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«اسنپ بک»
قانونی نیست

فوالد در دور زدن
تحریمها حرفهای است

وضع معدن
از این بدتر نخواهد شد

تکیه بر تولید داخل ،تحریمها را کمرنگ میکند

عکس:

 اهمیت توجه به تولید داخلی

سعید چهرهچلگانی ،استاد دانشگاه در گفتوگو با

با اشاره به اعمال تحریمها ازسوی امریکا گفت :امریکا بارها
ای��ران را تحریم کرده اس��ت .تحریم چ��ه در حوزه معدن و
چ��ه در حوزه نف��ت میتواند به اقتصاد کش��ور ضربه بزند.
هرچند ممکن است معادن نسبت به نفت با محدودیتهای
کمتری مواجه و در مقابله با تحریمها شرایط بهتری داشته
باش��ند ،اما در س��طح بینالملل اقتصاد کش��ور با مشکالت
زیادی روبهرو خواهد بود .این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به
عواقب تحریمها ب��رای بخش معدن گفت :تحریم میتواند
در بس��یاری از بخشها فلجکننده باشد .همچنین تحریمها
باعث بروز مش��کالت جدی ت��ا مرز تعطیلی معادن کوچک
میش��وند؛ به این دلیل که بهطور مثال در گذش��ته تس��ت
س��اده عیارسنجی بهصرفه بوده اما امروز باتوجه به افزایش
نرخ ارز و مشکل تامین مواد اولیه تست ،این عملیات دیگر
چندان سودی ندارد .همچنین هزینههای آزمایشگاه یا تهیه
ماشینآالت آنقدر زیاد است که معدنکار را با مشکل روبهرو
میکن��د .چهرهچلگان��ی با تاکید بر اینکه م��ا باید بر تولید
داخلی و رش��د توانمندیهایم��ان تمرکز کنیم ،ادامه داد:
چ وقت در حوزه برخی کاالهای مصرفی مانند
کش��ور ما هی 
مواد پروتئینی تحریم نمیشود ،به این دلیل که ایران جزو
معدود کش��ورهایی اس��ت که میتواند تولیدکننده و حتی
صادرکننده محصوالت مصرفی خوراکی باشد و وقتی توان

تولید داشته باشیم دیگر کشورهایی مثل امریکا با تهدید و
ایج��اد ترس نمیتوانند مانور دهند .این محقق حوزه معدن
با اش��اره به اهمیت برخی مواد معدنی در ایران و دنیا گفت:
صادرات آهن را تحریم کردند .بازار آهن در جهان در اختیار
چین و امریکاس��ت و این محصول مشتریهای خاص خود
را دارد و این دو کشور میتوانند بازار جهانی را در این زمینه
تامین کنند اما از آنجا که کشورهای یادشده از ذخایر مواد
معدن��ی مس برخوردار نیس��تند و ایران در ذخایر این ماده
معدنی از ظرفیت باالیی برخوردار است ،مس تحریم نشد.
او ب��ا اش��اره به رویه کش��ورهای موفق دنی��ا اظهار کرد:
کش��ور س��وئد مزیتی نس��بت به ما ندارد و ما میتوانیم به
توانمندیهای موجود در این کش��ور هم دس��ت پیدا کنیم.
از نظ��ر نیروی انس��انی ایران از ظرفیته��ای قابلتوجهی
برخ��وردار اس��ت .برخالف تص��ور همه که گفته میش��ود
ایرانیها آدمهای باهوش��ی هستند ،من باور دارم ما باهوش
نیس��تیم ،بلکه سختکوش هستیم؛ بنابراین با تکی ه بر توان
داخلی و ظرفیتهایی که در اختیار داریم میتوانیم گامهای
مثبتی در جهت رشد اشتغال و اقتصاد کشور برداریم.

 بخش خصوصی درگیر تحریم نیست
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سعید چهرهچلگانی

 سخن پایانی

کارشناس��ان باور دارند اعمال تحریم ازسوی
امری��کا بر اقتص��اد دولتی تاثیرگذار اس��ت و بر
فعالیتهای بخ��ش خصوصی تاثیر باالیی ندارد.
هرچند اعمال محدودیتهای اقتصادی و بانکی
در کل ب��ر تمام بخشهای دولت��ی و خصوصی
موثر است اما در حوزه معدن اگر دولت به معادن
بخ��ش خصوصی بیش��تر بها ده��د ،تحریمهای
امریکا تاثیر چندانی نخواهد گذاش��ت؛ بنابراین
یتوانیم
اگر بر توان داخلی و تولید تکیه کنیم ،م 
با قوت پیش رفته و موانع و مشکالتی که امریکا
برای ایران اعمال میکند را پشت سر بگذاریم.

سید داوود حسینی

بازگشت تعدادی از معادن کوچکمقیاس نظیر
معادن مس س��رخ ،مرمریت رودش��ور ،سیلیس،
کوهآش��تی ،بال کل��ی ،پیشچنگ و گیس��ور به
چرخ��ه تولید از دس��تاوردهای مهم ط��رح احیا
و فعالس��ازی مع��ادن کوچکمقی��اس در نیمه
نخس��ت امس��ال بوده اس��ت .به گ��زارش روابط
عمومی ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران،
در راس��تای پیادهس��ازی طرح احیا ،فعالسازی و
توس��عه معادن کوچکمقیاس در استان خراسان
رض��وی تاکنون از  ۴۹بهرهب��ردار معدن غیرفعال
دعوت به عمل آمده است .برای بررسی مشکالت و
موان��ع فعالیت این معادن از معاون معدن و صنایع
معدنی اس��تان ،نماینده شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران و رئیس خانه معدن اس��تان خراسان
رضوی دعوت ش��ده است .براس��اس این گزارش
در جلس��ات مذک��ور پس از اس��تماع مش��کالت
بهرهبرداران ،راهکارهای کلینیکی متعددی نظیر
معرفی به بازار فروش مناس��ب ،معرفی برای ورود
ماش��ینآالت دست دوم و معرفی به صندوق بیمه
سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ،پیشنهاد شده
اس��ت .مهلت قانونی برای پرداخت حقوق دولتی و
اعطای تخفیفات قانونی از دیگر موارد مطرح شده
ب��رای افزایش انگیزه و کمک به بازگش��ت معادن
غیرفعال به چرخه تولید در جلس��ات مذکور بوده
است .محمد توکلی ،معاون معدن و صنایع معدنی
استان خراسان رضوی سازماندهی و عملکرد طرح
احیای معادن کوچکمقیاس را در استان خراسان
رضوی تاکنون مطلوب دانست و خاطرنشان کرد:
بازگش��ت تعدادی از معادن کوچکمقیاس نظیر
معادن مس س��رخ ،مرمریت رودش��ور ،سیلیس،
کوه آش��تی ،بال کل��ی ،پیشچنگ و گیس��ور به
چرخه تولید از دس��تاوردهای مه��م این طرح در
نیمه نخس��ت امسال بوده است .انتظار میرود در
آینده نزدیک نیز شاهد فعال شدن بخش عمدهای
از معادن غیرفعال و افزایش رونق اش��تغالزایی در
مناطق کمترتوس��عهیافته استان خراسان رضوی
باشیم.

خبر

بهباور کارشناسان ،امریکا با خروج از برجام در عمل حق
یا بهعبارت دیگر ابزار فش��ار علیه ایران را از دس��ت داده و
نمیتوان��د تاثی��ری منفی بر اقتصاد ایران بگ��ذارد .اگر این
کشور در برجام باقی میماند ،بهراحتی میتوانست مکانیسم
ماشه را علیه ایران به کار اندازد و زمینه بازگشت تحریمهای
ل حاضر این حق از این
سازمان ملل را فراهم کند ،اما در حا 
کش��ور گرفته شده است .کارشناس��ان تاکید دارند در واقع
خروج امریکا از برجام باوجود همه مشکالتی که برای ایران
داشته حداقل این فایده را دارد که مانع از سوءاستفاده این
کشور برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل شود.
گفتنی است در جریان مذاکرات وین ،دولت امریکا موفق
شد بندی را در توافق نهایی بگنجاند که امکان بازگرداندن
تمام��ی تحریمها در صورت تخطی ایران از اجرای تعهدات
را فراه��م میک��رد .از آنجا ک��ه تحریم ایران ب��ه قطعنامه
ش��ورای امنیت بازمیگردد و مکانیس��م ماش��ه تحریمها را
بازمیگرداند ،امریکا قصد داش��ت با فعال کردن مکانیس��م
ماشه به هدف خود در تمدید تحریم ایران برسد.
در متن قطعنامه  ۲۲۳۱آمده است هر کشور شرکتکننده
در توافق هس��تهای میتواند در صورتی که کش��ور دیگر را
ناقض تعهد تشخیص داد ،این مکانیسم را فعال کند .با این
حال امریکا و اروپا بر س��ر کشور شرکتکننده اختالفنظر
دارند .اروپا اس��تدالل میکند که امریکا در س��ال  ۲۰۱۸از
تواف��ق خارج ش��ده و به لحاظ قانونی دیگر ش��رکتکننده
محس��وب نمیش��ود؛ در نتیجه نمیتواند مکانیسم ماشه را
فع��ال کند .از طرف دیگر امریکا مطرح میکند که از برجام
خارج ش��ده ،نه از قطعنامه ش��ورای امنیت .مقامات ایاالت
متحده اس��تدالل میکنند که در تصویب قطعنامه شورای
امنیت بهعنوان شرکتکننده حاضر بودهاند و از آنجا که این
قطعنامه همچنان اجرایی تلقی میشود ،میتوانند مکانیسم
ماشه را فعال کنند.
روزنامه
در این پرونده با عنوان «چکاندن نافرجام
ماش��ه» به بررس��ی تاثیر تحریمهای امری��کا پرداخته و با
کارشناسان گفتوگو کرده است .در این صفحه کارشناسان
معدنی درباره این موضوع به اظهارنظر پرداختند.

فل��زی امریکا علیه ایران در بهار  ۱۳۹۸اظهار کرد :صادرات
فلزات پایه ایران مثل آهن ،س��رب و روی که س��ال گذشته
ازس��وی رئیسجمه��وری امریکا تحریم ش��دند ،از آنجا که
بیشتر ازسوی بخش خصوصی یا خصولتیها انجام میشدند
با مشکل جدی روبهرو نشدند.
حس��ینی تاکی��د کرد :اگر معادن کش��ور در کل دس��ت
بخش خصوصی بود و دولت هیچ نقش��ی در آنها نداش��ت،
امروز این نگرانیها را هم نداش��تیم .اگر به مواد معدنی که
سال گذشته تحریم شدند دقت کنیم ،متوجه میشویم که
بهطور مثال صادرات س��نگ مرمریت تحریم نش��د یا دیگر
منابع معدنی که در دس��ت بخ��ش خصوصی بودند درگیر
مش��کالت تحریمها نش��دند .معاون امور مع��ادن و صنایع
معدنی اس��تان فارس ادامه داد :امریکا با خروج از برجام در
عمل حق اعمال فشار علیه ایران را از دست داده و نمیتواند
تاثیری منفی بر اقتصاد ایران بگذارد .با این حال متاس��فانه
امریکا ترس��ی را بین بیش��تر کشورها ایجاد کرده تا با ایران
معامله نکنند و روزبهروز ش��دت تحریمها را بیشتر میکند
و از روشهای مختلف مثل مکانیس��م ماشه بهره میگیرد.
هرچند این اقدامها تا حدودی موجب بروز مشکالتی شده،
اما اگر مجموعههای ما باتوجه به ظرفیتهای نهفته کشور،
توان تولید و اطالعاتی خود را بروزرس��انی کرده و در تولید
و خدم��ات موفق عمل کنند ،بهطور حتم میتوانیم جایگاه
خود را ارتقا و تحریمها را شکست دهیم.
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