایت از اکتشاف و بهره برداری از ظرفیت 
ــعه در کشور با استفاده از سرمایه  معادن غیرفعال و قابل توس
ــرفت  ــت. نتیجه، 126درصد پیش ــی بوده اس بخش خصوص
ــت. از مهم ترین  ــبت به اهداف برنامه اس ــال 1399 نس در س
دستاوردهای کیفی طرح می توان به عناوین ذیل اشاره کرد:

ــادن کوچک مقیاس  ــق و جامع مع ــه روز، دقی ــش ب   آمای
ــتر هم افزایی و همسویی مسئوالن  ــتانی، فراهم شدن بس ــور به تفکیک اس کش
ــفافیت و  ــطوح مختلف، ایجاد ش و مدیران در ارگان ها و نهادهای دولتی در س
اطالع رسانی گسترده تمامی فعالیت ها به منظور ایجاد فرصت برابر برای تمامی 
ــاخت مناسب و اطالع رسانی برای  بنگاه های تولیدی بخش معدن، ایجاد زیرس
ــیدگی به درخواست ها،  ــازی و نحوه پذیرش و مراجعه ذینفعان و رس فرهنگ س
ــدن زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و سهیم شدن بیش از پیش  فراهم ش
ــب برای توسعه  این بخش در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایجاد فرصت مناس
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به منظور معرفی نوآوری و تکنولوژی های 
نوین در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایجاد فرصت برای تامین سرمایه موردنیاز 
ــی اداری  ــهیالت بانکی به دلیل بروکراس ــت معادنی که امکان دریافت تس جه
برایشان میسر نمی شود، امکان استفاده از فرصت توسعه مناطق روستایی برای 
احیای معادن در مناطق کمتر توسعه یافته با اجرای طرح با اولویت این مناطق، 
ــرمایه گذاران به منظور توسعه و  ــایی فرصت های کوچک معدنی برای س شناس
ــتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و در نهایت ایجاد و افزایش  ایجاد اش

ارزش افزوده مواد معدنی و توسعه شبکه های تخصصی معدن.
این�طرح�فاز�دوم�اجرایی�دارد؟���

از آنجایی که این طرح ملی است و زیر نظر شورای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی 

ــاز بعدی آن در  ــری درباره اجرای ف ــود تصمیم گی و پایش می ش
ــور اخذ خواهد شد ولی در خصوص  ــطوح باالی مدیریتی کش س
ــال کلیه اهداف طرح اجرایی خواهد  فاز دوم اجرایی در زمان 5 س
ــد و بعد از اتمام اهداف طرح؛ باید توسط کارگروه های استانی  ش
ــازمان صمت و نظام مهندسی معدن پایش شود.  و در راس آن س
ــاخت ها هم می توان برنامه اجرایی سازی  در خصوص انجام زیرس
ــتان ها و اجرای آن توسط  ــازمان های صمت اس آن را با کمک س
ــع معدنی ایمیدرو  ــا در معادن بزرگ و صنای ــرح ایجاد زیربناه ط

پیگیری کرد.
در�نتیج�ه�احی�ای�معادن�کوچک�و�متوس�ط�در���

س�ال�های�اجرا�چه�تعداد�معدن�فعال�ش�ده�و�بیش�تر�در�چه�
استان�ها�و�شامل�چه�مواد�معدنی�است؟

استان هایی که دارای باالترین آمار در راستای احیاء، فعال سازی 
و توسعه معادن می باشند عبارت اند: سال 98: استان های خراسان 
ــال 99: استان های  ــتان، س ــتان و بلوچس جنوبی، اصفهان، سیس
ــمنان و مازندران، سال 1400: استان های مرکزی، یزد،  زنجان، س

اصفهان، زنجان و هرمزگان.
ای�ن�معادن�در�رونق�اقتصادی�و�ایجاد�ش�غل�در���

منطقه�چه�تاثیری�داشته�اند؟
ــتغال و افزایش تولید بسیار  ــازی معادن در راستای ایجاد اش احیاء و فعال س
ــن طرح ملی موارد زیر  ــت؛ به طوری که تاکنون در زمان اجرای ای ــت اس بااهمی
ــت افزایش تولید در حدود 23 میلیون و  ــت: ایجاد ظرفیت جه تحقق یافته اس
ــیل جهت افزایش اشتغال 11.950  ــور، پتانس 134هزار تن ماده معدنی در کش

نفر مستقیم در کشور و 83.500 نفر به صورت غیرمستقیم.
بیش�ترین�مس�اعی�از�طرف�ک�دام�ارگان�ها،�س�ازمان�ها�و�ش�رکت�ها���

صورت�گرفته�است؟
ــدن و تجارت و به  ــع معدنی وزارت صنعت، مع ــت امور معادن و صنای معاون
ــازمان های صمت در استان ها در قالب کارگروه استانی، خانه معدن،  تبع آن س
ــبرد اهداف طرح  ــکل های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران. برای پیش تش
ــت.  حمایت کامل وزارت صمت برای اجرای اهداف و برنامه های طرح الزامی اس
این طرح می تواند در خصوص فراهم ساختن اشتغال و افزایش تولید در کشور و 
همچنین با توجه به صادرات محور بودن محصوالت تولیدی در راستای ارزآوری 
ــور کند. لذا برای اجرای آن نیاز به حمایت به کلیه  کمک بزرگی به اقتصاد کش
ــکالت بعضی از معادن در خصوص  ــازمان ها و ارگان ها است. با توجه به مش س
سازمان های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی 

و آبخیزداری و سایر سازمان ها حمایت آن ها در این طرح ملی الزامی است.

  نقش طرح احیای معادن دررونق آفرینی
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منصور یزدی زاده گفت: در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی خودکفا 
ــتیم پس نباید مشکلی در بخش مسکن داشته باشیم. در این خصوص  هس
ــت اندرکاران  ــوان یک اتاق فکر در بدنه دولت ایجاد نمود که تمام دس می ت

این بخش در آن حضور فعال داشته باشند
منصور یزدی زاده در حاشیه بازدید از غرفه های نمایشگاه متالکس 2021 
گفت: ذوب آهن اصفهان به واسطه نیروی انسانی متخصص، متعهد و تجربه 
کاری ارزشمند در مسیر بالندگی، خوش درخشیده است و قدم در مسیری 
ــد و یا توانش را  ــختی می توانند به آن ورود کنن ــته که دیگران به س گذاش
ــت که به  ندارند. مصداق بارز این جمله تولید ریل در ذوب آهن اصفهان اس

دروازه ورود به تولید محصوالت صنعتی و دارای ارزش افزوده باال 
شناخته می شود.

  UIC54 میلگرد آلیاژی، ریل ،TH36 ــزود: تولید آرک وی اف
ــتاوردهای اخیر این شرکت مادر صنعتی به  و ... نیز ازجمله دس
شمار می روند. تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت 
ــیر  ــته در مس ــده ذوب آهن اصفهان مصمم تر از گذش ــبب ش س
ــهم خودش در اقتصاد کشور  ــد بالندگی حرکت کند و به س رش

نقش آفرین باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: در ذوب آهن اصفهان 
ریل بر اساس نیاز خطوط کشور تولید می شود اما هم اکنون این 
تولید فراتر از نیاز کشور است بنابراین بازاریابی آن برای صادرات 

به کشورهای دیگر در دست اقدام است.
ــاره به اینکه برنامه دولت محترم برای  ــئول با اش این مقام مس
ــکونی اقدام بسیار ارزشمندی است  احداث یک میلیون واحد مس

زیرا مسکن همواره ازجمله دغدغه های هموطنان عزیزمان است خاطرنشان 
ــایر مصالح  ــیمان و س ــوری که در تولید فوالد، س ــت کش کرد: انتظار نیس
ساختمانی خودکفا است و هیچ وابستگی به خارج ندارد در بخش ساختمان 
ــکلی داشته باشد. در این خصوص می توان یک اتاق فکر در بدنه دولت  مش

ــت اندرکاران این بخش در آن  ایجاد نمود که تمام دس
حضور فعال داشته باشند تا موانع پیش روی این طرح 
ــط تولیدکنندگان بررسی شده و برطرف گردد. در  توس

این زمینه به وحدت بین بخش ها نیاز داریم.
ــوال که قیمت گذاری  ــخ به این س یزدی زاده در پاس
دستوری چه تأثیری بر روند احداث یک میلیون  واحد 
ــتوری فوالد   ــت: قیمت گذاری دس ــکونی دارد گف مس
ــای تولیدکنندگان این محصول  ــنگ بزرگی پیش پ س
ــت لذا نیاز  ــور اس ارزش آفرین در داخل و خارج از کش
ــت قبل از هرگونه تصمیم گیری برای صنعت فوالد  اس
ــنیده  ــد همه صحبت ها ش در اتاق فکری که عنوان ش
ــتوری ، تولید نمی تواند  ــود زیرا با قیمت گذاری دس ش
دوام زیادی داشته باشد و اهداف بخش مسکن محقق 

نمی شود.
ــخص  ــل ذوب آهن اصفهان گفت : قیمت ها در کدال کاماًل مش مدیرعام
ــخص  ــورت اتوماتیک قیمت محصوالت را مش ــت .عرضه و تقاضا به ص اس
ــدارد و مازاد عرضه  ــد. هیچ گونه محدودیتی در تولید فوالد وجود ن می کن

داریم لذا بهترین مکانیزم برای قیمت فوالد عرضه و تقاضا است.

سنگی  بزرگ پیش پای تولیدکنندگان
مدیرعامل�ذوب�آهن�اصفهان�تشریح�کرد:

در ذوب آهن 
اصفهان ریل بر 

اساس نیاز خطوط 
کشور تولید می شود 

اما هم اکنون این 
تولید فراتر از 

نیاز کشور است 
بنابراین بازاریابی 

آن برای صادرات به 
کشورهای دیگر در 

دست اقدام است
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ــت؛ کشف قیمت بر  ــدن اس ــت که قوانین اقتصاد در حال اجرایی ش سال هاس
ــاس عرضه و تقاضا یعنی قیمت فروش یک محصول در بازار به مقداری است  اس
ــت. تولیدکننده اگر برایش صرفه اقتصادی  که تقاضاکننده حاضر به پرداخت اس
ــد تولید نمی کند. زمانی که تولید  ــته باشد تولید می کند و اگر نداشته باش داش
ــش می یابد و مجددا  ــول در بازار به علت کمبود عرضه افزای ــد قیمت محص نکن
ــود. زمانی که قیمت بیش از اندازه باال برود  تولیدکننده وارد فضای تولید می ش
ــتری وارد آن حوزه کاری می شوند تا زمانی که حاشیه سود  تولیدکنندگان بیش
کاهش یابد و قیمت متعادل تر شود. گاهی این روند به درستی صورت نمی گیرد 
و دولت روی به قیمت  گذاری دستوری می آورد، کنترل قیمت یا تعیین دستوری 

ــاده ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه  قیمت، س
مقابل شیوه قیمت گذاری محصوالت در بازار رقابتی قرار دارد. 

ــت که فروشنده قصد  ــتوری اعتقاد بر آن اس در قیمت گذاری دس
ــت کنترل قیمت در زمان فروش اعمال  گران فروشی دارد و نیاز اس
شود. این روش معموال پاسخگو نبوده است و قیمت های تعیین شده 
فقط روی کاغذ و در بخشنامه  ها باقی خواهد ماند و عمال تاثیری در 
ــت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد  بازارها نخواهد داش
شد. تجربیات نشان می دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختالل در 

بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است.
ــتوری یکی  در این میان عده ای اعتقاد دارند که قیمت گذاری دس
ــت و یکی از سیاست های غلط دولت  از عوامل افزایش نرخ تورم اس
در اقتصاد کالن است. در همین راستا برآن شدیم که با علی جدی، 

نایب رییس کمیسیون مجلس شورای اسالمی به گفتگو بپردازیم. 
قمیت�گذاری�دستوری�اشتباه�است��

ــادن مجلس  ــیون صنایع و مع ــس کمیس ــدی، نایب رئی ــی ج عل
ــورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار صمت درباره این سوال که آیا  ش
ــتباهی است یا خیر اظهار کرد:  قیمت گذاری دستوری، سیاست اش
ــت و باید به گونه ای  ــتوری هیچگاه پذیرفته نیس »قیمت گذاری دس
ــوند که یکباره عرضه  ــش برود که عرضه و تقاضا باهم باالنس ش پی

محدود نشود تا قیمت ها یکباره باال نروند«.
وی افزود: »اکنون تولیدکنندگان ما که بخش بزرگی از آنها دولتی 
ــتند عرضه را به میزان زیاد انجام نمی دهند. در نتیجه قیمت ها  هس
باال می رود و دولت مجبور می شود که جهت نظارت بیشتر قیمت ها 
ــم که متقاضی و  ــمتی بروی ــتوری کند. در مجموع باید به س را دس

ــده این روند را مدیریت کنند.  تولیدکنن
ــد دولتی به  ــن اتفاق رخ نده اما اگر ای
ــمتی می رود که قیمت ها را دستوری  س
ــن روش تنها به عنوان  جلو می برد و ای
ــکن عمل می کند. اگر بخواهیم  یک مس
ــود باید  ــه ای حل ش ــکل، ریش این مش
تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود«. 

تولی�د�در�دس�ت�بخ�ش�دولتی���
است

ــیروان در مجلس  ــردم ش ــده م نماین
یازدهم ادامه داد: »اکنون همه ظرفیت 
ــت و  ــد ما در بخش خصوصی نیس تولی

شرکت های دولتی بخش عظیمی از تولید را انجام می دهد. 
ــتوری  همین موضوع یکی از علل ایجاد قیمت گذاری دس
ــور فعال باشد و  ــت. اگر بخش خصوصی در کش شده اس
ــکل بگیرید. دیگر نیازی به قیمت گذاری  رقابت صحیح ش
ــتوری نیست. دولت برای آنکه افکار عمومی را کنترل  دس
ــد. در صورتی که این  ــت به قیمت گذاری می زن کند دس

راهکار ریشه ای نیست و باید به طور جدی حل شود«. 
ــی از دالیل  ــوال که آیا یک ــخ به این س ــدی در پاس ج
ــور قیمت گذاری های دستوری است؟  باال بودن تورم کش
ــتوری،  ــار کرد: »نمی توان گفت که قیمت گذاری دس اظه
ــتوری  ــت؛ زیرا وقتی دولت قیمت ها را دس عامل تورم اس
ــدگان عرضه را به نوعی دیگر  ــد برخی از تولیدکنن می کن
ــود تولیدکنندگان  ــام می دهند. در این زمینه باید خ انج
ــتند این موضوع را  ــی که در حوزه تولید هس و انجمن های
ــه به این  ــه نحوی مدیریت کنند؛ نه اینکه دولت همیش ب
ــوان در بحث  ــه بارز آن را می ت ــوع ورود کند. نمون موض
ــیمان مشاهده کرد. باید اول مسیر را برای توزیع  تولید س
ــخص کرد. تولیدکنندگان باید یک ان جی او را شکل  مش
دهند و در گام نخست نیاز مصرف داخل را تامین کنند تا 
ــود؛ اما چون این هماهنگی ها  دولت به این قضایا وارد نش
ــه دولت ورود  ــود ندارد در نتیج ــن تولیدکنندگان وج بی

می کند و مقطعی موضوع را حل می کند«.
اما�و�اگر�صادرات�فوالد��

ــادن مجلس در  ــیون صنایع و مع ــس کمیس نایب رئی
ــادرات فوالد  ــاره اوضاع ص ــان درب پای
کشور اظهار کرد: »نمی توان گفت که 
ــت. اکنون قیمت  صادرات خوب نیس
ــوالدی ما به  ــده محصوالت ف تمام ش
نسبت به قیمت جهانی، پایین تر است 
ــت. اکنون تمام  و صادرات به نفع نیس
ــور خواهان صادرات  ــازان کش فوالدس
ــتند. مجلس نیز در پاسخ  بیشتر هس
به فوالدسازان درباره صادرات همواره 
ــاز داخل را  ــد می کند که اول نی تاکی
ــر صادرات  ــد و بعد به فک تامین کنی

باشید«.

علت اصلی قیمت گذاری دستوری چیست؟

در قیمت گذاری 
دستوری اعتقاد 
بر آن است که 
فروشنده قصد 

گران فروشی دارد 
و نیاز است کنترل 

قیمت در زمان 
فروش اعمال شود. 
این روش معموال 
پاسخگو نبوده 

است و قیمت های 
تعیین شده فقط 
روی کاغذ و در 
بخشنامه  ها باقی 

خواهد ماند و عمال 
تاثیری در بازارها 
نخواهد داشت و 

بیشتر سبب آشفتگی 
در این بازارها 

خواهد شد
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دبیر انجمن سنگ ایران گفت: ماشین آالت فرسوده مهم ترین چالش امروز معادن 
سنگ تزئینی است. این معضل از یک سو منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول 
ــوی دیگر ظرفیت تولید معادن را به شدت کاهش داده است؛ در این  ــده و از س ش
زمینه وزارت صمت می تواند با تغییر نگاه و انجام سیاست گذاری های جدید، اجازه 
ــور وجود ندارد را  ــه امکان تولید آنها در داخل کش ــین آالت معدنی ک واردات ماش

صادر کند.
ــنگ های تزئینی به شدت  ــت که حجم تولید در معادن س آمارها حاکی از آن اس
افت کرده و رضایت بخش نیست. در این شرایط مدیریت صحیح در حوزه استخراج 
ــوزه اقتصادی  ــوه می تواند به این ح ــنگ های تزئینی به صورت بالق ــرآوری س و ف

ــد و عالوه بر تامین نیاز داخل، ارزآوری  مهم، جانی دوباره ببخش
ــت. در گفتگویی  ــته اس ــور به همراه داش ــی برای کش قابل توجه
ــتیم از وی درباره مهم ترین  ــنگ ایران داش که با دبیر انجمن س

چالش های فراروی فعاالن این حوزه معدنی مهم سوال کردیم. 
ظرفیت�تولید�به�یک�سوم�رسیده�است��

احمد شریفی در خصوص وضعیت معادن سنگ تزئینی کشور 
ــنگ تزئینی وجود  ــار کرد: در ایران بیش از 2 هزار معدن س اظه
ــون تنی برای آن در پروانه های معادن  دارد که ظرفیت 30 میلی
به ثبت رسیده است. در واقع ظرفیت تولید 30 میلیون تن سنگ 
تزئینی در سال وجود دارد. این در حالی است که در سال گذشته 
بین 9 تا 10 میلیون تن سنگ تولید شده و ظرفیت تولید معادن 

به زیر یک سوم رسیده است.
ــی وجود دارد که  ــکالت فراوان ــنگ تزئینی مش ــه گفته وی در حوزه معادن س ب
ــت. در حال حاضر عمر  ــین آالت اس ــوده بودن تجهیزات و ماش مهم ترین آنها فرس
ــال است و واحدهای معدنی برای  ــین آالت در معادن باالی 25 تا 30 س مفید ماش
ــدت دچار مشکالت هستند.  ــین آالت، تجهیزات و تعمیرات آنها، به ش تامین ماش

ــی بوده و جنس اصل  ــوند، تقلب اکثر قطعاتی که وارد معادن می ش
ــتند. باید گفت که حتی واردات این نوع از تجهیزات و قطعات  نیس
ــیاری برای بخش معدن ایجاد کرده، بسیار گران  ــکالت بس که مش

تمام می شود.
ــریفی ادامه داد: این اقالم مصرفی و قطعات و لوازمی که برای  ش
ــود هزینه بسیار باالیی داشته و باید با  تعمیرات به کار گرفته می ش
دالر 30 تا 40 هزار تومانی تهیه شود. در نتیجه هزینه تعمیرات در 
بخش معدن بسیار سنگین است؛ بنابراین قیمت تمام شده محصول 

و رسیدن به ظرفیت تولید تابع این مشکالت هستند.
واردات�تسهیل�شود��

ــنگ  ــزود: اگر بخواهیم در معادن س ــنگ ایران اف دبیر انجمن س
تزئینی تولید را افزایش داده و رقم تولیدی را اصالح کنیم نیاز است 
ــب تری را در معادن جایگزین کنیم؛ این در حالی است که  ــین آالت مناس که ماش
ــنگ عمدتاً در داخل  ــین آالت مورد نیاز برای معادن س امکان و ظرفیت تولید ماش

کشور وجود نداشته و باید اجازه واردات داده شود.
ــهیالتی برای واردات  ــت که تس ــتا نیاز اس ــریفی تصریح کرد: در همین راس ش
ــین آالت معدنی فراهم شود و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی  ماش
ــز موافقت خود را برای  ــه معدن داران کمک کند. وزارت صمت نی ــن زمینه ب در ای
ــت قطره چکانی  ــرده و این موضوع را از حال ــی اعالم ک ــین آالت معدن واردات ماش
ــارج کند و اجازه دهد معدن داران با ارز آزاد و صادراتی، تجهیزات موردنیاز برای  خ
ــین آالت سنگین خود وارد کنند تا معادن از این حالت فرسودگی ماشین آالت  ماش

نجات پیدا کنند.
ــت و تنها نیازمند  ــریفی این اقدام برای وزارت صمت هزینه آور نیس به عقیده ش
ــته و محدود به این موضوع  ــت و باید نگاه بس ــت گذاری و تصمیم گیری اس سیاس
ــته از مدیریت بخش معدن برای معادن  ــد. در واقع اگر این نگاه بس ــته باش نداش
ــهیل خواهد شد. البته معاونت امور  ــود روند فعالیت در معادن تس تزئینی خارج ش
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این مدت کمک های بسیاری به بخش 
معدن کرده و حمایت های خوبی در این زمینه داشته اما آن چنان که باید و شاید، 
چرخ تولید معادن به حرکت درنیامده و مشکالت همچنان در این حوزه وجود دارد.

ــنگ ایران باال بردن ظرفیت تولید در بخش معدن را مستلزم آن  دبیر انجمن س
دانست که تجهیزات و ماشین آالت موجود در معادن جایگزین و نوسازی شوند. در 
کنار مشکل ماشین آالت، باید اشاره شود که اکتشافات خوب علمی در معادن کشور 
ــده است؛ برای مثال باید در معادن سنگ بررسی وضعیت تکتونیک، درز  انجام نش
و شکستگی انجام و استخراج ماده معدنی را بر اساس شرایط چینه شناسی طراحی 
ــتخراج انجام شود اما متاسفانه در بسیاری از  ــی اس و از طریق یک طراحی مهندس

معادن سنگ تزئینی استخراج با نگاه سنتی صورت می گیرد.

مهم ترین چالش معادن سنگ تزئینی

دبیر انجمن سنگ 
ایران باال بردن 

ظرفیت تولید در 
بخش معدن را 

مستلزم آن دانست 
که تجهیزات و 

ماشین آالت موجود 
در معادن جایگزین 

و نوسازی شوند
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دومین کنفرانس فــوالدسازی 
و ریخته گری مداوم برگزار می شود 

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس  ملی ریخته گری مداوم؛ شرکت 
ــفندماه  فوالد هرمزگان قصد دارد دوره دوم این رویداد را با محتوای قوی تر، در اس

1400 برگزار کند.
ــال با نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مطرح شده است. در همین  امس
ــس ملی ریخته گری مداوم در  ــتا و نظر به برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفران راس
سال 1398 و استفاده از دستاوردهای این کنفرانس در ارتقا توانمندی های تولید و 
تکنولوژی ریخته گری مداوم، شرکت فوالد هرمزگان قصد دارد که این کنفرانس را 
با محتوای قوی تر در مباحث فوالد سازی و ریخته گری مداوم به صورت بین المللی 
در اسفندماه 1400 برگزار نماید. برای بررسی بیشتر موضوع با شاهین زارع، مدیر 

تحقیق و توسعه به گفتگو نشستیم. 
فرصتی�برای�به�اشتراک�گذاری�دانش��

ــرکت فوالد هرمزگان اظهار داشت: »تخصصی بودن و  ــعه ش مدیر تحقیق و توس
ــازی کمک خواهد  ــات کلیدی صنعت فوالد و مخصوصاً فوالدس ــز بر موضوع تمرک
ــی  ــه ای و تخصصی موردبررس کرد که متخصصان حوزه، مطالب را به صورت ریش
ــه کنند. در این  ــود را در طول دو روز ارائ ــتاوردها و تجربیات خ ــرار دهند و دس ق
ــادل نظر قرار خواهد  ــی موردبحث و تب ــس، موضوعات تحقیقاتی و پژوهش کنفران
ــازی و ریخته گری مداوم، به  ــه حوزه فوالدس ــت و تجربیات صنعتی مربوط ب گرف
ــازی فناوری، معرفی فناوری های  ــتراک  گذاشته می شود«.زارع افزود: »بومی س اش
ــازی، انرژی، کیفیت محصوالت،  ــازی در صنعت فوالد س نوین صنعت، هوشمندس
ــازی و ریخته گری  ــه راه برای واحدهای فوالدس بهبود فرایندها، اقتصاد و ارائه نقش
ــت که می توان در این کنفرانس به بحث و بررسی گذاشت.  از جمله محورهایی اس
ــت که  ــی دارد. اوال قرار اس این دوره از کنفرانس با دوره قبلی آن دو تفاوت اساس
کنفرانس به صورت بین المللی برگزار شود و دوما مباحث مربوط به فوالد سازی نیز 

به مضامین کنفرانس افزوده شده است«.

ــت. مهم ترین  ــان کرد: »از طرف دیگر بحث چالش ها نیز مطرح اس وی خاطرنش
چالش ها به زودی در سایت کنفرانس بارگذاری می شود. جمع آوری ایده ها تا زمان 
مشخصی قبل از برگزاری کنفرانس ادامه پیدا می کند، از موارد برتر حمایت به عمل 
ــوند. همانند دوره اول این کنفرانس، نمایشگاه  می آید و تیم های برتر معرفی می ش
جنبی نخواهیم داشت. در صورت انجام بهینه روند واکسیانسیون کرونا امید می رود 
ــه بتوان کنفرانس را به صورت حضوری برگزار کرد. چنانچه کنفرانس به صورت  ک
حضوری برگزار شود سعی خواهیم کرد زیرساخت مناسب را آماده نماییم و بتوانیم 
ــرکت کنندگان بتوانند  آن را به صورت مجازی نیز برگزار کنیم تا تعداد زیادی از ش

از این کنفرانس استفاده نمایند«.
حمایت�از�طرح�های�نوآورانه��

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد هرمزگان گفت: »در طول سال، کنفرانس ها و 
همایش های زیادی، با موضوع تولید فوالد برگزار می شود. نکته ای که این کنفرانس 
ــایر کنفرانس ها متمایز می کند بحث تخصصی بودن موضوعات مطرح شده  را از س
ــط اهالی صنعت برگزار می شود؛  ــت که کنفرانس توس ــت. تفاوت دیگر آن اس اس
ــعی خواهیم کرد نیازها،  ــد. س ــن توجه ویژه ای به موارد کاربردی خواهد ش بنابرای
ــازی و ریخته گری مداوم را به صورت تخصصی بیان کرده و به  چالش های فوالدس
ــک از طرح هایی نوآورانه   ــیم. بدون ش دنبال راه حل هایی نوآورانه برای حل آنها باش

منتخب حمایت خواهیم کرد تا جنبه عملی و کاربردی پیدا کنند«.
ــایه حمایت های مدیرعامل محترم، مهندس معروفخانی؛  وی تصریح کرد: »در س
ــه نوآوری و پژوهش؛ پیش بینی می کنیم که این دوره از کنفرانس هم مثل  از مقول
ــد. به این وسیله از کلیه پژوهشگران، محققین،  ــت، پربار و اثربخش باش دوره نخس
ــود  ــازی و ریخته گری مداوم دعوت می ش ــوآوران حوزه فوالدس ــن  و ن متخصصی
iscc@( ــه کنفرانس ــه در کنفرانس به دبیرخان ــتاوردهای  خود را جهت ارائ دس

hosco.ir(  ارسال نمایند«.
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ــطحی به حد بحرانی رسیده و با کاهش این ذخایر  ــاف و بهره برداری از ذخایر س اکتش
ــده ایم؛ بنابراین لزوم اکتشاف مواد معدنی موجود در اعماق در این برهه زمانی  مواجه ش

به خوبی احساس می شود.
ــازمان حمایت از پیمانکاران حفاری و تهیه فهرست بهای  طبق اعالم ایمیدرو، این س
ــتور کار خود دارد. از دیگر برنامه های این سازمان در حوزه اکتشاف  پیمانکاران را در دس
ــعه و ارتقای بانک اطالعاتی مکان محور )GIS( براساس استانداردهای  می توان به توس
ــتفاده از روش های نوین و آموزش نیروی  ــاف ذخایر پنهان و عمیق با اس جهانی، اکتش
انسانی موردنیاز اشاره کرد. اکتشاف و فرآوری عناصر کمیاب و نادر خاکی با فناوری های 
ویژه، کمک به تجهیز و بروزرسانی ناوگان حفاری با کمک صندوق بیمه سرمایه گذاری 
ــاوران  ــطح علمی و فنی مش فعالیت های معدنی، برنامه ریزی برای حمایت و ارتقای س
حوزه اکتشاف و اجرای عملیات تکمیلی اکتشاف در کلیه معادن موجود برای باال بردن 

تناژ ذخایر از دیگر برنامه های ایمیدرو است. 
خطر�اتمام�ذخایر�سطحی��

ــاف و فعال معدنی در گفت وگو با صمت به  ــناس حوزه اکتش آیدین زینال زاده، کارش
ــمت اکتشاف در سطوح عمیق پرداخت و گفت:  ــریح اهمیت و ضرورت حرکت به س تش
ــت؛ تا حدی که در برخی  ــاف تمام مواد معدنی اس حفاری بخش اصلی و پرهزینه اکتش
مواقع هزینه عملیات حفاری اکتشافی برابر یا حتی بیش از مجموع هزینه سایر عملیات 

ــود. وقتی صحبت از هزینه سنگین عملیات اکتشاف به  ــاف می ش اکتش
ــک خواهد شد. در کشورهایی  میان می آید، خواه نا خواه، عملیات پرریس
ــترالیا )به دلیل  مانند کانادا )به دلیل وجود الیه های یخ زده پرموفر( و اس
ضخامت زیاد آبرفت( ساالنه حدود 7 میلیون متر حفاری اکتشافی انجام 

می شود.
در کشور ما به دلیل آنکه ذخایر معدنی رخنمون سطحی دارند، اکتشاف 
ــود، اما اگر  ــطحی انجام می ش و بهره برداری از ذخایر معدنی به صورت س
ــاف مواد بیندازیم،  ــروز نگاهی به وضعیت معادن و معدنکاری و اکتش ام
ــاف و بهره برداری از ذخایر سطحی به حد بحرانی  خواهیم دید که اکتش
رسیده و با کاهش این ذخایر مواجه شده ایم؛ بنابراین لزوم اکتشاف مواد 
ــاس می شود.  معدنی موجود در اعماق در این برهه زمانی به خوبی احس
ــاف معادن بزرگ ما  ــناس معدن ادامه داد: از آنجایی که اکتش این کارش
ــردد، خطر اتمام  ــته بازمی گ ــال گذش به طور میانگین به بیش از 50 س
ــرایط فعلی بسیاری از معادن کلیدی و مهم کشور را تهدید  ذخیره در ش

می کند. 
راهکارهای�پیش�رو��

ــه صحبت های  ــال زاده در ادام زین
ــه ایمیدرو  ــه راهکارهایی ک ــود ب خ
ــی  ــد از آنها برای تحقق بخش می توان
ــاره حفاری های  ــداف خود درب به اه
ــاره کرد و  ــره  گیرد، اش ــافی به اکتش
ــر به آن  ــت: همان طور که پیش ت گف
ــد، به دلیل خطر اتمام ذخایر  اشاره ش
سطحی در کشور، فعاالن اکتشافی و 
ــاف تفصیلی  معدنی باید به فکر اکتش
ــند، اما اکتشاف  و تکمیلی و ژرف باش
ــت که تنها  ــه این معدنی نیس ژرف ب
ــافی عمیق انجام  ــای اکتش حفاری ه
دهیم. حفاری در اعماق زیاد، نیازمند 

کاهش ریسک با انجام مطالعات اکتشافی 
ــول آخرین  ــوده که به طور معم صحیح ب
ــت.  ــک اس ــری از ژئوفیزی گام آن بهره گی
ــدف 2 میلیون متر حفاری  برای تحقق ه
ــال آینده، ایمیدرو باید تصمیماتی  تا 3 س
ــدی و راهکارهایی موثر در پیش گیرد.  ج
ــازمان های  برای افزایش حفاری ها باید س
و  ــی  خصوص ــرکت های  ش ــی،  دولت
ــر دانش و  ــد با تکیه ب ــی توانمن نیمه دولت
ــازی یا  ــبت به نوس ــان زبده نس کارشناس

ــتگاه های مدرن حفاری با امکان حفاری ژرف اقدام کنند. از  تجهیز مجموعه خود به دس
طرفی دانش نیروی انسانی شاغل در حوزه حفاری با سرعت و دقت باال تغییر و ارتقا پیدا 
ــور هراس نداشته باشیم. کند. عالوه  بر آن از ورود نیروهای متخصص بین المللی به کش

ــاف خانه معدن، عضو کمیسیون معادن اتاق  ــید سهراب حسینی، عضو کمیته اکتش س
ــی در گفت وگو با صمت بر  ــران و عضو هیات مدیره اتحادیه حفاران غیرنفت ــی ای بازرگان
ــعه برنامه های اکتشافی بخش معدن تاکید کرد. او معتقد  نقش نهادهای دولتی در توس
ــت از مهم ترین مسائلی که انتظار می رود در برنامه ریزی های راهبردی آتی سید رضا  اس
فاطمی امین به آن پرداخته شود، ایجاد حرکت موثر در چرخه صنعت و 

معدن و توجه به مباحث اکتشافی است.
ــافی از آن جهت که  ــاره توضیح داد: حفاری اکتش ــینی در این ب حس
ــتیابی به  ــایی ذخایر معدنی و دس به عنوان آخرین حلقه فعالیت شناس
ــناخته می شود، از اهمیت  ــخ صحیح برای نتایج سرمایه گذاری ش پاس
ویژه ای برخوردار است. 2 میلیون در تعیین هدف متراژ حفاری، عددی 
ــت.  ــا اماواگرهای گوناگونی مواجه اس ــدد و ارقام ب ــت اما این ع زیباس
ــی اعالم  ــاس چه مقیاس ــه داد: این 2 میلیون متر حفاری براس وی ادام
ــده است؟ آیا اهمیت  و برای چه ماده معدنی در چه عمقی پیش بینی ش
ــده و با  طبقه بندی مواد معدنی از لحاظ تفاوت های معدنکاری لحاظ ش

چه میزان سرمایه گذاری قصد اکتشاف در این عمق داریم؟
ــه به تفکیک مواد  ــه صحبت های خود، بر لزوم توج ــینی در ادام حس
معدنی تاکید و آن را ضامن پیشبرد اهداف توسعه ای به صورت تخصصی 
معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: هر یک از مواد معدنی در استان ها 
ــاس طبقه بندی های ماهیتی و جغرافیایی،  و مناطق مختلف باید براس
ــویی  ــند. از س ــته باش ــتراتژی و برنامه ریزی منحصر به فردی داش اس
ــور نیازمند  ــافی در کش دیگر حفاری اکتش
ــاخت های الزم و مختص خود است. زیرس

به نظر می رسد در ابتدا متولیان اجرای هدف 
ــعه حفاری های اکتشافی، باید بررسی  توس
کنند که کدام یک از مواد معدنی در اولویت 
ــت؛ به عبارتی بنا بر نیاز روز و  ــاف اس اکتش
ــن خطر کاهش  ــا در نظر گرفت همچنین ب
برخی ذخایر سطحی، به انجام حفاری های 
ــافی بپردازند. باید بر این نکته تاکید  اکتش
داشت که اکتشاف در کشور و حتی خارج از 
مرز های کشور در هر ماده معدنی، می تواند 
یک هدف کالن و مهم برای اقتصاد، صنایع 

و معادن کشور باشد. 

ذخایر سطحی در یک قدمی پایان

مهم تری��ن  از 
ک��ه  مس��ائلی 
در  می رود  انتظار 
برنامه ریزی های 
آت��ی  راهب��ردی 
رض��ا  س��ید 
ب��ه  فاطمی امی��ن 
آن پرداخته شود، 
حرک��ت  ایج��اد 
چرخه  در  موث��ر 
معدن  و  صنع��ت 
و توجه به مباحث 
است. اکتش��افی 
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ــادن بزنیم، با  ــری به مع ــنگ گفت: اگر س ــد بازارهای جهانی س ــر ارش تحلیلگ
گورستانی از تجهیزات فرسوده و اسقاطی مواجه خواهیم شد. این ماشین ها همه از 

رده خارج شده اند و هزینه نگهداری و تعمیرات آنها بسیار باالست.
ــیزدهم، فعاالن اقتصادی به ویژه معدنکاران، کورسوی  با روی کار  آمدن دولت س
امیدی را برای رفع مشکالت خود مشاهده کردند، چراکه به عقیده کارشناسان این 
ــی از تصمیمات دولتی  حوزه و صاحبان معادن، اغلب گره های فعالیت معدنی ناش
ــائل می توان به واردات ماشین آالت و تامین تجهیزات  ــت. از مهم ترین این مس اس

ــاره کرد که عالوه بر تحریم ها، قوانین داخلی و  ــب معدنی اش مناس
ــختگیری های گمرک اغلب این راه را برای صاحبان معادن بسته  س

است. 
هزار�توی�واردات�ماشین�آالت��

ــیامک حاج سیدجوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ  س
ــنگ،  ــب معادن فعال در حوزه س ــن موضوع که اغل ــن ذکر ای ضم
ــتند،  ــی متولیان این معادن هس ــاس و بخش خصوص کوچک مقی
ــکالت مهم این معادن پرداخت.  ــریح مش در نگاهی اجمالی به تش
ــدم بهره گیری از  ــیاری از معادن و ع ــل رکود بس ــن دلی او مهم تری
ــب عنوان کرد و  ــور را نبود تجهیزات مناس ظرفیت های معدنی کش
ــارت، بالغ بر 2 هزار  ــار وزارت صنعت، معدن و تج ــت: طبق آم گف
ــد این معادن در  ــرداری دارند و تنها 50 درص ــدن پروانه بهره ب مع
حال  حاضر فعال هستند. بزرگ ترین معضل معادن به ویژه واحدهای 
ــین آالت سنگین نو مانند بیل  ــنگ  ساختمانی، نبود ماش معدنی س
مکانیکی و لودر است. ماشین های موجود تمامی مستهلک هستند 
ــتانی از تجهیزات فرسوده و  ــری به معادن بزنیم، با گورس و اگر س
اسقاطی مواجه خواهیم شد. این ماشین ها همه از رده خارج شده اند 
ــت. این موضوع را  ــیار باالس ــه نگهداری و تعمیرات آنها بس و هزین
می توان مهم ترین مشکل امروزه معادن به ویژه معادن سنگ دانست.
ــر راه واردات تجهیزات را  ــدد بر س ــیدجوادی چالش های متع س
مهم ترین دلیل فرسوده بودن ناوگان معادن عنوان کرد و در این  باره 

توضیح داد: بروکراسی  پیچیده اداری که در مسیر صدور مجوز واردات ماشین آالت 
ــال های اخیر نوسازی تجهیزات معادن را با مشکل مواجه  معدنی وجود دارد، در س
کرده است. امیدواریم دولت سیزدهم به زودی با تغییر مقررات و وضع قوانین جدید، 
ــینی  ــد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگر ماش ــهیل کن این روند را تس
ــور ترکیه 50 هزار دالر نرخ دارد، معدنکار ایرانی باید 2 تا 3  به عنوان مثال در کش
ــکالت  برابر این مقدار برای تهیه تجهیزات هزینه کند. این موضوع هم از دیگر مش
ــت. این فعال و کارشناس معدنی در ادامه به نقش سازمان های  تامین تجهیزات اس
دولتی متولی بخش معدن در تهیه ماشین آالت معادن اشاره کرد و گفت: برای حل 
ــین آالت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق بیمه نامه های  معضل ماش
ــترده  ــبی اختصاص دهند. در ادامه با این منابع مالی گس معدنی باید بودجه مناس
ــده، الزم است با کشورهای دوست و همسایه قرارداد در سطوح و  در نظر گرفته ش
ــد و پس از واردات، هزینه را از معدنکاران  ــر باال برای واردات تجهیزات منعق مقادی
ــین آالت، هم قیمت ها  ــن اقدام به دلیل واردات تعداد زیاد ماش ــت کنند. با ای دریاف
نسبت به قبل کاهش می یابد و معدنکاران توانایی پرداخت آن را دارند و هم دیگر 
ــی های پیچیده اداری سازمان هایی مانند گمرک برای صدور اجازه ورود  از بروکراس

این تجهیزات خبری نیست.
افزایش�راندمان�با�تجهیزات�مناسب��

سیدجوادی گفت: زمانی که خرید ماشین آالت در مقیاس کالن صورت می گیرد، 

ــت، تهیه لوازم یدکی و دیگر موارد،  ــائل پرداختی، قیم از نظر مس
شرایط بسیار متفاوت تر از خرید تکی است. این اقدام سال ها پیش 
ــی در وزارتخانه معادن و فلزات  ــان وزارت مهندس محلوج در زم
ــد؛ به گونه ای که همچنان  ــور ش انجام و تجهیزات زیادی وارد کش
معادن در حال استفاده از این ماشین آالت هستند. امروزه ظرفیت 
ــت اما بنا بر  ــر 30 میلیون تن اس ــاالنه معادن ما بالغ ب ــد س تولی
ــت و وزارت  ــاالنه 8 میلیون تن اس ــای جهانی تولید ما س آماره
ــار را 13 میلیون تن اعالم کرده  ــت، معدن و تجارت این آم صنع
ــت؛ به عبارتی می توان گفت در حال  حاضر ما حداکثر از نصف  اس

ظرفیت معادن خود استفاده می کنیم. 
معضل�قوانین�متناقض��

ــکالت  ــکانی، فعال معدنی، ضمن گالیه از مش ــید احمد مش س
فعلی، به تبیین راهکارهای موجود برای رفع آنها پرداخت و گفت: 
قوانین متعددی ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن صادر 
ــده که به دلیل متناقض و متعدد بودن، ثبات را در بخش معدن  ش
ــت. از مهم ترین این نابسامانی های قانونی می توان  از بین برده اس
ــادرات مواد خام  ــی مدون و بلند مدت در زمینه ص ــه نبود قانون ب
ــاره کرد.  ــده معدنی و همچنین عوارض صادراتی اش و فرآوری ش
ــکیل انجمن صنفی برای تعیین عوارض صادرات بخش معدن  تش
متشکل از بخش خصوصی و دولتی برای مدت زمان های معلوم و 

طوالنی می تواند موثرترین راهکاری باشد.
کاهش�شدید�بهره�وری��

ــوده بودن ماشین آالت معدنی فعال در معادن و پرهزینه  وی در ادامه گفت: فرس
ــکالت متعددی مواجه کرده است.  بودن تهیه و خریداری آنها، معدنکاران را با مش
عالوه  بر آن، وجود قوانین سختگیرانه داخلی در زمینه واردات ماشین آالت معدنی 
ــین آالت  ــت. کمبود ماش ــوارتر کرده اس ــت، کار را برای فعاالن معدنی دش باکیفی
ــرایط اینچنینی،  ــره وری معادن را کاهش می دهد و در صورت ادامه ش معدنی، به
ــاهد وارد آمدن آسیب های گسترده به بخش معدن کشور خواهیم بود. مشکانی  ش
ادامه داد: برای رفع معضالت تجهیزاتی بخش معدن، در وهله نخست باید نوسازی 
ــتر دولت به بخش معدن و انجام  ــی صورت گیرد. این اتفاق نیازمند توجه بیش کل
ــت. همچنین انعقاد قرارداد با یکی از  ــوی نهادهای دولتی اس اقدامات حمایتی ازس
ــازندگان توانمند بین المللی برای راه اندازی خط تولید این ماشین آالت در داخل  س
ــان کرد: کمبود ناوگان  ــکانی خاطرنش ــور می تواند برای معادن مثمر باشد.مش کش
حمل ونقل ریلی و دریایی و نبود کنترل بر هزینه این دست فعالیت ها، باعث افزایش 
ــعه ناوگان ریلی و دریایی،  ــده است. با توس بی رویه نرخ حمل ونقل مواد معدنی ش
ــامانه های ترابری در بخش معدن، نوسازی ماشین های  ــعه پایگاه اطالعات س توس
ــواد معدنی می توان به  ــری و نظارت دقیق بر تعرفه گذاری حمل ونقل م ــوزه تراب ح

ثبات و رفع مشکل در این زمینه دست  یافت. 

وجود قوانین 
سختگیرانه داخلی 
در زمینه واردات 

ماشین آالت معدنی 
باکیفیت، کار را 

برای فعاالن معدنی 
دشوارتر کرده است. 
کمبود ماشین آالت 
معدنی، بهره وری 
معادن را کاهش 

می دهد و در 
صورت ادامه شرایط 
اینچنینی، شاهد وارد 

آمدن آسیب های 
گسترده به بخش 

معدن کشور خواهیم 
بود

ایران، گورستان ماشین آالت فرسوده معدنی
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پروا سلطانی گفت: از جمله مقررات محدودیت آفرین می توان به قوانین واردات 
ماشین آالت معدنی اشاره کرد. متاسفانه سنگ اندازی های برخی نهادهای دولتی 
در این زمینه، تجهیز معادن و واحدهای فرآوری را با مشکل روبه رو کرده است.

ــت گذاری تبیین روش برای رسیدن به اهداف و همچنین تداعی کننده  سیاس
ــت اندازهای مسیر  ــیدگی به دس ــت و رس اقدام دولت در اداره صحیح امور اس
ــوب می شود. صمت در این گزارش به بررسی  تولید از جمله این اقدامات محس
ــت گذاری های دولتی در بخش معدن، معایب و پیامدهای آن و همچنین  سیاس
ــت گذاری های معدنی به کار  ــردی که انتظار می رود دولت جدید در سیاس رویک
گیرد پرداخته و با کارشناسان و فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی گفت وگو 

کرده که در ادامه می خوانید:
زمین�گیر�کردن�به�جای�مانع�زدایی��

پروا سلطانی، فعال معدنی در گفت وگو با صمت، ضمن ابراز امیدواری نسبت 
ــکالت حوزه تولید به ویژه بخش  ــرایط امسال، به اهمیت رفع موانع و مش به ش
ــت و گفت: توجه به مانع زدایی در تولید، یکی از  ــدن و صنایع معدنی پرداخ مع
اتفاقات مثبتی بود که در ابتدای امسال به عنوان شعار سال ازسوی رهبر معظم 
انقالب اعالم شد. این فعال معدنی افزود: این موضوع حاکی از آن است که موانع 
ــده و رفع و حل  و گره های روند تولید و فعالیت های صنعتی و معدنی دیده ش
آنها باید در دستور کار نهادهای دولتی و سازمان های متولی بخش های مربوطه 
ــش  رو و همچنین رویکرد دولت آتی  ــال پی قرار گیرد؛ از این رو می توان به س

نسبت به اصناف و واحدهای تولیدی تا حدی امیدوار بود.
سلطانی به پیامدهای برخی قوانین و مقرراتی که در گذشته توسط دولت تدوین 
شدند، اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه سال گذشته مقررات و دستورالعمل های 
دست وپاگیر متعددی برای بخش صنعت و معدن کشور ازسوی نهادهای دولتی 
ــکالت فراوانی مواجه کرد؛  ــد و این موضوع فعاالن اقتصادی را با مش تصویب ش
ــتورالعمل ها، در جهت زمین گیر کردن اقتصاد  به عبارتی می توان گفت این دس
ــعه ای در پس این تصمیمات وجود نداشت، به  ــور قرار داشته و اهداف توس کش
ــعه و پیشرفت بخش معدن هستیم، باید در وهله  همین دلیل اگر خواهان توس

نخست تحریم های داخلی ایجادشده ازسوی نهادهای دولتی رفع شوند.
مقررات�محدودیت�آفرین��

ــررات محدودیت آفرینی را که  ــی از مق ــی در ادامه مصادیق ــن فعال معدن ای
ــمرد. او این قوانین را مانع توسعه  ــده اند، برش ــط نهادهای دولتی وضع ش توس
ــرد و در این باره گفت: از جمله  ــور معرفی ک بخش معدن و صنایع معدنی کش
ــین آالت معدنی اشاره  مقررات محدودیت آفرین می توان به قوانین واردات ماش

کرد. متاسفانه سنگ اندازی های 
در  ــی  دولت ــای  نهاده ــی  برخ
ــز معادن و  ــه، تجهی ــن زمین ای
ــکل  واحدهای فرآوری را با مش
ــت. این فعال  ــه رو کرده اس روب
ــاره به اینکه گاهی  معدنی با اش
روند تامین ماشین آالت معدنی 
ــوار است  به قدری زمان بر و دش
ــه  ــی از صرف ــروژه معدن ــه پ ک
ــارج و معدنکار از  ــادی خ اقتص
ادامه فعالیت در معدن منصرف 
می شود، گفت: تامین تجهیزات 
برای معادن، مسئله ای است که 

ــب،  ــین آالت مناس نمی توان به راحتی از آن صرف نظر کرد، چراکه کمبود ماش
ــتقیمی بر میزان بهره وری معادن و در نتیجه توسعه این حوزه  تاثیر منفی مس

خواهد داشت.
بهره�وری�بیشتر�در��صورت�ورود�فناوری��

ــاره به ظرفیت های موجود، بر رفع موانع تاکید کرد  ــلطانی، ضمن اش پروا س
ــت. او در این باره تصریح کرد:  ــعه معادن دانس و آن را مقدمه ای بر رونق و توس
اگر دو بخش مانع زدایی و پشتیبانی همان طور که در شعار رهبر معظم انقالب 
ــده جدی گرفته شود، با رونق چرخه فعالیت های معدنی اعم  به آن پرداخته ش
ــود که در این صورت انتظار می رود  ــتخراج ها، مواجه می ش ــافات و اس از اکتش
تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی افزایش یابد، چراکه با نبود دست اندازهای 
دولتی، معدنکاران با سهولت بیشتری توانایی پیشروی در مسیر توسعه معادن را 
دارند و این اتفاق نه تنها برای بخش معدن، بلکه به طور کلی برای اقتصاد کشور 

مفید و موثر خواهد بود.
ــط بین الملل بر اقتصاد و صنعت  ــن فعال معدنی ادامه داد: نباید تاثیر رواب ای
ــده  ــت که نمی توان به اقتصاد تحریم ش ــز نادیده گرفت. واضح اس ــور را نی کش
ــور محدود رابطه دارد، امیدوار بود؛ بنابراین زمانی  جزیره ای که تنها با چند کش
که راه تعامل و گفت وگو باز شود، می توان آینده درخشانی برای گسترش تولید 
ــد، چراکه غیر از رونق تجارت های  ــور متصور ش ــرفت های اقتصادی کش و پیش

بین المللی، با ورود فناوری، معادن بهره وری مطلوب تری خواهند داشت.
تفاهمنامه�های�کم�اثر��

ــت  ــکاران، از دیگر گالیه هایی اس ــهیالت بانکی به معدن ــوه تخصیص تس نح
ــان و  ــود. حتی برخی کارشناس ــط فعاالن معدنی همواره مطرح می ش که توس
فعاالن معدنی معتقدند برخی تفاهمنامه های موجود بین سازمان های دولتی و 
بانک های مرتبط، تا کنون هیچ دستاورد مثبتی برای بخش معدن نداشته  است. 
ــریعتی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و فعال معدنی در  شهرام ش
گفت وگو با صمت به الزام آور نبودن تفاهمنامه های منعقد شده بین سازمان های 
ــهیالت مالی اشاره کرد و  دولتی متولی بخش معدن و بانک های ارائه دهنده تس
ــال های اخیر دیده شده که تفاهمنامه های اینچنینی، در  گفت: متاسفانه در س
ــعه معادن و حل مشکالت حوزه معدن بی اثر هستند. این تفاهمنامه ها در  توس
گام نخست باید تبدیل به قرارداد شوند و به مرحله اجرایی شدن برسند، چراکه 
نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز تفاهمنامه به معنای قصد انجام فعالیت 
ــرایط  ــت و هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ به عالوه اینکه در ایران ش ــترک اس مش
عملیاتی شدن تفاهمنامه ها دشوارتر است و اجرایی شدن آنها به زمان بیشتری 

نیاز دارد.
این فعال معدنی همچنین به متن 
ــه اختصاص  ــود در زمین قانون موج
ــاره کرد و گفت:  تسهیالت بانکی اش
ــون معادن،  ــدی در قان ــاس بن براس
بانک ها باید پروانه های بهره برداری را 
ــت معتبر در ارائه  به عنوان یک ضمان
ــهیالت به معدنکار بپذیرند که در  تس
ــود؛  ــن قانون اجرایی نمی ش عمل ای
ــی نیازی  ــائل اینچنین ــن مس بنابرای
ــترک و  به انعقاد تفاهمنامه های مش
ــاس آنچه بیان شد  جدید ندارد. براس
عمل به بندهای درج شده در قانون، 

مصادیق مانع زدایی در بخش معدن کشور
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حداقل وظیفه ای است که باید در دستور کار نهادها و سازمان های مرتبط قرار 
گیرد.
کمبود�قانون�وجود�ندارد��

ــکاران خرد بخش  ــهیالت به معدن ــرایط تخصیص تس ــریعتی در ادامه ش ش
ــوارتر از سایرین عنوان کرد و گفت: امضای تفاهمنامه های این  خصوصی را دش
ــایر سازمان ها، دردی را از  ــط سازمان ایمیدرو و چه توسط س چنینی چه توس
ــا ضمانت اجرایی ندارند،  ــی دوا نمی کند، چراکه این تفاهمنامه ه فعاالن معدن
ــرای بخش خصوصی فعال در  ــن دلیل نمی توان در قالب تدوین آنها ب به همی
معادن، تسهیالتی ایجاد کرد. تا امروز نیز تفاهمنامه های موجود بانکی منجر به 
تحول بزرگی در روابط بین معدنکاران و بانک ها نشده و اگر تسهیالت به برخی 
ــود، به دلیل وجود رابطه های فردی است؛  از صاحبان معادن به راحتی ارائه می ش
به بیانی ساده تر معدنکار از نظر حقوقی در جایگاهی قرار گرفته که توانسته بانک 
ــهیالت مجاب یا راضی کند. این به آن معنا نیست که این  را برای پرداخت تس

شرایط برای دیگر معدنکاران بخش خصوصی نیز فراهم است.
ــدن این  ــره فعالیت های معدنی را اجرایی ش ــی مهم ترین گ ــن فعال معدن ای
ــوان گفت تضمین  ــت کلی می ت ــرد و گفت: در حال ــف ک ــا توصی تفاهمنامه ه
ــت، بلکه به  ــدن این تفاهمنامه ها نه تنها بر گردن نهادهای دولتی اس اجرایی ش
دستگاه های قضایی هم مربوط می شود. شریعتی با تاکید بر اینکه هیچ ضمانتی 
باالتر از قانون نیست و با مطالعه متن قانون متوجه می شویم که هیچ کاستی در 

تدوین آن وجود ندارد، گفت: در بسیاری از موارد مشکل، اجرایی نکردن قانون 
در تمامی ابعاد مطرح آن است. به گفته این فعال معدنی امسال، سال رفع موانع 
ــده و مهم ترین اقدامی که باید در این زمینه و حل مشکالت  تولید نام گذاری ش
ــون و اجرای آن به عنوان یک ابزار مهم  ــش معدن صورت گیرد، توجه به قان بخ

سیاست گذاری است.
سخن�پایانی��

ــعه، ابتدا باید دست اندازهای موجود شناسایی  ــیر توس برای قرارگیری در مس
ــی شود؛ از این رو انتظار می رود دولت ضمن توجه  و راهکارهای رفع آنها بررس
ــور از جمله بخش معدن و صنایع  ــعه حوزه های اقتصادی و تولیدی کش به توس

معدنی، رویکرد مانع زدایی را نیز در سیاست گذاری های خود در نظر بگیرد.

ــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،  در اولین روز از پنجمین نمایش
ماشین آالت و تجهیزات وابسته استاندار کرمان در بازدید از غرفه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های زیر مجموعه این شرکت را یکی 
ــرکت های صاحب نام جهانی خواند که انتظار می رود در قله صنعت  از ش

فوالد کشور قرار گیرد.
ــن بازدید ضمن بیان اینکه  ــتاندار کرمان در ای دکتر علی زینی وند اس
ــت گفت: طرح های توسعه این  ــور اس گل گهر از مجموعه های موفق کش
ــازی طرح های موجود،  ــت و کیفی س ــرکت طرح های قابل قبولی اس ش
ــعه متوازن با بردن  ــافات پهنه های جدید، کمک به توس ــری اکتش پیگی
سرمایه به مناطق دیگر، ازجمله رویکردهای موفق این شرکت بوده است.

وی افزود: گل گهر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم کارهای موفقی 

ــگاه حاضر همه شرکت های بزرگ زیرمجموعه آن  انجام داده و در نمایش
ــرکت کرده اند. گل گهر از شرکت های صاحب نام جهانی است و توقع  ش
ــتر بدرخشد و در  ــال بیش ــال به س می رود با دانش روز پیش برود و س

صنعت فوالد در قله قرار گیرد.
دکتر زینی وند با بیان اینکه استان های شرکت کننده در این نمایشگاه 
از فضای نمایشگاه و موقعیت جغرافیایی آن راضی بوده اند گفت: با وجود 
ــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی در کرمان این نمایشگاه حتماً تاثیر  ش
زیادی در گسترش دانش بنیان ها و تبادل توانمندی ها به صورت کشوری 
ــرکت های خارجی نیز حضور  ــی دارد چراکه نماینده بعضی از ش و جهان
ــور  ــعه فناورانه در صنعت معدن و فوالد کش ــد که می تواند به توس دارن

کیفیت ببخشد. 

گل گهر از مجموعه های موفق کشور است
استاندار�کرمان�در�پنجمین�نمایشگاه�کیمیکس:
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عبدالنبیمکابر-فعالمعدنی
در بخش معدن و صنایع معدنی، مهم ترین یارانه ای که برای فعاالن این بخش درنظر 
ــت  زیرا  ــود، یارانه پنهان برای هزینه  حامل های انرژی مانند برق و گاز اس گرفته می ش
براساس ذات این بخش، تولیدات و اقدامات معدن و صنایع معدنی همواره انرژی زیادی 
ــت محصوالت تولیدی و نهایی معادن  ــد و به  دلیل این نوع هزینه ها ممکن اس می طلب
ــی از این  ــود؛ به همین دلیل تامین بخش ــته با قیمت باالیی وارد بازار ش و صنایع وابس
هزینه ها توسط دولت و کاهش قیمت تمام شده خروجی ها، مفهوم یارانه پنهان است. 
ــما در بخش معدن و صنایع معدنی است اما در اصل با تخصیص نیافتن  این اتفاق اس
ــار کرد در عمل مبلغ حمایتی  ــتیم. می توان اظه یارانه انرژی برای معادن رو به رو هس
ــرای هزینه مصارف انرژی برای اغلب معادن تخصیص نیافته و  ــوان یارانه پنهان ب به عن
ــتر فعاالن معدنی از این موضوع انتفاع نبرده اند. بنابراین بخش عمده ای از معادن  بیش
ــور درحال حاضر، با تعرفه های آزاد انرژی فعالیت دارند. پیامدهای منفی این اقدام  کش
را هم امروزه می توان به وضوح در بخش معدنی کشور مشاهده کرد؛ در پی هزینه های 
ــته و به اصطالح  ــب نداش ــنگین مخارج معدنکاری، برخی معادن درآمدزایی مناس س
امکان تامین مخارج خود را ندارند. به همین دلیل به ناچار فعالیت آنها متوقف و تعطیل 
می شود. خانه معدن و سازمان ایمیدرو در مدت اخیر تالش های زیادی برای جلوگیری 
ــی ادغام آنها با یکدیگر کرده اند  ــی یا احیای این معادن کوچک مقیاس یا حت از تعطیل
ــوخت دچار  ــرمایه و هزینه های س ــه این صاحبان معادن اغلب از نظر تامین س چرا ک
مشکل هستند و با ادغام معدنکاری آنها با یکدیگر و برخی حمایت های دولتی می توانند 
ــبت به نبود  ــوان گفت فعاالن معدنی نس ــه دهند. در ادامه می ت ــه فعالیت خود ادام ب
حمایت های دولتی معترض هستند. تقاضای معدنکاران برای دریافت یارانه های پنهان 

انرژی و همچنین دیگر حمایت های بحق 
ــه معدن  ــوی خان ــی، همواره از س دولت
پیگیری می شود اما این صدای اعترضات 
تا کجا بتواند نفوذ داشته باشد، موضوعی 

شایان توجه است. 
ــان انرژی،  ــص یارانه های پنه تخصی
ــش  ــام بخ ــر در تم ــتی فراگی سیاس
ــا در برخی  ــت و تنه ــور نیس معدنی کش
ــئوالن مربوطه  ــه مس ــتان هایی ک از اس

ــاهد این تخصیص های یارانه ای  ــوع حمایت از معادن را جدی تر تلقی کرده اند ش موض
ــخصه در بین همکاران و فعاالن معدنی، افرادی را مشاهده نکرده ام که  ــتیم. به ش هس
ــند. بنابراین یارانه ای  ــتفاده کرده باش از مزیت یارانه پنهان حامل های انرژی اس
ــم درباره اثرات مثبت یا  ــرق و گاز فعالیت معادن وجود ندارد که بخواهی ــرای ب ب
ــی در اقتصاد کشور و  منفی آن صحبت کنیم. هدف تخصیص یارانه، رونق بخش
ــت اما در کشور ما صرفا قیمت گذاری از سطحی به سطح  ــازی نرخ تولید اس واقعی س
دیگر تغییر کرده و به آن معنا نیست که در مسیر رقابتی کردن و واقعی کردن قیمت ها 
ــه ای نه تنها به بخش معدن  ــت یاران ــت کرده ایم. به همین دلیل برقراری سیاس حرک
ــت؛ در پی تغییر نرخ در بازار از جمله  ــکل نیز ایجاد کرده اس کمکی نکرده بلکه دو مش
ــدن قیمت ها تورم نیز به  وجود آمد.  افزایش هزینه حامل های انرژی، ضمن واقعی نش
ــکالت مهمی است که طی این سال ها بخش معدن و صنایع معدنی  این موضوع از مش

با آن مواجه بوده است.

تعطیلی معادن نتیجه نبود یارانه انرژی

امینافصحی-فعالمعدنی
ــه آسیب رسان بوده و در پی گسترش محدودیت ها  تحریم های اقتصادی همیش
ــده است. به عنوان مثال   ــال اخیر به بخش معدن صدمات جدی وارد ش در چند س
باعث شدند معادنی که برای فعالیت نیاز به سرمایه گذاری و استفاده از منابع مالی 
خارجی دارند، از جذب این منابع باز بمانند. همچنین معادن و پهنه هایی که به دلیل 
ــناخته و کم مصرف در کشور به مطالعات اکتشافی نیاز  دارا بودن منابع معدنی ناش
داشتند از فناوری و دانش شرکت های خارجی بی بهره  و دست نخورده باقی ماندند. 
در این مدت شرکای خارجی از جمله فعاالن چینی رغبتی برای همکاری در بخش 
معدن ما از خود نشان نداده و این موضوع ما را با دشواری های مختلف مواجه کرد. 
ــیب  ــترش تحریم ّها باعث رکود معادن و آس به همین ترتیب می توان گفت گس
دیدن فعالیت های بخش خصوصی شد. اما از میان تمام این مشکالت، وارد نشدن 
ــب معدنی و دانش و فناوری روز جهانی مهم ترین مشکلی بود که  تجهیزات مناس
فعاالن معدنی و صاحبان معادن درگیر آن شدند. در پی وارد نشدن این فناوری ها، 
روند بسیاری از پروژه ها و فعالیت های معدنی متوقف شد. از سوی دیگر، با گسترش 
ــرمایه گذار خارجی یا تجهیزات  تحریم ها اغلب معادنی که توانایی فعالیت بدون س
ــتند، راکد شدند و به اصطالح فعالیت معدنی در آن پهنه ها خوابید  وارداتی را نداش
چرا که برخی از عرصه های معدنی به شدت نیازمند حضور سرمایه گذاران و شرکای 
خارجی هستند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند. ایران از نظر عناصر نادر خاکی مانند 
اسکاندیوم غنی است اما بخش خصوصی داخلی تمایلی برای ورود و سرمایه گذاری 
ــی دارد و روند  ــک باالی ــت فعالیت در این حوزه ریس ــدارد زیرا معتقد اس در آن ن

ــود، اما خالف سرمایه گذاران  ــرمایه گذاری بلند مدت تعریف می ش آن به عنوان س
داخلی، فعاالن بین المللی رغبت زیادی برای ورود به فعالیت های معدنی از جمله 
ــتند که به دلیل تحریم ها حضور آنها منتفی شد. باوجود  ــاف و فرآوری داش اکتش
تمامی مصائب مطرح شده، بسیاری از فعاالن معدنی به سمت بومی سازی و تولید 
فناوری موردنیاز در داخل کشور جذب شدند؛ به عبارتی، صاحبان پروژه ها و معادن 
ــروی و  ــه کنند و با فناوری تولید داخل به پیش ــد به دانش بومی تکی ــالش کردن ت
ــر نادر خاکی به دلیل تحریم ها هیچ  ــت بپردازند. برای مثال، در عرصه عناص فعالی
ــدند؛ از این رو  ــورهای خارجی حاضر به همکاری با ما و کمک فنی نش یک از کش
خود فعاالن معدنی، شروع به تولید و به  دست آوردن فناوری و دانش مورد نیاز در 

این حوزه کردند.
ــورهای توسعه یافته، معادن آنها است.  مهم ترین و عظیم ترین بخش اقتصاد کش
ــورهای مهمی از جمله  ــوان گفت معدن یک موتور عظیم اقتصادی برای کش می ت
ــعه یافته تکیه زیادی به معادن  ــورهای توس ــت و این کش امریکا، چین و هند اس
ــورهای  ــه روند فعالیت های معدنی در جهان و قدرتی که کش ــود دارند. توجه ب خ
ــت  ــمندانه از ذخایر معدنی به  دس ــعه یافته در پس بکارگیری صحیح و هوش توس
ــگاه ایران در کارزار قدرت های  ــد ما را به تفکر عمیق در زمینه ارتقای جای آورده  ان
ــعار و حرف های کلیشه ای،  ــور ما نیز به دور از ش بین المللی معدنی وامی دارد. کش
ــیار باالی معدنی به راحتی می تواند به عنوان یک  به دلیل داشتن ظرفیت های بس
قطب تولید مواد معدنی در جهان شناخته شود اما متاسفانه امروزه درک و رویکرد 

درستی از عملیات معدنکاری به ویژه اکتشافات و بهره برداری از معادن نداریم.

چوب تحریم الی چرخ معادن

فهرست مشارکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه 
 معدن ،صنایع معدنی ، ماشین آالت 

 و تجهیزات وابسته کرمان



پنجمیننمایشگاهمعدن،صنایعمعدنی،ماشینآالتوتجهیزاتوابستهکرمان

فهرست مشارکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه 
 معدن ،صنایع معدنی ، ماشین آالت 

 و تجهیزات وابسته کرمان
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شرکت مهندس
فن آور صن�ت 
ف�الد کار ال�ند 

شرکت مهندس� و 
احداث آریا حدید 

شرکت مهندس� 
 فن آورصن�ت 

      مدائن 

شیخ بهایی شمال�
    

نرسیده به میدان پیروزان 
انتهای ک�چه دوازده متری س�م

 پالک٢

www.mmte.ir 021880609056info@mmte.ir

MIDREX
دارای تکن�ل�ژی 

KOBE STEELاز شرکت 

بوم� سازی: 

دانش و مهارت طراح� و مهندس� 
مهندس� ارزش مدیریت و کنترل پروژه 

اجرای ات�ماسیون 

ت�لید کاتالیست 

م�اد نس�ز 

تجهیزات برق� و ابزار دقیق 


