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چشمانداز معدنی

یادداشت

وضع معدن از این بدتر نخواهد شد

قوانین
تکراری و
متضاد بخش
معدن

بهرام شکوری/رئیس کمیسیون معادن و
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

برق رسانی به معادن
شاهکوه ،یک گام تا اجرا

خبر

محل احداث پس��ت  ۱۳۲کیلوولتی برقرسانی
به معادن منطقه ش��اهکوه نهایی ش��د .به گزارش
روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی
ایران ،در راس��تای تحقق ش��عار جه��ش تولید و
اجرای تفاهمنامه بین س��ازمان توسعه و نوسازی
مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران ،مجی��د بیکی
فرمان��دار شهرس��تان نهبندان ،عب��اس جرجانی
رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی و حسین محمودی معاون برق منطقهای
خراسان به همراه نمایندگان مجتمع محدودههای
اکتشافی خراسان جنوبی از مکانهای پیشنهادی
اجرای پست  ۱۳۲کیلوولتی برقرسانی به معادن
ش��اهکوه و س��ایر معادن منطق��ه بازدید کردند.
بن��ا بر این گ��زارش پس از بازدی��د میدانی نقاط
پیشنهادشده و با کارشناسی و لحاظ همه جوانب
س��رانجام مح��ل اح��داث پس��ت  ۱۳۲کیلوولت
برقرس��انی به مع��ادن منطقه در یک��ی از نقاط
حاش��یه جاده نهبندان به س��مت میغان انتخاب
و م��ورد تایید و امضای حاضری��ن قرار گرفت .بر
همین اساس مقرر شد زمین مذکور پس از تملک،
تس��طیح و آمادهسازی ازس��وی فرمانداری با قید
فوری��ت در اختی��ار برق منطقهای خراس��ان قرار
گیرد تا عملیات احداث پس��ت آغاز شود .مطابق
تفاهمنامه عملیات برقرسانی به معادن شاهکوه،
ط�لای هیرد و س��ایر مع��ادن منطق��ه ،بهعنوان
بزرگتری��ن پروژه زیرس��اختی معادن کش��ور با
اعتب��ار بیش از  ۲۷۰۰میلی��ارد ریال اجرا خواهد
ش��د که با اج��رای این پروژه مهمترین مش��کل
زیرساختی معادن منطقه مرتفع میشود.
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عکس:

ل دارند؛ بهطور
قوانین معدنی در کشور مشک 
مث��ال  ۸۲هزار مقرره وج��ود دارد که تکراری،
متضاد یا مبهم هس��تند .این مسئله باعث شده
تعبیر و تفس��یرهای مختلفی از آنها ش��ود .در
چن��د س��ال گذش��ته وزارت اقتص��اد و دارایی
کارگروه��ی را تش��کیل داد ت��ا بهعنوان هیات
مقرراتزدای��ی عم��لکرده و بتوان��د قوانین را
شناس��ایی ،اص�لاح یا ح��ذف کند .براس��اس
آم��اری که وزیر اقتصاد اعالم کرد در این مدت
ح��دود ۲۵۰۰مقرره در هی��ات مقرراتزدایی
وزارت اقتص��اد و دارایی بررس��ی و از این تعداد
ح شدهاند .متاسفانه بنا به گفته
 ۷۰۰مورد اصال 
وزیر بیش از  ۹۰درصد مقررههای اصالحش��ده
را س��ازمانها انج��ام ندادهاند .برای بحث تضاد
قوانین میتوان به تعاریف مختلف خامفروش��ی
ل حاضر تعریفی که در قانون
اش��اره کرد .در حا 
از خامفروشی شده ،عبارت بسیار سادهای است.
در این تعریف دس��ت دولت باز گذاش��ته شده
تا عوارض وضع ش��ود .یک قان��ون مواد خام را
تعریف کرده و در آن آمده اس��ت اگر تغییراتی
در م��واد معدنی به لحاظ ش��یمیایی و فیزیکی
ایجاد کنیم آن ماده دیگر ماده خام بهحس��اب
نمیآید .با این تعریف س��نگآهن و سنگهای
کوپ س��اختمانی دیگر سنگ خام نیستند ،این
در حالی است که دولت بر کنسانتره سنگآهن
ه��م بهعنوان ماده خام عوارض میبندد .جایی
م��ادهقانونی را تعریف و جای دیگر آن را نقض
میکنیم .از ط��رف دیگر میبینیم مادهقانونی
دیگری وضعش��ده ک��ه در آن ابهامهایی وجود
دارد و به محصوالتی با ارزش افزوده پایین اشاره
دارد .حال اینکه مش��خص نیست ارزشافزوده
پایین به چه معنی اس��ت .س��وال این است که
آیا س��نگآهن و کنس��انتره ارزشافزوده پایین
دارند؟ بهاینترتیب دس��ت دولت را برای اینکه
ب��ر گندل��ه ،ف��والد و ...عوارض وض��ع کند ،باز
گذاش��تهایم ،این در حالی است که باید بهجای
وض��ع عوارض ،فضای��ی ایجاد کنی��م که ماده
معدن��ی به کاالی ب��ا ارزش افزوده باالتر تبدیل
ش��ود و صاحبان س��رمایه را به سرمایهگذاری
ترغیب کند .در کمیس��یون مع��ادن اتاق ایران
بخش بررس��ی قوانین را ج��زو برنامههای خود
قرار دادهایم .در این جلس��ات بررسی میکنیم
قوانین��ی که تکراری هس��تند حذف ش��وند و
آنهایی که ابهام دارند ،ش��فاف ش��وند تا تکلیف
معلوم شود .در این بین متاسفانه گاهی دولت و
مجلس به تصمیماتی که اتاق میگیرد ،اهمیت
نمیدهن��د؛ بهطور مث��ال مجلس اصالح قانون
مع��ادن را در دوره قبل مورد توجه قرار داد ،اما
هیچ حمایتی از اصالحات انجام نشد .بههرحال
ما بهعن��وان فعاالن اقتصادی و تش��کل بخش
خصوص��ی باید پیغام خود را به گوش نهادهای
تصمیمگیر برس��انیم و در همین مسیر هم گام
برمیداریم.

منیر حضوری

امریکا با خروج از برجام شانس خود برای استفاده از شورای امنیت علیه ایران براساس قطعنامه  ۲۲۳۱را از
دست داده و قدرت مانور این کشور علیه ایران تنها برمبنای تحریمهای یکجانبه است.
با اینحال کارشناس��ان باور دارند دولت امریکا اس��تدالل سیاس��ی و حتی حقوقی خود را برای فعال کردن
مکانیسم ماشه دارد و بهطور طبیعی زیر بار مخالفت اعضای شورای امنیت نخواهد رفت .به اعتقاد دولت ترامپ
در مکانیسم ماشه و بازگشت خودبهخود تحریمها نیازی به موافقت اعضای شورای امنیت نیست؛ بنابراین دولت
امریکا بدون توجه به مخالفت یا موافقت اعضای ش��ورای امنیت بازگش��ت تحریمها را اعالم میکند و بهعبارتی
آن را بهرسمیت میشناسد.
البته کارشناس��ان باور دارند بازی با تحریمها ازس��وی امریکا تنها با هدف ایجاد التهاب در فضای اقتصادی
ایران و افزایش حساسیت بینالمللی ازجمله شرکتها و بنگاههای اقتصادی نسبت به ایران است .در واقع هدف
نهایی ترامپ از این اقدامات ،نش��ان دادن این است که به وعده انتخاباتی خود یعنی پایان دادن به برجام عمل
کرده است.
روزنامه
درباره سیاس��ت مکانیس��م ماشه و اینکه آیا امریکا میتواند آن را عملیاتی کند یا خیر و اینکه
تحریمهای امریکا چه تاثیری بر حوزه معدن گذاشته با کارشناسان گفتوگو کرده که در زیر میخوانید.

اتفاق جدیدی نیفتاده است

کیوان جعفری
طهرانی:
نمیتوان گفت
تحریمها و
اقدامات امریکا
بیتاثیر خواهد
بود

کی��وان جعف��ری طهران��ی ،تحلیلگر ارش��د بازارهای
بینالمللی س��نگآهن و فوالد با بیان اینکه تحریمهای
امری��کا هم��واره خودبهخ��ود و بهطور کام��ل در حوزه
مع��دن و صنایع معدنی اجرایی ش��ده ،به
گفت:
بهدلی��ل اینکه امکان هیچ گونه فعالیت بانکی بین ایران
و کش��ورهای دیگر وجود ندارد ،صادرات در حوزه معدن
بهش��دت متاثر شده است .امروز بهدلیل تحریمها ،حمل
ش
ب دیده و هزینههای آن افزای 
دریایی بهش��دت آس��ی 
یافته اس��ت .ش��رکتهایی که میتوانن��د محمولههای
صادرات��ی معدنی ایران را بهصورت فل��های و کانتیتری
چ وجه
حمل کنند ،محدود ش��دهاند .متاس��فانه ب��ههی 
نمیتوانی��م از کش��تیهای ایران��ی برای ص��ادرات مواد
معدنی استفاده کنیم .همچنین مشتریهایی که از ایران
خرید میکردند ،بهش��دت محدود شدهاند؛ به این تربیت
اگر مکانیس��م ماشه ازسوی امریکا اجرایی شود ،بهدلیل
اینک��ه تحریمه��ا بهصورت کامل در حال اجرا هس��تند،
وضعیت ما از شرایط امروز بدتر نخواهد شد.
طهران��ی با بیان اینکه در گذش��ته نی��ز امریکا ایران را
تحریم کرده و سیاست مکانیسم ماشه ادامه همان روند
است ،تصریح کرد :تحریمهای  ۱۵مرداد و  ۱۳آبان سال
 ۹۷را برای نخس��تین بار در حوزه معدن ش��اهد بودیم.
بعده��ا صنایع فوالد کش��ور و فلزات نی��ز چندین مرتبه
تحریم ش��دند .حتی در تحریمهای دور دوم ،سنگآهن
نیز موردتوجه قرار گرفت .بهاینترتیب امریکا با عنوانی
دیگر همان سیاستهای قبلی را دنبال میکند.

 تاثیر روانی تحریمها

ای��ن تحلیلگر ارش��د بازارهای بینالمللی س��نگآهن
و ف��والد با بیان اینکه اقدامات امری��کا تاثیر روانی دارد،

خاطرنش��ان کرد :یکی از اقدامات امریکا ایجاد
ترس و وحش��ت کاذب ب��رای صادرکنندگان،
تج��ار ایرانی و طرفهای خارجی اس��ت .البته
ش��رکتهای خارج��ی ممکن اس��ت در ابتدا
موضع گرفته و عقبنشینی کنند ،برای همین
نمیت��وان گف��ت تحریمها و اقدام��ات امریکا
بیتاثی��ر خواهد بود .او تصریح کرد :باید گفت
تصمیم امریکا تاثیر اجرایی نخواهد گذاشت .تاثیر روانی
نیز بعد از گذش��ت چند ماه کمرنگتر میش��ود و وقتی
مشخص شود که سیاست امریکا تاثیر بزرگی در صادرات
ایران نگذاشته ،جو روانی آن نیز از بین میرود.

 آینده بخش معدن

طهرانی در پاس��خ به این سوال که آینده بخش معدن
را ب��ه چ��ه ص��ورت میبینید ،گفت :ف��ارغ از تحریمها و
مکانیس��م ماشه ۱۳ ،آبان انتخابات امریکا برگزار خواهد
ش��د .در حالحاض��ر نمیتوان پیشبین��ی کرد که چه
اتفاق��ی خواه��د افتاد ،ام��ا بهطور طبیعی ش��رایط ما با
انتخ��اب ترامپ برای دور دوم ی��ا انتخاب رقیبش بایدن
متف��اوت خواهد ب��ود .جو روانی انتخ��اب مجدد ترامپ
باعث میش��ود این تفکر ایجاد ش��ود که تحریمها ادامه
خواهد داشت .این موضوع خودبهخود میتواند بر تمامی
فعالیتهای تجاری-اقتصادی ایران ازجمله بخش معدن
تاثیر بگذارد.
او ب��ا بیان اینکه باید س��عی کنیم فعالیتهای دیگری
را در کن��ار صادرات معدن و صنایع معدنی انجام دهیم،
خاطرنشان کرد :ما نیروی انسانی تحصیلکرده زیادی در
بخ��ش معدن ،صنایع معدنی و حتی فوالد داریم که باید
بتوانیم از آنها بهرهمند شویم.

 توجه به بازارهای شرق آسیا

ای��ن تحلیلگر ارش��د بازاره��ای بینالمللی
س��نگآهن و فوالد با اشاره به اهمیت توجه به
بازارهای شرق آسیا گفت :بازار چین همچنان
بازار هدف اصل��ی صادرات محصوالت معدنی
و صنایع معدنی ایران اس��ت .البته پهلوگیری
برخی کش��تیهای ایرانی حامل محمولههای
صادرات��ی ما در چند ماه گذش��ته در س��واحل چین به
مش��کل برخورده اس��ت .این مهم نشان میدهد بهعلت
تحریمه��ا ،چین بهعنوان ش��ریک تج��اری عمده ایران
مجبور ش��ده نسبت به واردات و خرید محصوالت ایرانی
حساس��یت بیش��تری به خرج دهد .اگ��ر تحریمها ادامه
پیدا کند ،روند صادرات محصوالت ایرانی ،چرخه زنجیره
فوالد و صنایع معدنی ایران به چین کاهش پیدا میکند.
درباره بازارهای روس��یه نیز باید گفت صادرات عمدهای
در زمین��ه معدن و صنایع معدنی به این کش��ور نداریم.
هرچند عدهای از تجار ایرانی نس��بت به صادرات برخی
محصوالت فوالدی خاص ایران به روسیه اقدام کردهاند،
اما نمیتوان گفت صادرات به روسیه حجم وسیعی را در
ب��ر میگیرد؛ بهاینترتیب بزرگترین ش��ریک تجاری ما
چین و جنوب ش��رق آس��یا بوده که باید بتوانیم این بازار
را حفظ کنیم.

 توجه به بازارهای منطقه

طهران��ی با تاکید ب��ر اهمیت توجه به بازارهای منطقه
خاورمیان��ه در این زمینه به کش��ور عراق اش��اره کرد و
گف��ت :عراق درباره خرید برخی محصوالت معدنی مثل
سیمان و فوالد از ایران تجدید نظر کرده ،در حالیکه در
گذشته ما صادرات عمدهای در این حوزهها به این کشور

بخش معدن در ردیف اول تحریمهای امریکا
عباس نعیمی :با
گذشت حدود
 ۲سال از خروج
امریکا از برجام،
اثر تحریمها
روی معدن تا حد
زیادی خنثیشده
است

عب��اس نعیمی ،قائممقام ایمیدرو در پاس��خ
ب��ه این س��وال که اعم��ال تحریمه��ا از طرف
امریکا چقدر در بخش معدن تاثیرگذار اس��ت،
به
گف��ت :بخش معدن هن��گام خروج
امری��کا از برجام در ردی��ف اول تحریمها بود و
محدودیتهای این حوزه  ۳ماه قبل از ش��روع
محدودیتهای نفت و پتروش��یمی آغاز ش��د.
امروز با گذش��ت حدود  ۲س��ال از خروج امریکا از برجام،
اث��ر تحریمه��ا روی ای��ن حوزه مدیریت و ت��ا حد زیادی
خنثی ش��ده اس��ت .همچنین باتوجه به ضعف همراهی
ش��ورای امنیت و کشورهای کلیدی شامل چین ،روسیه،
فرانسه ،آلمان و انگلستان با امریکا ،انتظار نمیرود اقدام
این کشور تاثیر چندانی بر حوزه معدن داشته باشد.

 اهمیت حملونقل دریایی

احمد شریفی:
آنچه ترامپ
مطرح کرده
نمادین و
بهعبارتی
تبلیغاتی برای
انتخابات داخلی
امریکا است

قائممق��ام ایمی��درو با تاکید بر اینک��ه اعمال تحریمها
اتف��اق جدیدی ب��رای ایران نیس��ت ،خاطرنش��ان کرد:
محدودیته��ای بانک��ی و مالی از ماهها قبل بهطور کامل
برق��رار اس��ت و ش��رکتهای خارجی ب��زرگ از ارتباط
مستقیم با ایران خودداری میکنند .او با اشاره به اهمیت
حملونقل دریایی گفت :تا زمانی که سیستم حملونقل
بینالملل��ی بهویژه دریایی برقرار اس��ت ،وضعیت تجارت
خارجی کش��ور در زنجیره معدن آس��یب اندکی از اعمال
محدودیتها خواهد دید .نعیمی در پاس��خ به این سوال
که آینده بخش معدن را به چه صورت میبینید ،تصریح
کرد :با تضعیف ریال ،بخش معدن یکی از حوزهها اس��ت
که ش��اهد رشد فروش و صادرات بوده و از نظر نقدینگی
و ش��اخصهای سرمایهگذاری در وضعیت بهتری نسبت
به سایر بخشها قرار دارد.

 سیاستهای توسعهای ایمیدرو

قائممق��ام ایمیدرو تصریح کرد :ش��رکتهای فعال در
حوزه معدن در س��الهای اخیر سرمایهگذاری خوبی در
حوزههای مختلف انجام دادهاند که خروجی آن ،افزایش
 ۴.۶براب��ری ظرفی��ت تولی��د ف��والد کش��ور و  ۳برابری
آلومینیوم و  ۲.۵برابری مس است! با تداوم سیاستهای
توس��عهای ایمی��درو از جمله افزایش س��رمایه  ۳۹هزار
میلیارد تومانی ش��رکتهای تابع و وابس��ته به س��ازمان

مشکالت داخلی بیشتر است

در س��ال جاری که محرک سرمایهگذاری این
ح��وزه بهویژه در ش��رکتهای بزرگ بورس��ی
اس��ت ،انتظار میرود سهم این حوزه در تولید
ناخالص داخلی کش��ور در  ۵سال آینده  ۲برابر
و اشتغال مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.

 گسترش ارتباطات تجاری

نعیم��ی در پاس��خ به این س��وال ک��ه بهنظر
ش��ما توجه به بازارهای چین ،روسیه و شرق آسیا چقدر
میتواند به رشد حوزه معدن کمک کند ،گفت :بازارهای
شرق آسیا برای صادرکنندگان کامودیتی از جمله فوالد،
مس ،آلومینیوم ،روی و س��رب جذاب است .ایران مشابه
سایر کشورها ،نگاه ویژهای به گسترش ارتباطات تجاری
ب��ا کش��ورهای این ح��وزه دارد .درباره روس��یه نیز باید
گفت این کش��ور تولیدکننده بزرگ کامودیتیها ش��امل
آلومینی��وم ،م��س ،فوالد ،روی و ...در دنیا بوده و بیش��تر
نقش رقیب را بهجای بازار هدف برای ایران بازی میکند.
قائممقام ایمیدرو با اش��اره ب��ه اهمیت توجه به بازارهای
چین تصریح کرد :در میان کش��ورهای شرق آسیا ،چین
یک استثنا است .این کشور بیش از  ۵۰درصد مواد اولیه
دنی��ا را مصرف میکند و بزرگترین بازار صادراتی ایران
را به خود اختصاص داده اس��ت؛ ب ه اینترتیب نقش این
کش��ور در گس��ترش بخش معدن و صنایع معدنی ایران
بسیار کلیدی است.

 چین اول ،عراق دوم

نعیمی در پاس��خ به این س��وال که توج��ه به بازارهای
منطقه خاورمیانه مثل عراق و س��وریه چقدر مهم اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :صادرات بخش معدن و صنایع معدنی
ایران در سال  ۱۳۹۸بیش از  ۸.۴۹میلیارد دالر بوده که
چین با  ۲.۴۷میلیارد دالر رتبه اول ،عراق با  ۱.۱۵میلیارد
دالر رتبه دوم و افغانستان با  ۴۰۴میلیون دالر رتبه ششم
را به خود اختصاص دادهاند.
قائممق��ام ایمیدرو تصریح کرد :آمار گمرک نش��ان از
ص��ادرات تنها  ۵۲میلی��ون دالر محصول معدن و صنایع
معدنی به س��وریه در س��ال  ۱۳۹۸دارد که رقم بس��یار
پایینی اس��ت و نشان از تداوم رشد سرمایهگذاری پایین
در روسیه در فضای فعلی دارد.

امریکا با خروج از برجام در عمل حق استفاده از مکانیسم ماشه یا بهعبارتدیگر
ابزار فش��ار خود علیه ایران را از دس��ت داده اس��ت .اگر امریکا در برجام باقی
میماند ،خیلی راحتتر میتوانس��ت مکانیس��م ماشه را علیه ایران به کار اندازد

داشتیم.
این تحلیلگر ارش��د بازارهای بینالمللی س��نگآهن و
فوالد با اشاره به خودتحریمیها و ضعف سیاستگذاریها
اظهار کرد :صادرات برخی مواد معدنی مثل س��نگآهن
هماتی��ت کمعی��ار باوجود نیاز و تقاض��ای کارخانههای
س��یمان عراق ازس��وی وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
متوقف ش��ده اس��ت .درواقع خودتحریمی که ازس��وی
وزارتخانه ایجادشده مانع بزرگی بر سر راه این مهم است.
باتوجه به اینکه در داخل کشور به سنگآهن هماتیت با
عی��ار  ۴۰ت��ا  ۴۲درصد ( Fe۲O۳بین  ۵۷تا  ۶۰درصد)
نی��از نداری��م و اینکه این عی��ار هیچگونه مصرف داخلی
در صنایع فوالدس��ازی کش��ور ن��دارد و تنها در صنعت
سیمان قابلمصرف است ،باید موانع صادرات آن ازسوی
وزارتخانه برداش��ته شود .در چنین شرایطی که صادرات
عم��دهای به عراق نداریم ،باید س��عی ش��ود این بازار را
حفظ کنیم .او درباره تاثیر مکانیس��م ماشه بر بورس نیز
گفت :سیاست مکانیسم ماشه بهطورکلی بر بورس ایران
بیتاثی��ر اس��ت ،اما در کوتاهمدت بهعل��ت جو روانی که
برجای میگ��ذارد ،تاثیرگذار خواهد بود .در حالحاضر
ه��م وضعیت بورس معدنی و فل��زی باوجود تالشهای
مثبت انجامشده توسط ایمیدرو هنوز بهطور کامل بهبود
نیافته است .باید با آگاهسازی صحیح مردم ازسوی هر دو
بخش دولتی و خصوصی ،تاثیر روانی مکانیس��م ماشه را
از بی��ن برد .بهطور طبیعی انتخابات امریکا نیز بر بورس
مع��دن تاثیرگذار خواهد بود .اگ��ر تحریمها دوباره ادامه
پی��دا کند ،در میانمدت و بلندم��دت میتواند صادرات
بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور را تحت تاثیر خود
قرار دهد.

احم��د ش��ریفی ،دبیر کل انجمن س��نگ
ای��ران با بی��ان اینک��ه امریکا با مکانیس��م
ماش��ه در عمل کاری نمیتواند انجام دهد،
ب��ه
گفت :فش��ار امری��کا و تحریمها
هیچ مش��کلی ب��رای کش��ور ایج��اد نکرده
است.
البته در داخل کشور مسئوالن مشکالتی
را ایجاد کردهاند که کمتر از فشارهای خارجی نیست.
آنها با ضع��ف حمایت از تولید بهعبارتی دس��ت خود
را روی ماشه گذاش��تهاند تا واحدهای تولیدی نتوانند
کاری از پیش ببرند.

 بازی انتخابات

دبی��ر کل انجمن س��نگ ای��ران با بی��ان اینکه در
گذشته هم تحریمها اعمالش��دهاند ،گفت :تحریمها
فش��ار مضاعفی بر بخش معدن وارد کرد ،بهطوری که
صادرات مواد معدنی دچار مشکل شد.
امروز مکانیسم ماشه حتی در صورت عملیاتی شدن
تفاوت��ی برای م��ا ایجاد نمیکند؛ به ای��ن دلیل که ما
حداکثر تحریمها را شاهد بودهایم .بهاینترتیب آنچه
امری��کا مطرح کرده نمادین و بهعبارتی تبلیغاتی برای
انتخابات داخلی ترامپ است.

 آینده بخش معدن

شریفی در پاسخ به این سوال که آینده بخش معدن
را به چه ص��ورت میبینید ،اظهار کرد :این موضوع به
بسیاری از مس��ائل بستگی دارد .با اینکه بخش معدن
ظرفیت بس��یار باال و مزیتهای فراوانی دارد ،هنوز با
تنگناهایی روبهرو است.
یکی از این موارد معادن کوچک هس��تند؛ در حالی
که وزارتخانه تصمیمات��ی برای احیای معادن کوچک
اتخ��اذ ک��رده ،گامهای موث��ری برای احی��ای معادن
کوچک برداشته نشده است.
دبی��ر کل انجم��ن س��نگ ای��ران ب��ا بی��ان اینکه
ارزشافزوده در بخش معدن بس��یار باال است و ایران
مزی��ت قابلتوجهی در این بخ��ش دارد ،تصریح کرد:
باتوجه به این مهم ،تنها نیاز ما این است که وزارتخانه
و دول��ت از ای��ن بخش حمایت کنند و دس��ت و پای

کالم آخر

و زمینه بازگش��ت تحریمهای س��ازمان ملل را فراهم کند ،این درحالی اس��ت
ش��رایط امروز متفاوت اس��ت .کارشناسان باور دارند امریکا با اعمال تحریمهای
مختلف بخش معدن را متاثر کرده و بر آن تاثیر منفی گذاش��ته اس��ت؛ بنابراین

مع��دن را نبندن��د ،این در حالی اس��ت که
وزارتخان��ه گرهه��ای کوری را ب��رای معادن
ایجاد ک��رده و تنها جنبههای تنبیهی قانون
را اج��را میکن��د و به جنبههای تش��ویقی
توجهی ندارد .او با تاکید بر اینکه جنبههای
تشویقی توس��عه س��رمایهگذاری در بخش
مع��دن باید مورد توجه وزارتخانه قرار گیرد،
تصریح کرد :ب��رای این مهم باید از کمک تش��کلها،
خانه معدن و نظرات کارشناس��ان اس��تفاده کرد .اگر
جنبههای تشویقی قوانین ازس��وی وزارتخانه اجرایی
ش��ود ،معدن رش��د کرده و ظرفیت بسیار خوبی برای
حل بخش عمدهای از مشکالت جامعه فراهم میسازد.

 توجه به بازار شرق آسیا

ش��ریفی با اش��اره به اینکه بازار چی��ن برای بخش
معدن بسیار مناس��ب است ،خاطرنشان کرد :چین در
بخش س��نگ تزئینی ،آهن ،ف��والد و ...جایگاه ویژهای
دارد و میتواند برای ما جذاب باشد.
ما ب��ا تمرکز بر بازارهای چین میتوانیم به توس��عه
سرمایهگذاری کمک کرده و با فروش محصول خود به
چین تحولی در بخش معدن ایجاد کنیم.
دبیر کل انجمن س��نگ ایران در پاسخ به این سوال
ک��ه توجه به بازاره��ای خاورمیانه چقدر مهم اس��ت،
تصریح کرد :در عراق و س��وریه در بخش س��نگهای
س��اختمانی اقدامات زی��ادی میتوان انج��ام داد .این
کش��ورها بازار بس��یار بزرگ و جذابی دارن��د که باید
موردتوجه قرار گیرد.
او تصریح کرد :متاسفانه  ۳۰۰میلیون دالر صادراتی
ک��ه در حوزه س��نگ تزئینی داریم عدد بس��یار کمی
است ،چراکه هدفگذاری ما باید بیش از یک میلیارد
دالر باشد .برای این هم باید بسترها را فراهم کنیم.
ش��ریفی تاکید کرد :مهمتری��ن کاری که باید انجام
دهیم این اس��ت که هلدینگهای بس��یار قوی ایجاد
کنیم ت��ا هم بتوانند برندس��ازی کرده و ه��م انبار را
در بازاره��ای هدف ایجاد کنی��م .او تاکید کرد :ما باید
بهط��ور مس��تقیم از پروژههای بزرگ در کش��ورهای
مختلف آگاه شویم تا بتوانیم کاالی خود را بفروشیم.

مکانیس��م ماشه یا هر سیاست دیگری ازسوی این کشور دیگر تاثیر چندانی بر
حوزه معدن نخواهد گذاشت .آنها به اتفاق بر اهمیت توجه به بازارهای شرق آسیا
بهویژه چین تاکید داشته و معتقدند ایران باید بتواند مسیر خود را پیدا کند.

