12

سهشنبه

 26اسفند 1399
 2شعبان1442
 16مارس2021
شماره 1754
پیاپی 3072

چشمانداز معدنی

یادداشت

محدودیتی
برای صادرات
سنگآهن ایجاد
نشده است

علی جدی/عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی
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ش�یوه عرضه سنگآهن ،مسئلهای است که طی چند وقت
اخی�ر تبدیل به یکی از مهمترین موضوعات این بخش ش�ده
تا جایی ک�ه در برخی موارد ش�اهد ورود نمایندگان مجلس
ش�ورای اسلامی به این حوزه و تصویب برخی بخش�نامهها
و ارائه پیش�نهاداتی بودیم .از جمله این پیش�نهادات عرضه
سنگآهن در بورس کاال اس�ت که مورد توافق فعاالن بخش
س�نگآهن کشور قرار نگرفته و با انتقاداتی همراه است .این
درحالی اس�ت که چندی پیش عرضه س�نگآهن به صورت
ح�راج باز در ب�ورس کاال از س�وی ایمیدرو انجام ش�د که با
استقبال هم همراه بود.
برای بررس�ی مزایا و معایب این طرح و مس�یری که
پیشروی عرضه سنگآهن قرار دارد با کارشناسان و فعاالن
این بخش گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید:

عکس :آیدا فریدی

چن��دی اس��ت ادعاهایی مبنیب��ر دخالت
مجلس شورای اسالمی در معادن سنگآهن
بهوی��ژه اعم��ال محدودیته��ای صادرات��ی
مط��رح میش��ود .ای��ن در حالی اس��ت که
مجلس هی��چگاه اقداماتی مبنیبر دخالت بر
بخشهای تخصصی کشور از جمله معادن و
مسائل سنگآهن نکردهاست .در کمیسیون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ،نه
محدودیتی برای صادرات س��نگآهن ایجاد
ش��ده و نه نرخگذاری برای فروش سنگآهن
به صنایع و فوالد انجام شدهاست.
در کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس
ش��ورای اس�لامی بح��ث در راس��تای رف��ع
معافیت مالی صادرات سنگآهن این معادن
مطرح ش��ده و بنا بر نظر رهبر معظم انقالب
مبنیبر جلوگیری از خامفروش��ی و صادرات
مواد اولیه به داخل کشور ،تصمیم بر این شد
ک��ه صاحبان معادن و فع��االن حوزه معدنی
س��نگآهن ابتدا سنگآهن را به مقدار کافی
وارد چرخه صنایع مختلف و بازار بورس کرده
و سپس به صادرات آن بپردازند .به نوعی نیاز
کشور را بر صادرات مقدم دانسته و در جهت
رفع آن تالش کنند .در همین راستا معافیت
مالیاتی صادرات سنگآهن برداشته شد.
باید خاطرنش��ان کرد در کش��ور با کاهش
ذخایر س��نگآهن مواجه هستیم و صادرات
ب��دون برنام��ه ای��ن م��واد معدنی ،ب��ه ضرر
معادن و بخش صنایع معدنی کش��ور اس��ت
چراکه م��واد اولی��ه صنایع فوالدی کش��ور،
س��نگآهن بوده و امروزه ش��اهد پیش��رفت
چش��مگیر این صنعت در کشور و همینطور
در سطوح جهانی هس��تیم .به همین منظور
اگ��ر با کمبود س��نگآهن در کش��ور مواجه
ش��ویم ،صنایع فوالدی کشور دچار مشکالت
جدی و بحرانی خواهند ش��د .طی سالهای
اخیر وج��ود معافیتهای مالیات��ی صادرات
سنگآهن ،فعاالن معدنی کشور را به منظور
ارزآوری و سوددهی بیش��تر به صادرات این
مواد معدنی سوق داده و به منظور جلوگیری
از خامفروش��ی ،باید تصمیمات مهمی اتخاذ
میش��د تا کش��ور دچ��ار بحرانه��ای کالن
معدنی نش��ود .همچنین تاز مانی که کش��ور
نیاز ب��ه این مواد معدن��ی دارد ،صادر کردن
آنها کار معقولی به نظر نمیرسد.
همچنی��ن بای��د خاطرنش��ان ک��رد برخی
از فع��االن ح��وزه معدن س��نگآهن ضمن
برداش��ت غلط از این موض��وع ناراحت بوده
و برخ��ی دیگر نی��ز به قطع مناب��ع مالی که
بهواس��طه رانت بهدست میآوردند ،معترض
هستند چراکه این موارد گفته شده و مدنظر
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای
اس�لامی تنها از ران��ت و داللی حوزه معدنی
جلوگیری کرده اس��ت .تصمیمات اتخاذشده
نیز منعی برای ص��ادرات ایجاد نکرده و آنکه
گفته ش��ود محدودیتهایی ب��رای صادرات
شکل گرفته ،اشتباه است.
موضوع��ی که نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی عن��وان کردهان��د آن اس��ت که در
زنجیره فوالد بهویژه سنگآهن باید تا حدی
از خامفروش��ی جلوگیری ش��ود .ت��ا پیش از
این س��نگ معدن بهعنوان ماده خام و بدون
مالیاتی از کش��ور صادر میشد و منافع ملی
مردم در دس��ت خودشان قرار نداشت .بحث
مطرحش��ده پیرو پرداخت مالی��ات صادرات
معادن سنگآهن نیز مبتنیبر همین موضوع
اس��ت که دولت با اخذ ای��ن درآمد حاصل از
ص��ادرات بتوان��د آن را در خدمت مردم قرار
دهد و برای توس��عه و آبادانی کش��ور هزینه
کند.
مع��ادن جزو انفال هس��تند و صادرات آن
ب��دون پرداخت مالی��ات ،اس��تفاده بیقید و
ش��رط از ام��وال و انفال عمومی اس��ت .باید
خاطرنشان کرد ما بهعنوان نمایندگان مردم
در مجلس شورای اسالمی به دنبال پیگیری
انف��ال عمومی و دولتی ب��وده و جزو فعاالن
یا صاحبان معدنی نیس��تیم ک��ه تنها به فکر
منافع ش��خصی باشیم .در عین حال همراه با
منافع ملی به دنبال توس��عه و آبادانی بیشتر
بنگاهه��ای اقتصادی کش��ور از جمله معادن
س��نگآهن و صنعت فوالد هستیم تا همراه
با رونق بیش��تر ،تولید و صادرات این صنعت
نیز شفافسازی شود .در این بین تنها دالالن
و افرادی که از این بینظمی س��ود میبردند
متضرر ش��دند که ب��رای ما تامین س��رمایه
دالالن اولویتی ندارد.

رشد
سرمایهگذاری
مصوب خارجی در
صنعت و معدن

بررس��ی آمارهای رسمی حاکی از تصویب یک میلیارد و  ۸۲۱میلیون
دالر س��رمایهگذاری خارج��ی در بخشهای صنعت ،مع��دن و تجارت از
ن و رش��د  ۱۱۳.۲درصدی آن در مقایسه با
ابتدای امس��ال تا پایان بهم 
مدت مش��ابه سال گذشته اس��ت .به گزارش آمارهای منتشرشده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،این میزان س��رمایهگذاری مربوط به  ۱۳۵طرح
و پروژه اس��ت که از این نظر نیز در همس��نجی با سال گذشته رشد ۶۴
درصدی را نش��ان میدهد .تفکیک بینبخشی پروژهها نیز حاکی از آمار

 ۸۸.۹درصدی تعداد طرحها و پروژههای صنعتی ۵.۹ ،درصدی پروژههای
تجاری و  ۵.۲درصدی پروژههای معدنی اس��ت .در  ۱۱ما هسال گذشته
 ۸۲ط��رح و پروژه با  ۸۵۴میلیون دالر س��رمایهگذاری خارجی در بخش
صنعت ،معدن و تجارت مصوب شده بود.
همچنی��ن آلمان ب��ا  ۴۸۱.۹میلیون دالر ،چین ب��ا  ۴۳۳میلیون دالر،
کان��ادا با  ۲۶۷.۶میلی��ون دالر ،اتریش با  ۱۱۶میلی��ون دالر ،و ترکیه با
 ۸۷.۸میلیون دالر به ترتیب  ۵کشور نخست از نظر ارزش سرمایهگذاری

خارجی مصوب در این مدت بودند.
در  ۱۱ما ه امس��ال ،افغانستان با  ،۴۳چین و ترکیه با  ،۱۱آلمان با  ۹و
هند با  ۸طرح و پروژه ،به ترتیب  ۵کشور نخست از نظر تعداد پروژههای
سرمایهگذاری در کشورمان محسوب میشوند.
بیش��ترین حجم س��رمایهگذاری خارجی انجام ش��ده در این مدت در
استان خوزستان با  ۳۰درصد ،سیستان و بلوچستان با  ۲۶درصد ،فارس
با  ۲۲درصد ،تهران با  ۱۳درصد و کرمانشاه با  ۹درصد بوده است.

ش��یوه جدید فروش س��نگآهن« ،حراج باز» اس��ت .تف��اوت این طرح با
حال��ت مزایده عادی آن اس��ت که ن��رخ در پاکت نبوده و به ش��یوهای باز،
تمامی مشتریان قادر به مش��اهده قیمتهای پیشنهادی یکدیگر هستند.
در این ش��یوه نرخ به رقابت گذاش��ته ش��ده و در نهایت به باالترین نرخ
فروخته خواهد شد.

تنها گندله و کنسانتره عرضه شود
گفتوگو با
رئیس انجمن سنگآهن ایران در 
با اشاره به امضای توافقنامه بین انجمن سنگآهن ایران
و بورس کاال مبنیبر عرضه گندله و کنسانتره به بورس
کاال خبر داد و گفت :طبق این تفاهمنامه باید تمهیدات
الزم هم از س��وی انجمن س��نگآهن و هم بورس کاال
انج��ام ش��ود و تنها ش��اهد عرضه گندله و کنس��انتره
س��نگآهن در بورس کاال باش��یم .همچنین براس��اس
توافق ،سنگآهن نباید در این بورس عرضه شود.

 مغایرت ماهیت سنگآهن با بورس

اگر پیشنهاد
عرضه سنگآهن
در بورس کاال
به منظور رفع
مشکالت بخش
سنگآهن به
صورت موقت
باشد ،اجرای
این طرح قابل
قبول است

مه��رداد اکبریان در ادامه به دالیل امکانپذیر نبودن
ورود س��نگآهن به بورس کاال اش��اره ک��رد و گفت :از
جمله دالیل مخالفت با ورود س��نگآهن به بورس کاال
میتوان به تعدد و پراکندگی تولیدکنندگان سنگآهن
در کشور اشاره کرد .همچنین سنگآهن جزو کاالهای
خام به ش��مار میرود و اس��تخراج س��نگ از معادن با
توجه به مواردی مانند عیار ،هماتیت و مگنتیت بودن،
ناخالصیه��ا ،حتی تناژ تولیدی و اس��تخراج ،روی نظم
زمانی مش��خصی نب��وده و به همین دلی��ل نمیتوانیم
ب��ه طور مس��تمر س��نگآهن را در ب��ورس کاال عرضه
کنیم .وی در ادامه افزود :بیش��تر مشتریان سنگآهن
کنسانترهس��ازها هستند .مشتریان این کاال نیز کسانی

هس��تند که معموال خ��ود عالوهبر واحدهای
فرآوری کنسانتره ،صاحب معادن سنگآهن
ب��وده ی��ا مع��ادن س��نگآهن در نزدیک��ی
کارخانههای ای��ن فعاالن ق��رار گرفتهاند .به
همین دلیل ،معامالت سنگآهن منطقهای و
محدودهای بوده و ورود س��نگآهن به بورس
کاال نمیتواند موضوعیت داشته باشد و موفق
شود .در حقیقت مشتری براساس نیاز به طور مستقیم
اقدام به خرید سنگآهن میکند.

 افزایش بیثباتی نتیجه دخالت

رئی��س انجمن س��نگآهن ایران درب��اره نظر برخی
نماین��دگان مجلس مبنیبر ورود س��نگآهن به بورس
کاال گفت :از دالی��ل اصرار برخی از نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی ب��رای ورود س��نگآهن ب��ه بورس
کاال میت��وان به بح��ث تنظیم ب��ازار و قیمتگذاری و
س��همیهبندی این کاال اشاره کرد .اگر نهادهای مسئول
با هماهنگی و مشورت فعاالن معدنی به اتخاذ تصمیم
و تعیین عادالنه قیمت بپردازند ،آش��فتگی و مشکالت
برای معامالت این بخش ایجاد نخواهد ش��د .در چنین
شرایطی برای رفع مشکالت ،مجلس شورای اسالمی و
دولت وارد عمل شده و اقدام به تصمیمگیری در جهت

ثبات بازار میکنند.
وی در ادام��ه اف��زود :برخ��ی نماین��دگان
مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا ه��دف رفع
گالیههای فعاالن سنگآهن مانند مشکالتی
اعم از کسری س��نگآهن و پایین بودن نرخ
فروش ،راهکار عرضه سنگآهن به بورس کاال
را پیشنهاد کردهاند .اکبریان با تاکید بر اینکه
اینگونه راهکارها از نظر کارشناسان و فعاالن این بخش
تایید نمیش��ود ،گفت :در این صورت مشکالتی مانند
ایجاد ش��رایط نامناسب عرضه و تقاضا در بازار به وجود
خواهد آمد.

 تاثیر احیای ستاد فوالد

مهرداد اکبریان با اش��اره به مشکالت احتمالی ورود
س��نگآهن به بورس کاال گفت :ب��ورس کاال نمیتواند
ی��ک اب��زار قدرتمند ب��رای رفع صد درص��دی موانع و
حل مش��کالت بازار کالن در کشور باش��د .بورس کاال
یک شرکت خصوصی اس��ت و بسیاری از سهامداران و
سیاستگذاران آن فعاالن بخش فوالدی کشور هستند.
در همین راس��تا به نظر میرس��د خواسته یا ناخواسته
تصمیماتی اتخاذشود که ش��امل جهتگیریهایی در
راس��تای منافع یک بخش خاص به جای درنظر گرفتن

شرایط عمومی باقی بخشها باشد.
وی همچنین افزود :اگر پیشنهاد عرضه سنگآهن در
بورس کاال به منظور رفع مشکالت بخش سنگآهن به
صورت موقت باش��د ،اجرای این طرح قابل قبول است.
حت��ی میتوان بخش بورس فل��زات و صنایع معدنی را
راهاندازی ک��رد تا به صورت تخصصی روی این موضوع
تحقیق و بررسی ش��ود و شاهد عرضههایی مناسب در
بازار بورس کاال باش��یم .اما اگر ای��ن راهکار به صورت
بلندمدت و قطعی درنظر گرفته شده و تمامی بار عرضه
س��نگآهن بر دوش بورس کاال قرار گیرد ،شاهد نتایج
مثبتی نخواهیم بود .انتظار میرود این موضوع با تعامل
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت با تش��کلهای معدنی
و بخش خصوصی پش��ت میزهای مذاکره حل ش��ده و
بیش��تر به اتاق فکرهای تخصصی و کارشناسی به جای
بخشنامههای نهادهای غیرمرتبط تکیه شود.
وی افزود :نباید فراموش کرد که در سالهای گذشته
ستاد فوالد بسیار به بخش سنگآهن و صنایع فوالدی
کش��ور کمک کرد .احی��ای مجدد این س��تاد ،از ورود
مجلس شورای اس�لامی و دولت به موضوع سنگآهن
بس��یار کاراتر و موثرتر بوده و همچنین کمک بیشتری
به بخش سنگآهن و صنایع فوالدی کشور خواهد کرد.

رقابت در «حراجباز»
انتقادات به عرضه سنگآهن در بورس کاال در حالی
مطرح میش��ود که چن��دی پیش س��ازمان ایمیدرو با
هم��کاری و هماهنگی ب��ورس کاال ،روش «حراج باز»
برای عرضه س��نگآهن را اجرایی کرد .گفته ش��ده در
این روش جدید ،مش��تریان قادر به مشاهده قیمتهای
پیشنهادی یکدیگر هستند.
امیر صباغ ،مدیر اقتصادی و توس��عه س��رمایهگذاری
ایمی��درو درباره عرضه س��نگآهن به ص��ورت مزایده
و همچنی��ن مش��کالت فعالیتهای صنایع وابس��ته به
س��نگآهن گفت :روال عرضه سنگآهن به این صورت
اس��ت که یا باید از طریق مزایده به فروش برس��د یا از
طریق بورس کاال که تا امروز شیوه نخست در حال اجرا
بود .طی تصمیمات اتخاذشده در سازمان ایمیدرو بنا بر
آن ش��د تا س��نگآهن در بورس کاال نیز عرضه شود تا
بتوانیم محصول را ب ه دس��ت مشتریان نهایی که همان
مصرفکنندگان سنگآهن هستند ،برسانیم.
وی در ادامه افزود :ش��یوه جدید فروش س��نگآهن،
«حراج باز» اس��ت .تف��اوت این طرح ب��ا حالت مزایده
عادی آن است که نرخ در پاکت نبوده و به شیوهای باز،
تمامی مشتریان قادر به مشاهده قیمتهای پیشنهادی
یکدیگر هس��تند .در این ش��یوه نرخ به رقابت گذاشته
شده و در نهایت به باالترین نرخ فروخته خواهد شد.

 کلوخههای سنگآهن در بورس کاال

مدیر اقتص��ادی و توس��عه س��رمایهگذاری ایمیدرو
درباره بررس��یهای کارشناسی نحوه عرضه کلوخههای
سنگآهن به بازار بورس کاال گفت :سنگآهن با عیاری
مش��خص و استانداردی مطابق با دادههای بررسی شده
که برای مشتری مشخص اس��ت ،به صورت کلوخه در

حراج باز بورس کاال عرضه میش��ود .طبیعتا
واحده��ای کنس��انتره یک��ی از مهمتری��ن
مش��تریهای ای��ن کلوخهها هس��تند که یا
به صورت مس��تقیم یا به ش��یوههای دیگر از
کلوخهه��ای س��نگآهن اس��تفاده میکنند.
مش��تریهای کلوخه س��نگآهن ب��ه مراتب
محدودتر از گندله و کنس��انتره است به گفته
این فعال معدنی ،این محصول استاندارد بوده و قابلیت
عرض��ه آن به بازار بورس نیز وجود دارد .نرخ این عرضه
میتواند براس��اس قیمتهای کنس��انتره یا شمشهای
آهن مشخص شود.
صباغ افزود :اگر به طور پیوسته کلوخههای سنگآهن
در بورس کاال عرضه شوند ،شاهد پدیدار شدن شاخص
معینی برای این کلوخهها براساس عیار آنها خواهیم بود
که اتفاق مثبتی برای این بخش است.

 شفافیت ثمره حراج باز

امیر صباغ ضمن امیدواری به آینده روش «حراج باز»
سنگآهن در بورس کاال ،با اشاره به تاثیر این اقدام در
شفافس��ازی نرخ فروش سنگآهن کرد و گفت :هفته
گذشته ورود سنگآهن به بورس کاال آغاز شده و برای
نتیجهگیری میزان اس��تقبال آینده فعاالن این بخش،
زود اس��ت .اما در «حراج باز» هفت ه گذشته  ۳مشتری
با هم به رقابت پرداختند و پیشبینی میش��ود که این
تع��داد در آینده افزایش خواه��د یافت .به همین دلیل
نگران��ی بابت حضور خریداران در این مزایده به صورت
حراج باز وجود نداش��ته و به نظر میرس د بازار پررونق
که در مزایده س��نگآهن همیشه بوده ،در حراج باز نیز
وجود داشته باشد.

وی در ادام��ه افزود :فروش س��نگآهن به
دلیل قانون��ی بودن فرآیند مزایده ،همیش��ه
ش��فاف بوده اس��ت .ام��ا در ب��ورس کاال به
دلیل مش��خص بودن نرخ و همچنین توزیع
پیش��نهادات بین ذینفع��ان مختلف ،قابلیت
مقایس��ه یا تبدیل نرخ به یک شاخص وجود
داشته و همه متقاضیان سنگآهن میتوانند
از آن تبعی��ت کنند .به همین دلیل گس��تردگی انتقال
نرخ بورس کاال به سایر معامالتی که خارج از این بورس
انجام میش��ود ،سادهتر اس��ت .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که با این روند ،نرخ سنگآهن چه در بورس کاال
و چه در خارج از فضای این بورس شفافتر خواهد شد.

 محدودیت ذخایر سنگآهن

مدیر اقتصادی و توس��عه س��رمایهگذاری ایمیدرو در
ادامه محدودیت ذخایر س��نگآهن را خاطرنش��ان کرد
و گفت :ذخایر س��نگآهن ایران محدود بوده و با میزان
تولید امروزه فوالد به نظر میرسد در نهایت تا  ۱۵سال
آینده سنگآهن داشته باشیم.
ب��ه همین دلی��ل ام��روزه ش��اهد اقدامات��ی مانند
جهتگیری سیاس��تگذاران به سمت استفاده بهینهتر
از ذخایر س��نگآهن ،محدودیت صادرات آن و حرکت
به سمت صادرات فوالد هستیم.
همچنین به نظر میرس��د ای��ن اقدامات برای بخش
معدنی کش��ور موثر بوده و ارزش اف��زوده باالتری برای
کشور تولید خواهند کرد .در سال آینده نیز بنا به دالیل
گفتهش��ده به نظر میرسد محدودیتهای اعالمشده از
س��وی دولت در راستای صادرات س��نگآهن ادامهدار
باشد.

وی در ادامه گفت :عرضه س��نگآهن در بورس کاال
بهویژه به صورت «حراج باز» میتواند س��یگنال خوبی
برای فعاالن سنگآهن باش��د .البته نباید گالیه برخی
فع��االن ح��وزه س��نگآهن را نادیده گرف��ت .برخی از
صاحب��ان معادن س��نگآهن به رون��د محدودیتهای
ی معترض هستند .به گفته آنها ،خریدار مناسبی
صادرات 
برای سنگآهن این معادن وجود نداشته و در پی اعالم
محدودیتهای صادراتی ،تولید معادن آنها کاهش یافته
است.
به نظر میرس��د بهتر است بخش��ی از سیاستهای
ت صنع��ت ،معدن و تجارت به این س��مت برود که
وزار 
روند صادرات و فروش محصوالت برای صاحبان معادن
معترض تس��هیل ش��ود .به آن معنا که ابتدا سنگآهن
مع��ادن در ب��ازار بورس کاال عرضه ش��ده و در صورت
خریداری نش��دن این مواد معدنی ،ب��رای صادرات آنها
اقدام ش��ود .اینگونه هم نیاز بازار داخلی تامین شده و
هم مشکل برخی فعاالن سنگآهن برطرف خواهد شد.

سخن پایانی
ب��ا وج��ود کمب��ود مناب��ع س��نگآهن ،ب��ه عقیده
کارشناسان بهتر است از اکنون تصمیمگیریهایی برای
اس��تفاده بهینه از این منابع و تداوم آنها اتخاذ ش��ود.
همچنین درباره عرضه س��نگآهن در بورس کاال بنا بر
نظر فعاالن این حرفه ،مناس��ب است اقدامات و چنین
تصمیمات��ی برعهده جامعه معدنی مرتبط با این بخش
گذاشته شود.

