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شفافیت ارتباط صنعت
و دانشگاه در «فوالد»

خروج بازار فوالد
از روند سنتی

«حراج باز»
جای مزایده را گرفت

قانون معادن بازنگری میشود

عکس :آیدا فریدی

ای�ران از ظرفیته�ای وی�ژه معدنی برخوردار اس�ت .بهرهبرداری از ای�ن ظرفیتها میتواند تاثیر
بس�زایی بر رش�د و توس�عه اقتصادی کش�ور داشته باشد .بهویژه که بس�یاری از این منابع معدنی در
مناطق محروم نیز واقع شدهاند؛ بنابراین نمیتوان نسبت به اهمیت و اثرگذاری آنها در توسعه مناطق
محروم بیتفاوت بود .با این وجود ایراداتی به قانون معادن وارد است و بهاعتقاد برخی از فعاالن این
بخش ،این مقررات خود مانع توسعه بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی شده است .در چنین شرایطی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قصد دارند این قوانین را بازبینی و اصالح کنند.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت باید اختیارات خود در حوزه جذب سرمایهگذاران
را به استان تفویض کند تا بدین ترتیب سرعت سرمایهگذاری در معادن افزایش
یابد

تالش برای توسعه
باتوجه به ایرادات ساختاری قانون معادن که جلوی توسعه معادن
کشور را گرفته ،طرح بازنگری در قانون معادن در کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی اجرا میشود .به گزارش تسنیم،
لطفاهلل س��یاهکلی ،نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس
ش��ورای اسالمی در نشست شورایعالی معادن استان قزوین اظهار
کرد :بازنگری در قانون معادن یکی از دستورکارهای مهم کمیسیون
صنایع و معادن مجلس اس��ت که این روزها کار روی آن در مجلس
جریان دارد.
وی اضافه کرد :عملیات کارشناسی برای بازنگری در قانون نخنماشده معادن
فرصت خوبی برای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و س��ازمان نظام مهندس��ی
معدن ایران اس��ت که دیدگاههای کارشناس��ی خود را برای اصالح و بازتعریف
قانون معادن روی میز کمیس��یون بگذارند و نتیجه اصالح قانون را در اصالح
فرآیندهای توس��عه معادن ببینند .سیاهکلی ادامه داد :سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان قزوین هم همگام با سایر استانها باید ضوابط تسهیلکننده
سرمایهگذاری در معادن را تنظیم کرده و به مجلس بدهد تا بتوانیم در مجلس
روی آن کار و در صورت امکان آن را به طرح تبدیل کنیم.

 تفویض اختیارات به استانها

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حوزه معدن در اس��تان قزوین بس��یار ضعیف
اس��ت ،گفت :در راس��تای جبران این ضعف باید وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اختیارات خود در حوزه جذب سرمایهگذاران را به استان منتقل کند تا بدین
ترتیب سرعت سرمایهگذاری در معادن قزوین افزایش یابد .در همین حال باید

با فرهنگس��ازی زمینه جذب سرمایهگذاران به این حوزه را فراهم
کنیم .سیاهکلی با اشاره به ازدحام پروندههای سرمایهگذاری معادن
در اس��تان قزوی��ن افزود :وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت باید ضمن
تفویض اختیارهای خود به اس��تاندار زمینه تس��ریع در رسیدگی به
پروندههای یادش��ده را مهیا و این موض��وع را بهصورت علنی اعالم
کن��د.وی بروکراس��ی اداری دس��توپاگیر را یک��ی از چالشه��ای
س��رمایهگذاری در حوزه معدن دانس��ت و ادامه داد :س��ازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اس��تانها باید تالش کنند تا با کاهش این بروکراس��ی
کار سرمایهگذاری را روانتر کنند.

 داللی پروانه بهرهبرداری

رکورد تولید گندله
چادرملو شکسته شد

نماینده قزوین ،آبیک و البرز در مجلس ش��ورای اس�لامی توجه نکردن به
تخصص را یکی از موانع اصلی توس��عه معادن در کش��ور دانست و تصریح کرد:
قرار نیست هر کسی که سنگی آورد و گفت من یک معدن را کشف کردم ،از او
قبول کنیم که معدن کشف کرده ،چراکه در چنین شرایط باید فارغالتحصیل
رش��ته مهندس��ی معدن ما در نوبت بماند و منتظر شود که فردی بیتخصص
ل حاضر با واگذاری معادن
امتیاز بهرهبرداری را به او بفروشد؛ بهویژه که در حا 
به افراد فاقد اهلیت و تخصص ،مشکالت متعددی پدید آمده است .وی با اشاره
به وفور فارغالتحصیالن بیکار در رش��تههای مرتبط با معدن یادآور شد :با این
همه کارشناس معدن نمیشود که هر کسی از گرد راه برسد و معدن را به نام
خودش ثبت کند .در چنین موقعیتی توقف واگذاری معدن به غیرمتخصصها
ضروری است.

ضرورت ابطال جواز معادن غیرفعال
عزیزاهلل افضلی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
قزوین هم در ادامه این جلس��ه با تاکید بر لزوم توس��عه صنایع
تبدیلی و فرآوری س��نگ معادن برای جلوگیری از خامفروشی
این محصول گفت :توسعه واقعی حوزه معدن در استان قزوین
مستلزم احداث و استقرار صنایع فرآوری سنگهای ساختمانی
اس��ت ک��ه میتواند زمینه جهش تولید معدن��ی و اقتصادی در
اس��تان را فراهم کند .عزیزاهلل افضلی اضافه کرد :در حالحاضر
از  ۲۰۸معدن ثبتش��ده در اس��تان قزوین بیش از  ۸۰معدن
غیرفع��ال هس��تند .باتوجه به برنامه ما در زمینه ابطال مج��وز و جواز بهرهبرداری معادن
غیرفع��ال ب��ا تغییرات انجام گرفته در وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت جلوی این ابطالها
فعال گرفته شده است .در این حوزه نیازمند افزایش اختیارات استان هستیم؛ ضمن اینکه
برای نظارت بر مدیریت بهرهبرداری معادن استان قزوین از ظرفیت سازمان نظام مهندسی
معدن ایران استفاده خواهیم کرد.

سخن پایانی
در طول سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای معدنی به افراد غیرمتخصص
و حتی فاقد اهلیت واگذار شده و همین واگذاری غیراصولی مانعی جدی در مسیر توسعه
بخش معدن فراهم کرده است؛ بنابراین توقف واگذاری معادن به غیرمتخصصها ضروری
بهنظر میرسد .بدون تردید بهرهگیری از توان افراد متخصص و تحصیلکرده کمک شایانی
به توسعه ظرفیتهای صادراتی خواهد کرد.

طرح بازنگری در
قانون معادن در
کمیسیون صنایع
و معادن مجلس
شورای اسالمی
اجرا میشود

در روزهای پایانی سال  ۱۳۹۹رکورد تولید
گندله سنگ آهن در شرکت معدنی و صنعتی
چادرمل��و شکس��ته ش��د .به گ��زارش روابط
عمومی ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو
وحید خلیلی ،مدیر مجتمع صنعتی چادرملو
با اعالم این خبر گفت :در تاریخ  ۲۳اس��فند
امسال توانس��تیم رکورد جدیدی از تولید در
کارخانه گندلهسازی چادرملو رقم بزنیم.
مدیر مجتمع صنعتی چادرمل��و ادامه داد:
تولی��د گندله یک هفته مانده به پایان س��ال
به بیشتر از  ۳میلیون و  ۶۶۰هزار تن رسیده
است .این میزان تولید از زمان راهاندازی این
واحد بیسابقه بوده است.
خلیل��ی در پای��ان اعالم کرد :کس��ب این
موفقی��ت بزرگ ب��ا تاکیدات ناص��ر تقیزاده،
مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر
حاصل ش��ده اس��ت .بنا بر تاکیدات ایش��ان
تحق��ق جهش تولی��د در تمام��ی واحدهای
زیرمجموعه ش��رکت مورد توجه قرار گرفته و
در س��ایه همت و همدلی تمام همکاران این
هدف حاصل ش��ده اس��ت .یادآوری میشود
ظرفیت اسمی کارخانه گندلهسازی چادرملو
 ۳میلی��ون و  ۴۰۰هزار تن در س��ال برآورد
میشود؛ یعنی با همت تمامی کارکنان میزان
تولید در این ش��رکت از ظرفیت اس��می نیز
پیشی گرفته است.
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