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عرضه و تقاضای ورق
فوالدی در بورس
شفاف شود

تداوم تولید مولیبدن
زیر تیغ رقابت

حضور دانشبنیانها
در حوزه معدن
جدیتر میشود

 معدن و جدول مندلیف

عبدالوه��اب س��هلآبادی ،رئیس خان��ه صنعت ،معدن
و تج��ارت ای��ران ب��ه
گفت :بخش مع��دن یکی از
بخشهایی اس��ت ک��ه از نظر اش��تغال و ارزآوری میتوان
روی آن حس��اب کرد .در واقع حوزه معدن کشور ما مثل
جدول مندلیف است که همهچیز را در کنار یکدیگر دارد.
رئی��س خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران تصریح کرد:
با اینکه پهنههای معدنی بس��یاری در استانهای مختلف
کش��ور وجود دارد ،اما زمینهای برای توس��عه فعالیتهای
معدنی ازس��وی بخشخصوص��ی و واحده��ای کوچک و
متوس��ط معدنی فراهم نش��ده اس��ت .در اینبین ضعف
قوانی��ن ،تعدد بخش��نامهها و تصمیمگیریه��ای نابجا در
بخش معدن از جمله مسائلی است که بهگفته فعاالن این
حوزه منجر به توسعه نیافتن بخش معدن شده است.
سهلآبادی با اشاره به مشکالت دریافت تسهیالت بانکی
گفت :متاسفانه امروز معدنکاران نمیتوانند آنطور که باید
از تس��هیالت بانکی استفاده کنند .این گروه مشکل تامین
وثیقه برای دریافت تس��هیالت از سیس��تم بانکی دارند و
پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه مورد تایید بانک نیست.
رئی��س خانه صنعت ،مع��دن و تجارت ایران در پاس��خ
به این س��وال که چ��ه انتظاری از مجل��س یازدهم دارید،

 مقایسه معدنکاری ایران با معدنکاری جهان

عکس:

یکی از مواردی که همواره بخش معدن را آزار میدهد،
وض��ع قوانی��ن و مق��ررات غیرکارشناس��ی ،عجوالن��ه و
خلقالساعه است .وجود قوانین و مقررات در بخش معدن
مانند س��ایر بخشهای اقتص��ادی از ضروریات اس��ت اما
قوانین آنجایی فعاالن اقتصادی را با مشکل مواجه میکند
که تعدد آنها زیاد میشود و گاهی در تضاد با قوانین دیگر
همین حوزه هستند.
گاه��ی بخش��نامههایی ص��ادر میش��ود که ب��ا قوانین
باالدستی مغایرت دارند؛ بنابراین توصیه میشود نهادهای
درگیر و تش��کلهای مرتبط بخش��نامهها را پ��س از کار
کارشناس��ی و براساس نظریههای تخصصی ارائه دهند .در
این روند ه��ر چه قوانین را جامعت��ر ببینیم ،بهطور قطع
سرعت رشد بخش معدن هم بیشتر میشود.
درب��اره قوانی��ن ح��وزه مع��دن با کارشناس��ان
گفتوگو کرد ه که در ادامه میخوانید.

ش��رکتهای توانمند م��ورد بازنگری قرار گیرد و ش��رایط
بهتری برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شود.

تصریح کرد :ما همواره خواس��تار نظارت بر قوانین ازسوی
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در کنار نهادهای ناظر
دولتی هس��تیم .یکی از وظایف مجلس ش��ورای اسالمی
ی قواعد» و نظارت بر اجرای قوانین است× این
«مهندس�� 
در حالی اس��ت که برخی قوانین ضدتولید هستند؛ بهطور
ب شده که راهی برای
مثال قوانینی در بخش معدن تصوی 
توس��عه معدن در نظر نگرفته اس��ت .امروز معادن کوچک
دچار مشکالت زیادی از نظر منابع طبیعی هستند و برای
حل آن انتظار داریم مجلس با بررس��ی طرحهای اصالحی
نقش مثبتی در این زمینه ایفا کند.
سهلآبادی تصریح کرد :معدنکاران توانمند و سرشناسی
در اقتص��اد ای��ران وج��ود دارند ک��ه گاه��ی بهدلیل بروز
کوچکترین مشکالت راهی مراکز حقوقی میشوند .برخی
معدنکاران نیز برای بهرهبرداری و حتی اکتش��اف گاهی با
مش��کالت زیادی روبهرو شده و نمیتوانند مجوزهای الزم
را دریافت کنند.
رئی��س خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اش��اره به
اینکه برخی قوانین دس��ت تولیدکننده را بس��ته ،تصریح
کرد :گاهی قوانین به نفع تولید و اش��تغال نیستند .در این
بین انتظار ما از مجلس ش��ورای اسالمی ،نظارت کامل بر
قوانین معدنکاری است.
او به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی اشاره و تصریح

ک��رد :نماین��دگان مجلس بای��د با کارشناس��ان معدنی و
صنعتی جلسات مشترک برگزار کرده ،از اعضای اتاقهای
بازرگانی و اصناف مش��ورت بگیرن��د و باتوجه به اطالعات
خبرگان صنعتی و معدنی تصمیمگیری کنند.

 تشکیل گروههای تخصصی و مشترک

ناصر تقیزاده ،مدیرعامل ش��رکت معدن��ی چادرملو به
گفت :در حالیکه ما بهعنوان یک ش��رکت معدنی
از آمادگی زیادی برای اکتشاف برخورداریم و انتظار داریم
برای رش��د معدنکاری بهراحتی به معدنکاران بزرگ پهنه
واگذار ش��ود ،در عمل میبینیم ک��ه گاهی جلوی این امر
گرفته میش��ود .مدیرعامل ش��رکت معدن��ی چادرملو با
بیان اینکه برای رش��د معدنکاری بس��یاری از شرکتهای
بزرگ معدنی حتی حاضرند تجهیزات حفاری وارد کش��ور
کنند ،تصریح کرد :س��ازمان انرژی اتمی امکانات تفصیلی
و ژئوفیزی��ک هوای��ی بس��یار پیش��رفتهای دارد؛ بنابراین
میتوان با تش��کیل گروههای تخصصی و تعریف همکاری
مشترک بین معدنکاران بزرگ و سازمان انژری اتمی دست
به اکتش��اف زد .تقیزاده با اش��اره به می��زان کم توجه به
بخش معدن تاکید کرد :زمان طالیی برای توس��عه معادن
را بهراحتی از دس��ت میدهیم .وی اف��زود :با اینکه آینده
کشور در دس��ت بخش معدن است ،گاهی چندان به این
مهم توجهی نمیش��ود .باید ش��رایط واگذاری پهنهها به

مدیرعامل ش��رکت معدنی چادرملو با اشاره به وضعیت
معدنکاری در کش��ورهای دیگر اظهار کرد :اگر در استرالیا
معدنی ی��ک ماه فعالیت نکن��د ،ماه دوم با ابط��ال پروانه
جلوی فعالیت معدنکار گرفته میشود ،این در حالی است
که در کش��ور ما ف��ردی پس از اخذ مجوز اکتش��اف یک
منطقه معدنی مش��خص کرده ،بهمنظ��ور تعیین کمیت و
کیفی��ت ماده معدنی به اصطالح «ترانش��ه» زده و پس از
انج��ام عملیات محدود کار را نیم��هکاره رها کرده و عمال
کار تعطیل شده است .او تاکید کرد :در واقع این فرد حتی
باوجود اخذ مجوزها در عمل اهلیت فنی و اقتصادی ندارد
و تنها معدن را حبس کرده است.

اهمیت توسعه منابع
انسانی در بخش معدن
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 معادن باید به اهلش واگذار شود

تقیزاده با بیان اینکه باید معادن به اهلش واگذار شود،
گفت :در واقع معدن مزیت نس��بی دارد ک��ه ما با قوانین
فعل��ی آن را محدود کردهایم .در ای��ن زمینه مجلس باید
ورود کند تا مجوز معادنی که فعالیت ندارند را ابطال کرده
و به اهلش بسپارد.
او تصریح کرد :باید ش��رکتهای بزرگ معدنی در رشد
معدن مش��ارکت کرده و بقیه به بخ��ش خصوصی واگذار
شود.

عبدالوهاب سهلآبادی

 سخن پایانی

کارشناسان باور دارند امروز معادن در جایگاه
واقعی خود قرار ندارند و یکی از دالیل اصلی آن
ضعف قوانین و بیتوجهی مسئوالن است .قوانین
شفاف ازجمله مواردی است که معدنکاران به آن
توپاگیر تنها
نیاز دارند .آنها باور دارند قوانین دس 
موجب هدررفت وقت و هزینه میشود.
باتوجه به اینکه ایران از نظر معدنی منطقهای
غنی اس��ت ،این انتظ��ار از نماین��دگان مجلس
میرود ک��ه قوانین مزاح��م و متناقض را حذف
کنند و دست به تصویب قوانین شفاف بزنند.

ناصر تقیزاده

خداداد غریبپور،
هی�ات
رئی�س
عام�ل ایمی�درو:
س��رمایههای انس��انی،
ج��زو باارزشتری��ن
منابع سازمانی هستند
که زمینه تحقق اهداف
سازمانی را فراهم میکنند .رشد و توسعه سازمانها
و در پی آن جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از
منابع انسانی اس��ت؛ از این رو یکی از شاخصهای
پیش��رفت و توس��عه دارا بودن نیروی کار س��الم و
محی��ط کاری ایمن اس��ت .بر این اس��اس ارتقای
به��رهوری و توس��عه منابع انس��انی بخش معدن و
صنایع معدنی جزو اس��تراتژیهای کالن سازمان
ایمیدرو تعریف ش��ده است .همچنین برخورداری
از س�لامت ،رفاه و تامین اجتماع��ی ،فرصتهای
براب��ر و بهرهمندی از محیطزیس��ت مطلوب جزو
محورهای اصلی س��ند چشمانداز س��ازمان تا افق
 ۱۴۰۴ب��وده و توجه به ایمنی و س�لامت کارکنان
نیز یکی از مهمترین ارزشهای هفتگانه س��ازمان
بهش��مار میآید .تدوین و گنجاندن برنامه توسعه
س�لامت کار و محی��ط در اس��تراتژیهای کالن،
چش��مانداز و ارزشهای س��ازمان موید توجه ویژه
سازمان به حوزه ایمنی و سالمت محیط کار است.
همچنین در این حوزه توجه ویژه سازمان دستیابی
به چشمانداز صفر در جهت کاهش حوادث و ایجاد
محی��ط کار ایمن اس��ت؛ از ای��ن رو انتظار میرود
کلیه واحدهای تابعه و وابسته سازمان ،در راستای
اجرای اصل پیش��گیری مقدم بر درمان و در جهت
دس��تیابی به چش��مانداز صف��ر گام بردارن��د و با
انجام اقدامات موثر پیش��گیرانه و حمایت از ایجاد
موثر و توس��عه سیس��تمهای مدیریت  HSEEاز
سرمایههای انس��انی و تجهیزاتی و تولید حفاظت
و صیانت کنند .اینجانب ضمن تبریک روز ایمنی و
آتشنشانی به کلیه شاغالن و فعاالن حوزه ایمنی و
آتشنشانی ،توفیقات روزافزون ایشان را از خداوند
منان مسألت دارم.

نظرگاه

اصالح قوانین برای واگذاری معادن به اهلش
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