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اجرای
«طرح زمینگردشگری»
در استانها

نادعلــی اســماعیلی دهج رئیس ســازمان
نظــام مهندســی معدن کشــور در ســومین
گردهمایی ســاالنه مســئوالن روابط عمومی
ســازمان نظــام مهندســی معدن کشــور به
اجرای «طرح زمینگردشــگری» در استانها

اشــاره کــرد و گفت :با توجه بــه ظرفیتی که
ایــران از نظــر زمینســاختاری و پدیدههای
زمینشناسی در کشــور دارد ،تصمیم گرفتیم
طرح زمینگردشگری را در استانهای مختلف
کشــور به جریان بیندازیم .این طرح را به وزیر

صنعت ،معدن و تجارت نیز ارائه کردهایم و قرار
اســت با ســازمانها و نهادهای مربوط در این
زمینه وارد همکاری شــویم و با کمک سازمان
نظام مهندســی معدن و اعضای آن در سراسر
کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
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حضور شرکت سیمان کرمان
در سیزدهمین نمایشگاه بین
المللی مواد و ماشین آالت
ساختمانی کراچی پاکستان

نام ســیمان کرمان از دیرباز درصنعت ســاخت وساز
همســایه های شرقی کشورمان از جایگاه ویژه و مثبتی
برخورداربوده است.
ازاین روی سیمان کرمان سیزدهمین نمایشگاه بین
المللی موادوماشین آالت ساختمانی کراچی پاکستان را
غنیمت شمرده و دراین نمایشگاه حضورپیداکرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان کرمان ،این
نمایشگاه باهماهنگی شرکت نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسالمی ایران در محل نمایشگاه مرکزی شهر
کراچی کشور پاکستان از  ۲۷الی  ۲۹آذرماه سال جاری
( ۱۸الی ۲۰دسامبر) بمدت ســه روز برگزار میگردد و
درآن بیش از ۲۵۰شــرکت از کشــورهای مختلف قاره
آسیا حضوردارند که سهم ایران دراین نمایشگاه حدود
 ۱۵شــرکت اســت .مهندس آقاموالیی مدیر بازاریابی
وفروش ســیمان کرمان ضمن ابراز رضایت از شــرایط
برگزاری نمایشــگاه بین المللی کراچی اظهار امیدواری
کرد که شرکت در این نمایشگاه و برقراری ارتباط موثر
همراه با پتانسیل باال ،کیفیت مطلوب و تنوع محصوالت
سیمان کرمان وازطرفی نزدیکی نسبی استان کرمان به
مرزهای شرقی کشور ،زمینه ساز حضور هر چه قوی تر
این کارخانه در بازار کشور پاکستان می گردد.
وی همچنین بیان داشــت که شــرایط بازار مصرف
ســیمان در داخل کشــور به گونه ای است که بایستی
بخشی از ظرفیت تولید به بازارهای هدف خارج از جمله
کشور پاکستان ارسال گردد.
به گزارش روابط عمومی ســیمان کرمان درحاشــیه
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی مواد و ماشین آالت
ساختمانی کراچی پاکســتان غرفه این شرکت میزبان
تعداد قابل توجهی از تامین کنندگان مصالح ساختمانی
ومتقاضیان محصوالت متنوع این مجموعه بود که دراین
بین بازدید وزیرحمل ونقل ایالت سند و مشاور اطالعات
پاکستان سید ناصر حسین شاه به اتفاق رایزن فرهنگی
ایران درپاکســتان قابل توجه بود .در این نشست که با
حضور مدیرعامل سیمان کرمان صورت گرفت از معضالت
ومشکالت سد راه ارتباطات ونقل وانتقال کاال صحبت به
میان آمد .رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان برندسازی
کاالهای صادراتی به پاکستان را ازجمله راهکارهای موثر
در ایجادبازار قدرتمند محصوالت ایرانی در پاکســتان
عنوان کرد .وی افزود :نظربه اینکه پاکستان دروازه ورود
ایران به آسیای شرقی است و بنا به همسایگی این کشور
با اقتصاد های قدرتمند چین و هند  ،حفظ حضور ثابت و
پایدار اقتصادی در این کشور ساز و کارهای ویژهای را می
طلبد که با سایر مناطق تفاوت جدی دارد .دیگر میهمان
ســیمان کرمان نعمتی زرگران رایزن ایران در پاکستان
به اختصاص جایگاه مناســب نمایشــگاه( BUILD.
 )ASIA2017به شرکتهای ایرانی اشاره کرد و عنوان
داشــت رفع موانع غیرتعرفه ای ،برنامه ریزی سفرهای
هیاتهای پاکستانی به کشورمان و رفع موانع و مشکالت
سر راه صادرات به پاکســتان از اولویت های واحدهای
زیرمجموعه می باشد.

جذب  ۲میلیارد دالر سرمایه
خارجی برای کوچکها

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در یکصد روز اول
دولت دوازدهم حــدود دو میلیارد دالر برای  ۳۷پروژه
کشور در حوزه صنایع متوسط و کوچک جذب شده است.
محمد شــریعتمداری با اشــاره به هدفگذاری رشد
متوسط هشت درصدی ســاالنه اقتصاد کشور ،تصریح
کرد :برای رسیدن به این رشد با در نظر گرفتن سهمی
که بــرای صنعت و معدن در قانــون برنامه پیشبینی
شــده است ،نیازمند جذب ســاالنه حداقل  ٥٤میلیارد
دالر منابع خارجی هســتیم .وی با بیان اینکه بر اساس
آمارهای بینالمللی منتشــره رشد جذب منابع خارجی
در ســال  ٢٠١٦نزدیک به  ٦٤درصد بوده است ،افزود:
اما همچنان برای دسترســی به اهــداف برنامه نیاز به
جهشهای فوقالعاده است که فضای داخلی و بینالمللی
برای تحقق آن باید فراهم شــود .شریعتمداری با اشاره
به میزان ســرمایهگذاری خارجی جذب شده در دولت
دوازدهم ،گفت :در صــد روز اول دولت دوازدهم حوزه
جذب منابع خارجی وزارت صنعت ،معدن وتجارت موفق
به جذب حدود دو میلیارد دالر برای  ۳۷پروژه کشور در
حوزه صنایع متوسط و کوچک شده است که این میزان
عالوه بر جذب منابع خارجی شــرکتهای بزرگ فوالد،
مس ،خودروسازیها و نظایر آنها است.

اجرای  ۱۱۸طرح صنعتی
کوچک و متوسط در کشور

گروه بنگاهها  ۱۱۸ :طرح کوچک و متوســط صنعتی
در  ۲۷استان کشور با استفاده از تسهیالت شعب بانک
صنعت و معدن در حال اجراســت .بــه گزارش پایگاه
اطالعرسانی بانک صنعت و معدن برای اجرای طرحهای
یاد شــده که باالترین میزان آن را صنایع شــیمیایی،
سلولزی ،ســاختمانی و معدن ،فلزی و ماشینسازی و
غذایی و سردخانه تشکیل میدهد بیش از  ۵۵۰میلیارد
تومان تســهیالت اختصاص یافته اســت ۸۱ .درصد از
طرحهای در حال اجرای شــعب بانک صنعت و معدن
را طرحهای ایجادی ۳۱ ،درصد را طرحهای توسعهای،
 ۴درصــد را تکمیلی و  ۲درصد را بازســازی تشــکیل
میدهند .طی سالهای اخیر طرحهای صنعتی زیادی
در سراسر کشــور با تسهیالت بانک صنعت و معدن به
بهرهبرداری رسیدهاند.
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هشتمین نمایشگاه خودرو ،قطعات و تجهیزات وابسته به آن در کرمان آغاز به کار کرد

قدرت نمایی خودروسازان کرمانی در نمایشگاه هشتم
هشــتمین نمایشگاه خودرو ،قطعات و تجهیزات وابسته به آن در کرمان آغاز
به کار کرد.
این نمایشگاه از پنجم تا هشتم دیماه جاری در محل نمایشگاههای بین المللی
جنوبشرق در کرمان برگزار می شود.
مدیرعامل شــرکت پارس اکسون شــایان؛ مجری نمایشگاه کرمان گفت :در
هشتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ،قطعات و تجهیزات وابسته کرمان بیش
از  10شرکت خودرویی و  40شرکت تولید قطعات خودرو در فضایی به وسعت
 10هزار متر مربع حضور خواهند داشت.
مصطفی حمیدیان افزود :شــرکت کرمان موتور قصد دارد تا در هشــتمین
نمایشــگاه خودرو کرمان از جدیدترین محصول جک برای بازار ایران رونمایی

کند .وی گفت :مدیران خودرو نیز با طرح فروش ویژه به هشــتمین نمایشگاه
خودرو کرمان می آید.
حمیدیان گفت :در این نمایشــگاه شرکت سایپا با 14خودرو سواری حضور
خواهد داشت و برای کرمانیها شرایط فروش ویژه در نظر گرفته است.
وی اظهار داشت برای حضور در نمایشگاه کرمان؛ خودرو سازی «کارمانیا» به
عنوان یکی از شرکت های موفق خودروساز داخلی به زادگاه خود باز می گردد.
مدیرعامل شرکت پارس اکسون شایان؛ با گالیه از عدم حضور خودروسازان
بم ،راین و ریگان به عنوان خودرو ســازان کرمانی غایب در نمایشــگاه ،تصریح
کرد :شــرکتهای مدیران خودرو ،کارمانیا و کرمــان موتور با تمام قدرت در
نمایشگاه حضور پیدا کردهاند.

مدیر امور برنامهریزی و نظارت شرکت مس:

ادعاها درباره کاهش تولید،
ناشی از عدم اطالع است

یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 22 ،آذرماه
 1396در جلسه شورای معادن استان کرمان ،با بیان اینکه
«وضعیت ما در تولید مس اســفبار است» ،گفته« :شرکت
ملی مس که میبایســت تولید آن به دو برابر رسیده باشد،
نسبت به سالهای  90و  91حدود  30تا 40درصد پایینتر
آمده است».
در مورد صحت و سقم این ادعا« ،مدیر امور برنامهریزی
و نظارت شرکت ملی صنایع مس ایران» پاسخ می دهد:
مهندس «ســعد عبدی» با اشــاره بــه اینکه فعالیت و
عملکرد شــرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی در همه دنیا
اصول مشخص و شناختهشدهای دارد که الزم است گاهی
با هدف تبیین و شفافسازی بیشتر یادآوری و تکرار شوند،
ص اصلی در بررسی عملکرد تولیدی شرکت
گفت« :شــاخ 
مس ،تولید مس محتوای معدنی است».
وی در پاســخ به انتقادات مطرحشــده مبنی بر کاهش
تولید  30تا 40درصدی شــرکت مس نسبت به سالهای
 90و  91گفت« :مبنای حرفهای اینچنینی ،عدم اطالع
افراد از مالکها و معیارهای تولیدی شرکت مس و مسائل فنی آن،
دریافت اطالعات نســنجیده و ناقص ،و بسنده کردن به چند عدد و
رقم است ».مدیر امور برنامهریزی و نظارت شرکت مس ،با بیان اینکه
رویکرد شرکت مس در چهارسال گذشته صرفاً حفظ و افزایش سطح
تولید نبوده بلکه کیفیتبخشــی به تولید را نیز در دستور کار قرار
داده ،تأکید کرد« :در همین راســتا ،یکی از مهمترین دستاوردهای
شرکت مس در طول چهارسال گذشته ،افزایش تولید مس محتوای
معدنی بهعنوان اصلیترین و معتبرترین شاخص تولید ،نهتنها روند
افزایشی داشته ،بلکه با کاهش قیمت تمامشده نیز همراه بوده است؛
بهطوریکه قیمت تمامشده آن از 5هزار دالر در سال  1390به 3800
دالر در پایان سال  95رسیده است».
وی با مقایسه آمار تولید مس محتوای معدنی بهعنوان اصلیترین
شــاخص تولید شرکت مس ،که از مجموع تولید همه کارخانههای
تغلیظ بهعالوه کاتد لیچینگ بهدست میآید ،در طول دوره ششساله
گذشته گفت« :بررسی میزان تولید مس محتوای معدنی شرکت مس
در ســال  1390نشاندهنده این است که شرکت مس در این سال
253هزار و  156تن مس محتوای معدنی تولید کرده ،درحالیکه در
پایان سال گذشته تولید مس محتوای معدنی این شرکت282 ،هزار

و  530تن بوده است».
مدیر امور برنامهریزی و نظارت شرکت مس با بیان اینکه در بررسی
عملکرد تولید شرکتهای معدنی باید آیتم مهم متوسط عیار خاک
سولفور استخراجی از معدن را نیز در نظر گرفت ،گفت« :با افزایش
عمر معدن ،عیار خاک استخراجی از معدن کاهش مییابد؛ بنابراین،
اهمیت دیگر رشد 30هزار تنی مس محتوای شرکت مس این است
که متوســط عیار خاک سولفور اســتخراجی از معدن از  8/0درصد
در سال  1390به  64/0درصد در سال  1394رسیده و همین روند
کاهشی با هدف افزایش بهرهوری حفظ شده است».
عبدی با اشاره به اینکه روند افزایشی تولید مس محتوای معدنی
شرکت مس در سال جاری نیز ادامه داشته ،گفت« :تا پایان آبانماه،
موفق به تولید 198هزار و  837تنی مس محتوای معدنی شدهایم که
در نوع خود رکورد بسیار خوبی برای شرکت مس محسوب میشود».
وی بــا بیان اینکــه در تولید مس کاتدی هــم مثل تولید مس
محتوای معدنی ،عیار خاک معدن در میزان تولید تأثیرگذار اســت،
اظهار داشــت« :عالوه بر متوســط عیار خاک معدنی ،میزان قراضه
مســی مصرفی و خریداریشده برای استفاده در کورههای کنورتور،
از مهمترین عوامل در بررســی شــاخص تولید مس کاتدی است؛

بهطوریکه میزان اصلی تولید مس کاتدی ،از کســر قراضه
مسی مصرفی بهدست میآید».
عبدی افزود« :با در نظر گرفتن این آیتم ،شرکت مس در
سال  1390در حالی 235هزار و  13تن مس کاتدی تولید
کرد که از یکسو دارای عیار خاک  8/0درصد بود و از سوی
دیگر45 ،هزار و  45تن قراضه مسی خریداری کرده بود که
با کسر این میزان قراضه از تولید کاتد در این سال ،به عدد
190هزار تن میرسیم».
وی تصریح کرد« :در حقیقت ،با در نظر گرفتن این آیتمها،
میزان واقعی تولید شــرکت مس در سال 190 ،1390هزار
تن کاتد بوده است».
مدیر برنامهریزی و نظارت شــرکت مــس با بیان اینکه
بررســی میزان تولید کاتد در سال  1392گویای این است
که شــرکت مس با خرید 41هزار و  385تن قراضه مسی و
عیار خاک  68/0به 213هزار و  477تن تولید کاتد دســت
یافته است ،گفت« :با کسر میزان قراضه مصرفی از کل تولید
کاتد به عدد واقعی 172هزار و  92تن میرســیم؛ بنابراین،
حتی در سال  91شرکت مس نسبت به سال  90حدود 20هزار تن
کمتر کاتد تولید کرده است».
عبدی با اشــاره به آغاز مدیریت مهندس «احمد مرادعلیزاده» در
شرکت مس از نیمه دوم سال  1392گفت« :از این زمان ،استراتژی
مدیریت ارشد شرکت بر این قرار گرفت که تولید کاتد بر پایه خرید
کمتر قراضه مســی انجام شود و بر اســاس همین سیاست بود که
شــرکت مس بین ســالهای  1392تا  1395کاهش خرید قراضه
مس مصرفی را در دستور کار قرار داد».
وی افزود« :عالوه بر این ،شــرکت مس درحالیکه امکان برداشت
خاک با عیار باالتر از معادن را داشت ،براساس تدوین طرح برداشت
از معــدن با عیار پایینتر  64/0درصد را در دســتور کار قرار داد تا
امــکان حفاظت و صیانت از معدن برای ســالهای آینده هم وجود
داشــته باشد ».مدیر برنامهریزی و نظارت شرکت مس تصریح کرد:
«با در نظر گرفتن مالکها و معیارهای اصولی تولید ،کارنامه تولیدی
شرکت مس از سال  1392تاکنون ،نشان از روندی رو به رشد دارد؛
روندی که از سویی با افزایش تولید و از سوی دیگر با کاهش خرید
و مصرف قراضه و کاهش متوســط عیار خاک با هدف حفظ معادن
همراه بوده است».

عباسلو خبر داد:

بهرهبرداری از واحد ذوب جهان فوالد سیرجان تا  ۸ماه دیگر
مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان حضور در
بازارهای صادراتی را الزامیمیداند و معتقد است :کیفیت
اصلیترین فاکتور برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت
است .این شرکت در اجرای پروژههای خود از تکنولوژیهای
مختلف استفاده کرده تا بتواند تولیدی با قیمت تمام شده
کمتر و رقابتیتر داشــته باشــد .با علي عباسلو مديرعامل
شــرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان گفتوگویی داشته
ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:
ارزیابی شما از بیســت و یکمین کنفرانس آهن و
فوالد متال بولتن در دبی که اخیرا برگزار شد ،چیست؟
ايــن كنفرانس محل خوبي براي تبــادل اطالعات فني،
تجاري و بازرگاني بود و بيشــتر افرادي كه در كار توليد و
تجارت آهن از جمله شــمش ،آهن اسفنجي ،میلگرد و ...
حضور دارند در این کنفرانس با يكديگر ديدار داشــتند .گاهي اين
ديدارها منجر به عقد قراردادهاي تجاري مي شود .در اين كنفرانس
نيز ما جلساتي با خريداران آهن اسفنجي و ميلگرد داشتيم كه اين
ديدارها منجر به آن شــد ،در آينده و پس از اخذ اســتانداردهاي
بينالمللي صادرات ميلگرد را داشته باشيم.
البته اگر كيفيت خوب باشد قطعا ميتوان صادرات داشته
باشيد .نظر شما چیست؟
كيفيت آهن اســفنجي ما خوب بوده و تا االن وضعيت صادرات
مناسب بود ه است .در اين كنفرانس نيز درخواستكننده جديدي
داشــتيم كه کار را به مذاكرات بعدي موكول كرديم .البته زياد در
بازار آهن اسفنجي نخواهيم ماند و واحد ذوب ما تا  ٨ماه آينده به
بهرهبرداري خواهد رســید و شمش توليد میکنیم .با اين شرايط
خودمان مصرف كننده آهن اسفنجي خواهيم بود .در آن زمان بايد
روي بازار شمش و ميلگرد تمرکز داشته باشيم.
تا چه اندازه در بحث برندينگ كار كردهايد و به چه ميزان
به صادرات توجه داريد؟ زيرا در افق  ١٤٠٤با دستيابي به ٥٥
ميليون تن فوالد بايد به صادرات نيز نيم نگاهي داشته باشيم.
هميشــه صادرات امتيازي براي كشــورها بوده و در بسیاری از
كشــورها حتي قيمت جنس صادراتي در كشورهاي ديگر كمتر از

قيمت داخلي آن محصول است زيرا با این کار آنها میتوانند منابع
مالي خارجي را جذب كرده و از محل آن توسعه را ايجاد میکنند.
در واقع سود در توســعه است .در نتيجه به اجبار بايد هميشه در
بازارهاي جهاني حضور داشــت تا بتوان توســعه را رقم زد .در اين
باره كيفيت نيز بحث مهمي است زيرا اگر محصول توليدي كيفيت
نداشــته باشــد نميتوان آن را صادر كرد .كيفيت حرف اول را در
صادرات ميزند .ما نيز در اين مدت كوتاه توانســتهايم جزو اولين
صادركنندگان آهن اسفنجي باشيم و این موضوع به دليل كيفيت
اين محصول بوده كه توانستيم در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنيم.
همانطور که گفتم كيفيت الزمه حضور در بازارهاي جهاني است .در
كنار بحث كيفيت بايد به اين موضوع اشــاره داشت كه ما بايد در
بازارهاي جهاني حضور داشته باشيم .آنجاست كه ميتوانيم توسعه
و افزايــش ظرفيتها را مدنظر قرار دهيم .البته حضور در بازارهاي
جهاني به يكباره اتفاق نميافتد ،بايد مدتها انرژي صرف شــده و
محصول با كيفيت ارائه داد تا بتوان به بازارهاي بینالمللی دســت
پيدا كرد اما در كنار آن بايد سياستهاي يك كشور ثابت باشد تا
بتوان بازارهاي صادراتی را نگه داشت ،در غير اين صورت بازارهاي
بدســت آمده خيلي زود از دســت ميرود .در واقع يكي از وظايف
دولتها آن است كه با قوانين و مقررات بازي نكرده و آنها را ثابت
نگه داشته تا صادركنندگان بتوانند محصوالت خود را با قراردادهاي

صنعت ،معدن و
تجارت

بلندمدت صادر كنند .در صورت تغيير مقررات ،قراردادهاي
بلندمدت هميشه متضرر خواهد بود و آبروي توليدكننده و
كشور را به مخاطره مياندازد.
آيا در تامين مالي پروژههاي خود در آينده با مشكلي
مواجه خواهيد بود؟
خوشبختانه تا به امروز مشكلي نداشته و بخشي را از داخل
و بخشي ديگر را از طريق ال سي هاي مدتدار براي فاز يك
از خارج از كشور تامين كردهايم .فاز يك پروژه در حال اتمام
اســت .اما براي فاز  ٢مذاكرات و مكاتبات طوالني و تقريبا
مطمئني با اسپانيا داشتهايم كه به زودي تاييديه بيمه اسپانيا
را دريافت و از آن طريق تامين مالي فاز  ٢نيز انجام ميشود.
بــراي آنكه محصــول باكيفيت توليــد كنيد از
تكنولوژيهاي مختلفي از جمله تنوا ،دانيلي ،اس ام
اس گروپ و  ...استفاده كردهايد ،دليل اين انتخابهاي
متنوع چيست؟
پايــه كار ما در كارخانــه احيا و پــس از آن در ذوب و نورد بر
اســتفاده از تكنولوژيهاي روز اروپا است و در اين زمينه به سمت
چين نرفتهايم .دليل اين موضوع كيفيت خوب و هزينههاي كمتر
در زمان بهرهبــرداري و در نهايت قدرت رقابت بهتر بو .زيرا وقتي
يك محصول توليد مي شــود بايد قيمت تمام شــده پايين داشته
باشد .اجناس اروپايي به دليل كيفيت باالتر قطعات يدكي مصرفي
كمتري خواهند داشت ،در نتيجه قيمت تمام شده پايينتر بودده و
درصد بيشتري از اتوماسيون استفاده میشود .در نتیجه این موضوع
میتوانیم در آينده قدرت رقابت بيشــتري در بخش بهرهبرداري،
فروش محصوالت و صادرات داشته باشيم.
سهامداران خود را چطور ارزيابي ميكنيد؟
همكاري سهامداران خيلي خوب است .من از مديريت خوب گل
گهر ،مهندس تقي زاده تشــكر ميكنم كه همواره از ما حمايت و
پشــتيباني داشتند .خوشبختانه سرعت انجام پروژهها بسيار خوب
است .پروژه ذوب بطور متوسط بين  ٤.٥تا  ٥درصد ماهانه پيشرفت
داشــته و پيشبيني ميشود تا پايان سال نصب مكانيكال به اتمام
رسيده و تست سرد آن شروع شده و نيمه اول سال آينده در بازار
شمش حضور پیدا کنیم.
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 15محدوده معدنی
به مرحله آگهی رسید

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
موفق شد در نخستین مرحله نقشههای یکدویست و
پنجاههزارم بیش از 45هزار کیلومتر مربع کشور را تهیه
کند و  15محدوده معدنی را به مرحله آگهی برساند.
به گزارش تارنمای صنعت ،معدن و تجارت« ،مهدی
کرباســیان» در نشست مشترک سازمان زمینشناسی
و اکتشــافاتمعدنی کشــور و ایمیدرو افــزود :برخی
کاغذبازیهای اداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
موازین محیط زیست جلو فعالیتهای معدنی استانها و
بخش خصوصی را گرفته است که امیدواریم این موضوع
به زودی حل و فصل شــود تا به تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی کمک شود.
وی ،وجود اساسنامه مستقل برای ایمیدرو ،دریافت
بودجه مناســب وبــی نیازی به هماهنگــی و امضای
موافقتنامــه برای فعالیتهای اکتشــافی و همچنین
مبادالت گســترده ارزی و ریالی با شرکتهای معتبر
مشــاوره فنی خارجی را موجب چابکســازی فعالیت
ایمیدرو در بخش مالی دانست که سازمان زمینشناسی
و اکتشافاتمعدنی کشــور میتواند از این امتیاز برای
توسعه مناسبات خود با بخش خصوصی و دستیابی به
نتایج ملموس و ارزشمند در بخش معدن استفاده کند.
معــاون اکتشــاف ســازمان زمینشناســی و
اکتشافاتمعدنی کشور در این نشست به طرح سنگان
و معرفی  80محدوده معدنی اشاره کرد و افزود :آمادگی
خود را نسبت به همکاری با ایمیدرو و همچنین معاونت
معدنــی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم میداریم
و امیدواریم ســند همکاری سه جانبهای که قرار است
در آینده میان این ســه بخش به امضا برسد به زودی
نتیجهبخش باشد تا فعالیت های معدنی شتاب بیشتری
تهای مشــترک سازمان
بگیرد« .بهروز برنا» به فعالی 
زمینشناسی و اکتشــافاتمعدنی کشور و ایمیدرو در
مطالعات انجام شــده در خراسان جنوبی ،سیستان و
بلوچستان و کرمان اشاره کرد و گفت :اکتشافات تکمیلی
تر انجام و به معرفی چهار محدوده جدید معدنی جدید
منجر شــد که این محدودهها جزو ذخایر خوب کشور
محسوب میشود.
معاونــت اکتشــاف ســازمان زمینشناســی و
اکتشــافاتمعدنی کشــور اضافه کرد :برای شناسایی
ذخایر فلزی تهیه اطالعات ژئوشیمی مهم است که بر
همین اساس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کشور  90درصد برگههای ژئوشیمی یکصدهزارم کشور
را تهیــه کرده که این مطالعات به معرفی محدودههای
امیدبخش و آنومالیهای مناســب در استان ها منجر
شده است.

نقشه راه معدن ۱۴۰۰
روی میز دو قوه

نقشه راه چهارساله برای حوزه معدن و صنایع معدنی
که شــامل  ۷۶بند است در اختیار دولت و مجلس قرار
گرفته است.
براساس این نقشه راه ،قرار است عالوه بر اینکه زنجیره
معدن و محصوالت معدنی در کنار یکدیگر دیده شوند،
ظرف چند سال آینده هم  ۴۰۰میلیون تن کار برداشت
معدنی (از باطلهبرداری تا معدن) صورت گیرد.
از سوی دیگر ،براساس برنامهریزیهای صورت گرفته،
 ۱ /۵میلیارد دالر برای محرومیتزدایی مناطق محروم
هزینه خواهد شد که در این بودجه ،معادن کوچک در
بخشهای روستایی نیز دیده شده است؛ موضوعی که
بهگفته متولیان بخش معدن جزو سیاســتهای اصلی
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت و ایمیدرو به شــمار
میرود .اما در این میان نقش بخشخصوصی در اجرای
طرحهای بزرگ معدنی در کشــور چگونه خواهد بود؟
ایمیدرو مکلف شــده که در مدت سه سال پروژههای
ی واگذار کند .در روند
تمام شــده را به بخش خصوص 
واگذاریها به بخش خصوصی تاکید بر این اســت که
اهلیت مــورد توجه قرار گیرد؛ چراکــه واگذاریهای
غیرتخصصی در سالهای گذشته سبب گسست زنجیره
تامین شده است.

یک نکته جالب در مورد بهره
مالکانه گلگهر و چادرملو

در ســال هایی که محمود احمدی نژاد در مســند
قدرت بود ،آنجا کــه گل گهر و چادرملو قصد تمدید
پروانه معدن خود را داشــتند و آنرا به ایمیدرو دادند،
آن ســازمان هم پروانه را نه تنهــا تمدید نکرد که به
نام ایمیدرو زد!
این باعث شد تا بحث بهره مالکانه پیش آید و دولت
بخش مهمی از سود شرکت هایی همچون گل گهر و
چادرملو را هر ساله برداشت کند اما در دولت یازدهم
قوانین برای این دو شرکت تغییر کرد و بر اساس ارزش
افزوده ای که محصــوالت ایجاد می کنند درصدی از
سود عاید شده توسط دولت برداشت شد.
حق انتفاع بهصورت پلکانی است و اگر فروش محصول
بهصورت سنگآهن خام و دانهبندی شده باشد معادل
 ۲۵درصد ،همچنین برای کنسانتره معادل 21/5درصد،
گندله  ۱۸درصد و آهن اسفنجی  ۱۵درصد است .حاال
نوبخت گفته رقم بهره مالکانه در سال  ۹۷نسبت به ۹۶
کاهش  ۱۵۰میلیارد تومانی دارد اما اشــاره ای نکرده
اســت که نحوه محاسبات تغییر کرده یا چون کگل و
کچاد طرح توسعه اجرا کرده اند و زنجیره را توسعه داده
اند ،رقم کمتری به عنوان بهره مالکانه معادن می دهند.
امــا آقای نوبخت این پروانه بهره برداری در مالکیت
این دوقلوی ســنگ آهنی بود! شــرکت ها را با پروانه
بهــره برداری عرضه کردند و پــس از عرضه ،پروانه را
تمدید نکردند! اگر مرد عمل هستید ،کال بهره مالکانه
را بردارید.

