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صنایع معدنی

کارشناسان بر تاثیر سیاست بر تولید تاکید دارند

مرضیه احقاقی

خروج بازار فوالد از روند سنتی
عکس:

هر ساله و در روزهای پایانی اسفند شاهد رونق گرفتن خرید و فروش مواد اولیه ،فلزات پایه
و حتی محصوالت فوالدی هستیم .این رشد تقاضا بهدلیل انتظار برای رشد قیمتها در سال
بعد ،تورم ،باال رفتن هزینههای دس�تمزد و س�ایر هزینههای تولید ایجاد میش�ود .در همین
حال عدهای نیز با علم به گران شدن قیمتها اقدام به خرید این محصوالت در روزهای پایانی
س�ال و خرید آن در سال آینده و پس از رشد قیمتها میکنند .در واقع تقاضایی سرمایهای
نیز برای خرید این محصوالت شکل میگیرد و بازار آنها را رونق میبخشد .اما بازار محصوالت
یادشده در سال جاری از روند سنتی موردبحث تبعیت نمیکند؛ یعنی شاهد کاهش قابلتوجه
تقاضا برای خرید مواد اولیه ،فلزات اساسی ،فوالد و محصوالت فوالدی هستیم .برای بررسی
دالی�ل این افت تقاضا با فعاالن صنایع مختلف گفتوگو کردهایم .این فعاالن ضمن اش�اره به
سیاس�ی بودن اقتصاد و تولید در ایران تاکید کردند که نگرانیهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز
در سال آینده وجود دارد .این نگرانی مانع خرید مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان میشود.
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ن و در اسفند  ،بازار خرید و فروش
در سنوات قبل از اواخر بهم 
آهنآالت رونق میگرفت و تقاضا برای خرید این محصوالت شدت
مییافت ،چراکه انتظار میرود با ش��روع سال جدید تورم افزایش
یابد و شاهد رشد نرخ فروش محصوالت باشیم

بازار فوالد رونق ندارد
محم��د اعتب��اری از فعاالن بازار ف��والد در گفتوگو
ب��ا
و در ارزیابی بازار خری��د و فروش فوالد در
روزهای پایانی س��ال  ۱۴۰۰گفت :در س��نوات قبل از
ن و در اسفند ،بازار خرید و فروش آهنآالت
اواخر بهم 
رون��ق میگرف��ت و تقاضا برای خری��د این محصوالت
ش��دت مییافت ،چراکه انتظار میرود با ش��روع سال
جدی��د ت��ورم افزایش یابد و ش��اهد رش��د نرخ فروش
محصوالت باشیم .در چنین موقعیتی حتی خرید فوالد
در قالب کاالی سرمایهای نیز رونق میگرفت.
این فعال صنعت فوالد افزود :اما سال جاری برخالف
روند س��نتی حاکم بر بازار ف��والد از میزان تقاضا برای
خرید این محصول در روزهای پایانی س��ال بهش��دت
کاسته شده است .بازار تولید و اقتصاد ما به فعالیتهای
سیاسی گره خورده؛ یعنی عوامل سیاسی از اثرگذاری
باالیی بر خرید و فروشها برخوردار هستند.

 نگاهی به دالیل کاهش تقاضا

اعتب��اری گفت :دالی��ل متعددی را میت��وان برای
توجی��ه ای��ن کاه��ش تقاض��ا عن��وان ک��رد .ازجمله
مهمتری��ن این دالیل باید از انتخاب جو بایدن بهعنوان
رئیسجمه��وری ای��االت متحده و احتم��ال تغییر در
روابط سیاس��ی میان ایران و س��ایر کش��ورها و حتی

تعدیل تحری��م و محدودیت بینالمللی ایران
در س��طح بینالمللی اش��اره کرد .در همین
حال در خرداد ماه انتخابات ریاستجمهوری
ایران برگزار میشود و خود میتواند بهعنوان
عامل تغییر سیاس��تهای کش��ور باش��د .در
ادامه توق��ف افزایش روند صع��ودی دالر در
مقابل ریال و همچنین ش��کنندگی لحظهای
آن نی��ز از مهمترین دالی��ل کاهش تقاضا در
بازار فوالد یاد میشود.
اعتب��اری گفت :حال این انتظار در میان فعاالن بازار
ایجادشده که برقراری هر توافق احتمالی میان ایران و
ایاالت متحده میتواند زمینهساز افت نرخ ارز در ایران
باش��د .با توجه به ریس��کهای یادش��ده هیچ تقاضای
س��رمایهای به خرید فوالد و محصوالت فوالدی جذب
نمیشود.
وی افزود :بررسی رینگ معامالت تیرآهن در بورس
کاال حکایت از آن دارد که حجم معامالت بسیار پایین
است؛ یعنی عالوه بر حذف تقاضای سرمایهای ،تقاضای
مصرفی نیز برای خرید فوالد وجود ندارد .در واقع بازار
از تولید اش��باع ش��ده اس��ت .در همین حال تولید در
صنع��ت ساختوس��از نیز رونقی ن��دارد و نباید منتظر

خرید مصرفی فوالد هم باشیم.
در چنی��ن فضای��ی ،ص��ادرات محصوالت
فوالدی اهمی��ت مییابد و بای��د برای رونق
آن تالش ک��رد .این فعال ب��ازار فوالد ادامه
داد :هرچند عملکرد اش��تباه سیاستگذاران
در معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در ماههای گذش��ته مانع پیشفروش
محصوالت فوالدی ما در بازارهای بینالمللی
ش��ده اس��ت .در چنین فضایی بهتازگی ب��رای فروش
محصوالت فوالدی خود در بازار جهانی اقدام کردهایم.
وی در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر تاثی��ر افت نرخ
ارز ب��ر عملک��رد تولیدکنن��دگان محص��والت فوالدی
گف��ت :واحده��ای تولیدی ب��ه امید ثاب��ت ماندن نرخ
ارز محصوالت خود را فروخت��ه یا صادر کردهاند .حال
چنانچه نرخ ارز کاهش��ی شود از س��ود صادرکنندگان
کاس��ته میش��ود با این وجود به همان نسبت نیز نرخ
خری��د مواد اولی��ه تولید نیز کاهش مییاب��د؛ بنابراین
درنهایت تولیدکنندگان از افت نرخ ارز آنچنان متضرر
نخواهد شد .هرچند ثبات در نرخ ارز از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
اعتب��اری در پیشبینی بازار اظهارکرد :به اعتقاد من

شرایط تولید ثابت نیست
علیرضا کالهی ،مدیرعامل ش��رکت سیم و کابل ابهر در
گفتوگو با
و در پاس��خ به سوالی مبنی بر ارزیابی
بازار فلزات در روزهای پایانی س��ال  ۱۴۰۰گفت :هر ساله
و در قالب س��نتی تقاضا برای خرید مواد اولیه در روزهای
پایان��ی س��ال افزایش مییاب��د ،چراکه اغلب ش��رکتها
ترجیح میدهند خرید خود برای ماههای نخس��ت سال را
به اسفند منتقل کنند .بهویژه که بسیاری از مجموعههای
تولیدی در نیمه نخست فروردین تعطیل هستند یا با تمام ظرفیت
خ��ود فعالیت نمیکنند .در همین ح��ال در نیمه دوم فروردین نیز
معامالت بورس کاال با ظرفیت کامل انجام نمیشود؛ درنتیجه اغلب
تولیدکنندگان صنایع پاییندستی ترجیح میدهند ذخیرهای را در
انبارهای خود داشته باشند.
کالهی با اش��اره به صحبتهایی که درباره آزادسازی منابع ارزی
کشور میشود ،گفت :در چنین شرایطی ،تولیدکنندگان نگرانیهایی
در اره کاهش نرخ ارز دارند و درنتیجه با احتیاط بیش��تری گام بر
میدارند .بدین ترتیب برخی خریداران دست از معامله کشیدهاند و
میزان تقاضا برای خرید فلزات و مواد اولیه کاهش یافته است .این
تولیدکننده سیایت دولت برای کاهش نرخ ارز را اشتباه قلمداد کرد
و گفت :درحالحاضر ،ش��رایط تولید و اقتصاد با این نرخ ارز تنظیم
ش��ده اس��ت .نرخ دالر در مقابل ریال در مح��دوده  ۲۵۰۰۰تومان
تثبیت ش��ده اس��ت .چنانچه تصمیمی برای کاهش نرخ ارز گرفته

نرخ دالر تا پایان خرداد در محدوده  ۲۵۰۰۰تومان و با
تلورانس  ۱۰درصدی تغییر میکند .درنتیجه انتظاری
برای کاهش یا افزایش نرخ محصوالت فوالدی نداریم.
اعتباری افزود :نرخ تمامش��ده میلگرد در روز یکشنبه
 ۲۴اس��فند برابر  ۱۲۵۰۰تومان بهازای هر کیلوگرم و
نرخ تمامش��ده تیرآهن نیز برابر  ۱۳۰۰۰تومان بهازای
هر کیلوگرم اس��ت .نرخ تمامش��ده ش��مش نی��ز برابر
 ۱۱۵۰۰تومان است .در همین حال ،هیچ پالس مبنی
بر رش��د یا کاهش ن��رخ این محصول داده نمیش��ود.
بنابراین انتظار داریم تا پایان خرداد ش��اهد رش��د نرخ
فوالد در بازار داخلی نباشیم.
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد :نرخ فروش فوالد در
روزهای نخست س��ال  ۱۳۹۹در محدود  ۵۰۰۰تومان
بود ،اما اکنون به ح��دود  ۱۱۰۰۰تومان افزایش یافته
اس��ت؛ یعنی شاهد رش��د بیش از ۲برابری نرخ فروش
فوالد هس��تیم .بنابراین رش��د نرخ آن ب��ه قدری قابل
توج��ه اس��ت که دیگر نباید انتظار رش��د بیش��تر نرخ
فروش آن را داش��ت .درنتیجه سرمایهگذاران میدانند
که احتمال رکود در بازار فوالد به مراتب بیشتر از رونق
در آن است و از ورود به این بازار به قصد سرمایهگذاری
گذر میکنند.

سردرگمی خریداران

شود بدین معناست که پس از پرداخت هزینه رشد ارز و
اثرات تورمی آن در اقتصاد ،قصد داریم منابع کشور را به
پایین آوردن نرخ ارز اختصاص دهیم.
ای��ن فعال صنعتی ثبات در نرخ ارز را مهمتر از کاهش
آن دانس��ت .تغییرات مداوم به ضرر تولید اس��ت ،چراکه
تولیدکنن��دگان نمیتوانن��د ب��رای ادام��ه فعالیت خود
برنامهری��زی کنند .وی افزود :نرخ ف��روش مواد اولیه در
ب��ازار یا بورس کاال متاثر از نرخ ارز اس��ت؛ بنابراین رکود حاکم بر
خری��د و فروش این محصوالت حکایت از نبود اطمینان نس��بت به
نرخ ارز در سال آینده دارد.
کالهی گف��ت :در دورههای گوناگون بارها ش��اهد بودهایم که با
کاهش نرخ ارز ،واردکنندگان هیچ تغییری در نرخ محصوالت خود
ایجاد نکردهاند .اما تولیدکننده موظف است که حتی اگر مواد اولیه
خود را با نرخ باالیی خریداری کرده باش��د همچنان محصول نهایی
را با نرخ ارز کاهش یافته به فروش برس��اند .مگر حاشیه سود تولید
چقدر است؟
این تولیدکننده تاکید کرد :اگر دولت بتواند در سال آینده منابع
مالی خود را آزاد و اقدام به کاهش نرخ ارز کند ،و تولیدکننده ماده
اولی��ه خ��ود را با نرخ ارز باال خریداری کرده باش��د ،با فاجعهای در
فعالیت خود مواجه میش��ود .در نتیج��ه تولیدکنندگان نیز از این
شرایط واهمه دارند و دست از خرید برداشتهاند.

آری��ا صادقنیت حقیقی ،دبیر س��ندیکای صنایع آلومینیوم ایران
در گفتوگ��و با
تاکی��د کرد :همواره هفتههای پایانی س��ال
شاهد اوجگیری تقاضا برای خرید مواد اولیه از سوی صنایع مختلف
هس��تیم ،چراکه متاس��فانه عموما با آغاز س��ال جدی��د تورمی در
بهای تمامی کاالها در کش��ور پدی��د میآید .در چنین موقعیتی هر
تولیدکنن��دهای ترجیح میدهد خرید مواد اولیه خطوط تولید برای
هفتههای ابتدایی سال را پیش از آغاز سال انجام دهد .این موضوع
س��ال جاری نیز تا حدی پیش آمده و شاهد رونق بورس کاال ظرف هفتههای اخیر بودهایم.
همچنین روند افزایش��ی بهای جهانی آلومینیوم و رشد نرخ ارز در کشور در هفتههای اخیر
ای��ن تصور را بهوجود آورده که تعویق خرید ب��ه مفهوم افزایش نرخ خواهد بود .از همینرو
ش��اهد رونق این بازار بودهایم .این فعال صنعت آلومینیوم افزود :البته ظرف روزهای پایانی
اسفند دوباره سیگنالی کاهشی در بهای جهانی شمش آلومینیوم و نرخ ارز به وجود آمده که
این موضوع باعث ضعیف شدن تقاضا شده است .درواقع در شرایط کنونی صنایع تکمیلی در
سردرگمی نسبی نسبت به خرید یا تعویق خرید مواد اولیه خود هستند.

درحالحاضر،
تولیدکنندگان
نگرانیهایی
درباره کاهش
نرخ ارز دارند
و درنتیجه با
احتیاط بیشتری
گام برمیدارند.
بدینترتیب
برخی خریداران
دست از معامله
کشیدهاند و
میزان تقاضا
برای خرید
فلزات و مواد
اولیه کاهش
یافته است

سخن پایانی
از مجموع موارد یادش��ده اینگونه برداش��ت میشود که این روزها و برخالف روند سنتی
حاک��م بر بازار ش��اهد از رونق افتادن بازار فوالد و فلزات هس��تیم .درواقع تولیدکنندگان و
فعاالن صنعتی س��ردرگم هس��تند و اطمینانی نس��بت به آینده و تغییرات نرخ ارز ندارند؛
بنابراین نمیتوانند برای تغییر در روند تولید خود برنامهریزی کنند.

موفقیت در سایه شناخت از بوم کسبوکار
معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای فوالد مبارکه گفت:
شناخت از بوم کسبوکار میتواند در ارتقای اطمینان بخشی
س��رمایهگذاران و افزای��ش تولید ،مؤثر واقع ش��ود .به گزارش
ایراس��ین ،غالمرض��ا طاهری ،مع��اون س��رمایهگذاری و امور
ش��رکتهای فوالد مبارک��ه ،اظهارکرد :مفهوم اس��تراتژی در
رفتار و کردار مدیران عامل این شرکت بهواسطه راهبری یک
شرکت نهفته است.
وی اف��زود :دنی��ای کس��بوکار ام��روز متالط��م اس��ت؛
بهگونهایکه با اندکی غفلت رقبا گوی سبقت را خواهند ربود؛
بنابراین با شناخت از بوم کسبوکار میتوان به موفقیت دست
یافت .شناخت از ذینفعان و تعامالتی که منجر به خلق ثروت
میشود میتواند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر کسبوکار

داشته باشد.
بخ��ش مهم ش��ناخت از بوم کس��بوکار به س��هامداران بر
میگ��ردد و از س��وی دیگر ،بخش حاکمیتی ه��م میتواند بر
روند کس��بوکار تأثیر بگذارد؛ بنابراین ش��ناخت بوم کسب و
کار بسیار حائز اهمیت است.
معاون س��رمایهگذاری و امور ش��رکتهای فوالد مبارکه به
نقش��ه تدوینش��ده هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان اش��اره و
اضاف��ه کرد :تمام اهداف یادش��ده هلدین��گ آتیه فوالد نقش
جهان برگرفته از «مدل استراتژیک» است و سعی این شرکت
بر این اس��ت که در نقشه استراتژی که امروز رونمایی میشود
به یکپارچگی و انضباط الزم دست یابد.
طاهری به مدیریت تغییر نیز اش��اره کرد و توضیح داد :این

دیدگاه س��عی دارد به کس��بوکارهای آین��ده توجه کند تا با
آیندهنگری و ش��کلگیری تغییرات مترتب در بازار پویایی در
شرکت محقق شود.

وی با اش��اره به سهم  ۴۰درصدی فروش بازار خرد از سوی
ش��رکت آتیه فوالد نقش جهان گفت :ش��رکت فوالد مبارکه
در مهر  ۳۰.۷درصد س��هام هلدین��گ آتیه فوالد نقش جهان
را خری��داری کرده که این موضوع باعث ش��د بازنشس��تهها و
کارکنان فوالد مبارکه منتفع شوند و امیدواریم به سود پایدار
برای ذینفعان منجر شود.
طاهری در پایان تصریح کرد :ش��رکت فوالد مبارکه با نگاه
کالن س��عی دارد بر فرآیند اصلی ( )Core Businessتاکید
کن��د و ش��رکت آتیه نقش جه��ان به واقع جه��ش مهمی در
رس��یدن به افزایش تولید ،توس��عه سبد س��رمایه خود داشته
تا در نهایت منجر به اطمینان بخش��ی سهامداران و ذینفعان
شرکت شود.

حسن حسینقلی /رئیس اتحادیه
صادرکنندگان سرب و روی ایران

فعاالن صنایع معدنی و تولیدکنندگان انتظار
دارند تولید از س��وی مس��ئوالن و متولیان امر
مورد توجه و حمایت قرار گیرد .اما این خواسته
نهتنها محقق نمیش��ود ،بلکه هر روزی سدی
تازه در مس��یر فعالیت تولیدکنن��دگان ایجاد
میشود.
این مش��کالت داخل��ی در حالی اس��ت که
صنایع با تحری��م و محدودیتهای بینالمللی
نی��ز روب��هرو هس��تند .در همین ح��ال ،رکود
سنگینی بر فضای حاکم بر صنایع سایه افکنده
است .صنایع سرب و روی کشور بهشدت از این
فضا متاثر شد ه و در مسیر سقوط قرار گرفتهاند.
تولیدکنن��دگان س��رب و روی در ماهه��ای
گذش��ته با چالش تامی��ن مواد اولی��ه روبهرو
بودهاند .بخش��ی از این کمبود درنتیجه عرضه
نش��دن خاک از س��وی معدن انگوران و تالش
برای عرضه این محصول معدنی در بورس کاال
حاصل ش��ده اس��ت .هرچند حتی اگر تمامی
ذخایر برداشت شده از این معدن هم در اختیار
تولیدکنن��دگان قرار گی��رد باز همچنان کفاف
نی��از صنایع س��رب و روی کش��ور را نمیدهد.
ظرفیت نصب ش��ده صنایع روی کش��ور افزون
ب��ر  ۴۷۵هزار تن برآورد میش��ود .برای تولید
ب��ا کل ای��ن ظرفی��ت به ح��دود  ۶میلیون تن
خاک نیاز اس��ت اما مجموع خاک عرضه شده
از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
حدود  ۷۰۰هزار تن برآورد میش��ود .در ادامه
باید تاکید کرد ک��ه بیتوجهی به فعالیتهای
اکتشافی و اس��تخراج ذخایر سرب و روی نیز،
کمبود مواد اولیه صنایع س��رب و روی کش��ور
را تش��دید کرده اس��ت .تصویب بخشنامههای
غیرکارشناس��ی و ضدتولید نیز هر روزه سنگی
تازه در مسیر تولیدکنندگان میاندازد .متاسفانه
قانونگذاران از تخصص و دانش کافی در حوزه
مع��دن و صنایع معدنی برخوردار نیس��تند .در
چنین شرایطی ،تحتتاثیر فرافکنی سایر افراد
اق��دام ب��ه تصویب قوانین اش��تباه و ضد تولید
میکنند.
بخش��نامههای محیط زیس��تی نیز همچون
عاملی منفی در مس��یر فعالیت صنایع معدنی
واق��ع میش��وند .البته به اعتق��اد ما هم حفظ
محیطزیست از اهمیت ویژهای برخوردار است
اما در کنار توجه به رعایت شاخصههای محیط
زیستی ،تداوم تولید و ارزشآفرینی و تاثیر آن
بر اش��تغالزایی و رشد اقتصادی این مناطق نیز
باید مورد توجه قرار گیرد.
اح��داث واحدهای فرآوری ب��ه منزله ایجاد
موقعیتهای شغلی متعددی بهطور مستقیم و
غیرمس��تقیم است؛ بنابراین نباید به سادگی از
کنار آن گذشت ،چراکه بدون تردید توقف این
دست فعالیتها بدون توجه به آثار و پیامدهای
اجتماع��ی آن به منزل��ه تهدیدی برای زندگی
مردم در این مناطق است.
توج��ه به این نکته ضروری بهنظر میرس��د
که ب��ا وجود ذخایر غنی معدن��ی احتمالی در
ایران تاکنون فقط برای  ۷درصد کل مس��احت
کشور پروانه اکتشاف و برای  ۳درصد آن پروانه
بهرهبرداری صادر ش��ده است .اما فقط در یک
درصد کل مساحت کش��ور ،فعالیت استخراج
انجام میشود .بدون تردید فعالیتهای معدنی
با وجود چنین محدودیتهایی هر روز دشوارتر
از قبل میشود.
در پای��ان باید خاطرنش��ان کرد بخش��ی از
چالشها و کمبودهای حاکم بر عملکرد صنایع
ناشی از ش��رایط اقتصادی کشور است .اقتصاد
ایران در طول س��الهای اخی��ر با چالشهای
جدی روبهرو ش��ده و هر روز ش��اهد نوساناتی
هس��تیم .در چنین فضایی ،امکان برنامهریزی
برای تولید در صنایع وجود ندارد.
با توجه به شرایط موجود و نبود عزمی راسخ
برای بهبود تولید و فعالیت صنایع ،برای س��ال
آینده نیز نباید منتظر روزهای پر رونقی باشیم.
بدون تردید تداوم این ش��رایط به منزله کاهش
و حت��ی توقف تولید اس��ت .البت��ه اگر عزمی
برای بهبود ش��رایط از س��وی سیاستگذاران
باش��د ،میتوان به رش��د تولید امید داشت .در
واقع انتظار میرود سیاس��تگذاران در وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت حام��ی معدنیها و
فعاالن این بخش باشند.
ارتب��اط ق��وی میان این مس��ئوالن با بخش
مع��دن و فع��االن ای��ن صنایع تاثیر بس��زایی
ب��ر تصمیمگی��ری آنها دارد و ضروری اس��ت؛
بنابراین از سیاستگذاران انتظار میرود ضمن
توج��ه به نظرات فعاالن اقتص��ادی و صاحبان
کسبوکارها تصمیمگیری کنند.

یادداشت

ایمیدرو
سرمایهگذاران
بخش خصوصی
را تسهیل میکند

ایمی��درو بهدنب��ال تس��هیل ش��رایط و تش��ویق بخش خصوص��ی برای
سرمایهگذاری است .بهگزارش روابطعمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنای��ع معدنی ایران ،وجیهاله جعف��ری رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت:
طبق تفاهم انجامش��ده با بانک صنعت و معدن ۴ ،تا  ۱۲هزار میلیارد تومان
برای توس��عه ،تکمیل و ایجاد مجموعههای جدید در بخش معدن و صنایع
معدنی اعتبار فراهم شده است.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن ،صن��دوق بیم��ه س��رمایهگذاری فعالیتهای
معدن��ی درص��دد افزایش س��رمایه از  ۳۵۰ب��ه هزارمیلیارد توم��ان بودهکه

کمک به توس��عه این بخش اس��ت .جعفری همچنین گفت :کمک به توسعه
زیرساختهای معادن از طریق طرح احیا ،فعالسازی و توسعه معادن ،از دیگر
بسترسازیهاست .بهگفته وی ،ایمیدرو برای توسعه اکتشاف هیچ محدودیتی
قائل نیست .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش
گفت :اگر بهدنبال شرایط پایدار برای تامین رفاه برای مردم هستیم ،با ایجاد
اش��تغال میتوانیم این آرامش و اطمینانبخش��ی را ایجاد کنیم و این مهم با
سرمایهگذاری محقق میشود .سرمایهگذاری نیز با فراهم کردن بسترهای آن
اتفاق میافتد .ازجمله برنامههای مجموعه ایمیدرو و وزارت صنعت ،معدن و

تجارت ،تسهیل شرایط سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره جایگاه معدن و صنایع معدنی یادآور شد:
حدود  ۲۵درصدارزش بازار س��رمایه در بورس و  ۲۳درصد صادرات کش��ور،
بخش معدن و صنایع معدنی است .وی گفت :به ازای هر نفر اشتغال مستقیم
در زنجیره معدن و صنایع وی معدنی ۴ ،تا  ۱۷نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد
میشود .رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه تولید جهانی طی دوران
کرون��ا  ۴ت��ا  ۵درصد کاهش یافته ،گفت :در حالیکه مجموع تولیدات بخش
معدن و صنایع معدنی در ایران  ۲تا  ۱۶درصد افزایش یافت.

ضرورت
بازنگری در
سیاستهای
تولید

