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رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی 
صنعت و معدن مطرح کرد

 جلوه خاص مراسم 
 روز ملی صنعت و معدن 

 در سایه دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید

رئی��س س��تاد بزرگداش��ت روز ملی 
صنعت و معدن بیس��تمین سالروز روز ملی 
صنعت و معدن را در س��ایه دس��تاوردهای 
دول��ت تدبی��ر و امی��د دارای جل��وه ای 
خاص توصیف ک��رد. محمدرضا فیاض با 
اش��اره به نامگذاری روز صنعت در س��ال 
۱۳۷۶ اظهار ک��رد: این روز جهت حمایت 
از صنای��ع و به ابت��کار آیت ا... هاش��می 
رفس��نجانی در تقویم رسمی کشور به ثبت 
 رسید  و روز صنعت و معدن یادگار مرحوم 
آیت ا... هاش��می رفس��نجانی برای کشور 
است. وی با یادآوری این موضوع که پس 
از ۲۰ س��ال، روز صنعت و معدن امسال در 
س��ایه دس��تاوردهای دولت یازدهم جلوه 
خاص��ی دارد، عن��وان کرد: ام��روز دولت 
یازده��م آخرین روزه��ای ماموریت خود 
را م��ی گذراند و ف��راز و فرودهای زیادی 
را پشت سر گذاشته اس��ت. دولت یازدهم 
توفیقات فراوانی داشته است و برای کسب 
دستاوردهای بیشتر در دولت دوازدهم باید 

خود را آماده کند.

 شهر سنگ آسیا به زودی 
در کیش ایجاد می شود

محمدرضا مدح��ی درب��اره راه اندازی 
شهرس��نگ قاره آس��یا در کی��ش گفت: در 
حراجی )آکش��ن( جزیره کیش، قرار اس��ت 
مجموعه ای از س��نگ ها عرضه ش��ود که در 
ای��ن بی��ن ۱٥ عدد از س��نگ ه��ای خاص 
مجموعه کلکس��یون بی نظیرها وجود دارد و 
از این تعداد تنها ٥ سنگ تا پیش از برگزاری 
آکش��ن با تخفیف ویژه فروخته می شوند.وی 
افزود: نخستین س��نگ یک الماس سه رنگ 
ش��امل بی رن��گ، اورنج و مایل ب��ه قهوه ای 
اس��ت که البته هرجایی براساس کارشناسی، 
رنگ آن را به نحوی نوش��ته است. به عنوان 
مث��ال GIA آن را اورنج و براونیش)مایل به 
 AIGS آن را اورنج و IGI قهوه ای( دانسته و
که مربوط به آسیاست، آن را ردیش )مایل به 
قرمز(، اورنجی��ش )مایل به نارنجی( و براون 
)قهوه ای( اعالم کرده است. امر مکاوی، رئیس 
اتحادیه الماس امارات در س��ال ۲۰۰8 آن را 
۱۰۰ میلیون دالر قیمت گذاری کرده که اسناد 
آن موجود است.وی بیان داشت: شرکت های 
دیگر نیز هنگامی که قصد داشتیم برای بانک 
یوب��ی اس اعتبار بگیریم و به این مدارک نیاز 
بود، آن را ارزیابی کردند و نظر کارشناس��ان 
بانک در این زمینه موجود اس��ت.وی اظهار 
داشت: یکی از کشورها یک سنگ ۱4 قیراطی 
مشابه این سنگ و البته نه با این طیف رنگی 
را در اختیار دارد و بس��یار به دنبال آن است 
که این سنگ که تقریبا ۲۰ قیراط )۱9.۷8( و 
بزرگتر از سنگ متعلق به وی است را به دست 
بیاورد و چند مورد نی��ز مذاکراتی در خارج 
از کش��ور در امارات، تایلند، اسپانیا و آلمان 
صورت گرفته ولی به دالئل مختلف منتج به 

معامله نشده است.

خبرنامهخبرنامه

بخش مع��دن و صنایع معدنی را می توان به عنوان 
بخش پیشران اقتصاد کشور پس از نفت نامید. توسعه این 
بخش به عنوان صنایع باالدستی و مادر می تواند منجر به 
اشتغال پایدار گردیده وتولید ناخالص داخلی را افزایش 
دهد. کشور ایران از نظر تنوع ماده معدنی جزء ۱۰ کشور 
برتر دنیا محسوب می شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی 
به آب های آزاد و منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه ای 
برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم نموده است.با 
توجه به این مزیت ها و لزوم توجه ویژه بر توس��عه این 
بخش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
در س��ال ۱۳8۱ تاس��یس و فعالیت های توسعه ای این 
بخش با رش��د زیادی همراه شد. این سازمان در ابتدای 
فعالیت خود توس��عه صنایع مادر از قبیل صنعت فوالد، 
م��س و آلومینیوم و معادن بزرگ چادرملو و گل گهر را 
در دس��تور کار خود قرار داد. افتتاح طرحهایی با ارزش 
سرمایه گذاری بیش از ۱۳ میلیارد دالر و ایجاد ظرفیت 
در این صنایع به گونه ای که منجر به رشد ظرفیت فوالد به 
میزان ۱٥۷درصد، آلومینیوم به میزان ۲۷9 درصد و مس 
به میزان ۱۶8 درصد و اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
تا پایان س��ال 9٥ شد، نمونه ای از عملکرد فعالیت های 
توس��عه ای و راهبری ایمیدرو  است. همچنین، ایمیدرو 
به منظور دستیابی به فناوری های نوین و ارتقای سطح 
نیروی انسانی بخش در راس��تای اجرای سیاست های 
ابالغی، اقدام به توسعه فناوری در عناصری نظیر تیتانیوم، 
عناصر نادر خاکی، پترولیوم کک، سنگ آهن کم عیار 

و ... و انتقال دانش فنی در اکتش��اف مواد معدنی کرده و 
س��االنه آموزش های تخصصی مورد نیاز معادن بخش 
خصوصی را بر اس��اس نیازسنجی انجام شده پیگیری و 

اجرا می کند.
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال

آمار نش��ان می دهد با وجود اینک��ه این بخش از 
فعالیت های اقتصادی کش��ور دارای پتانسیل های بالقوه 
س��رمایه گذاری و توسعه بوده و می تواند موتور محرک 
اقتصاد کشور ش��ود، اما سهم ارزش افزوده بخش معدن 
در  GDP به حدود یک درصد می رس��د و این رقم در 
بخش صنایع معدنی نیز از ٥% بیش��تر نیست که ناشی از 
عدم توجه و سرمایه گذاری مناسب در این بخش از سوی 

دولت های گذشته است.
بهره برداری از طرح ها در نیمه اول سال ۱۳9۶

از آنجایی که فرآیند توسعه این بخش بطور مستمر 
توس��ط ایمیدرو درحال اجراس��ت، راه ان��دازی بیش از 
یک میلیارد دالر طرح در نیمه اول سال جاری و شروع 
عملیات اجرایی بیش از ۲.۲ میلیارد دالر طرح  که منجر 
به اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم 

خواهد شد،از جمله فعالیت های اجرایی امسال است.
تمرکز بر تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی

با ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 
همچنین اقتصاد مقاومتی، جهت گیری توسعه این بخش با 
مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های بخش 
خصوصی صورت پذیرفت. به گونه ای که بزرگترین معدن 

سنگ آهن کشور در منطقه شرق، منطقه معدنی سنگان، 
در ابتدا به وسیله ایمیدرو اکتشاف، تجهیز و سرمایه گذاری 
ش��د و در دولت یازدهم با مش��ارکت بخش خصوصی، 
طرح های بزرگ توسعه ای کنسانتره و گندله سنگ آهن 
با ظرفیتی بالغ بر ۳۰ میلیون تن آغاز شده و در حال اجرا 
و یا آماده بهره برداری هس��تند. همچنین امضای قرارداد 
معدن روی مهدی آباد با بخش خصوصی، یکی دیگر از 
اقدامات ایمیدرو در راستای اقتصاد مقاومتی و نیز توسعه 
حوزه معدن در کش��ور است. این اقدامات نشان می دهد 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به حوزه معادن و 
صنایع معدنی در این دوره رشد چشمگیری داشته است. 
ب��ه گونه ای که در طرح های الکترود گرافیتی، اس��تانی 
فوالد، تجهیز مع��ادن گل گهر، فالت مرکزی، جالل آباد 
و بسیاری از معادن در اختیار ایمیدرو، مشارکت با بخش 
غیردولتی بیش از 8۰ درصد اس��ت. این سازمان الگوی 
توسعه اکتشافات معدنی با مشارکت بخش خصوصی را 
نیز طراحی کرده و محدوده هایی از اکتش��افات را نیز با 
مشارکت بخش خصوصی در حال توسعه دارد. عملکرد 
جذب س��رمایه گذاری بخش خصوصی بیش از ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در 
این حوزه س��رمایه بر و بعضا پرریسک است، مشارکت 
ایمیدور با بخش خصوصی، ریس��ک سرمایه گذاری را 
کاهش داده و باعث تقویت تامین منابع به سوی این بخش 

می شود.
توسعه معادن مانعی برای خام فروشی

توس��عه معادن به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع داخلی و تولید مواد معدنی فرآوری شده و کاهش 
وابستگی به واردات طی دولت یازدهم پیگیری شده است. 
به گونه ای که طی 4 س��ال گذش��ته رشد تولید کنسانتره 
سنگ آهن ٥4%، گندله 4۲%، آهن اسفنجی ۳۰%، فوالد 

خام 8% و کنسانتره مس ۳۱% افزایش یافته است
وضعیت صادرات مواد معدنی

با توجه به سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و لزوم 
افزایش صادرات در بخش های مختلف اقتصاد، عملکرد 
دولت در توس��عه صادرات این بخش، به گونه ای بوده که 
صادرات ۶.۶ میلیون تنی فوالد در سال گذشته، ۳۰ برابر 
نسبت به صادرات ابتدای دولت افزایش داشته است. بخش 
معدن و صنایع معدنی با وجود س��هم ٥% در GDP بیش 
از ۱٥% صادرات کش��ور را به خود اختصاص داده است. 

ارزش ص��ادرات بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال 
گذشته به بیش از ۷ میلیارد دالر رسید.

اکتش��اف و س��رمایه گذاری بر پهن��ه های جدید 
اکتشافی

یکی از کاس��تی های موج��ود در بخش معدن، نبود 
اطالعات اکتش��افی کافی در کشور است. با توجه به لزوم 
توس��عه اکتشاف و بهره برداری مناس��ب از ذخایر معدنی 
کشور، ایمیدور به عنوان حلقه واسط بخش معدن و دولت، 
در این خصوص اقدامات موثری انجام داده به گونه ای که 
در دولت یازدهم بر توسعه اکتشافات معادن متمرکز شده و 
با اجرای برنامه اکتشاف ۲٥۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت 
کش��ورمان، میزان هزینه در اکتشاف ایمیدرو و واحدهای 
تابعه طی ٥ س��ال گذشته با رشد مطلوب به ٥۳٥ میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت. این اقدامات منجر به یافتن نواحی 
امیدبخش آهن، مس، طال و روی در مناطق کمتر توس��عه 
یافته معدنی، علی الخصوص ش��رق کشور و شفاف سازی 
اطالعات پایه معدنی گردیده است.به منظور کاهش ریسک 
 س��رمایه گذاری در حوزه معادن و فعالیت های اکتشافی، 
بیمه نامه هایی به ارزش 4۲۷۷ میلیارد ریال توسط صندوق 
بیمه فعالیت های معدنی صادر کرده و ریسک سرمایه گذاری 

در این بخش را کاهش داده است.
چالش های تامین مالی و ساختاری ایمیدرو

از آنجایی که ماموریت ایمیدرو توسعه معادن و صنایع 
معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و در صنایع نوین 
و پرریسک معدنی بوده،  در اختیار داشتن منابع مالی کافی 
دارای اهمیت به سزایی است. با توجه به ابالغ سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی، بخش قابل توجهی از منابع 
حاصل از واگذاری دارایی های این س��ازمان، باید مجددا 
در اختیار س��ازمان قرار گرفته تا در جهت انجام وظایف 

توسعه ای هزینه کند، اما، منابع مالی سازمان بسیار محدود 
و مش��کالت عدیده ای برای سازمان ایجاد شده است. از 
س��وی دیگر با توجه به الگوهای سازمان های توسعه ای 
دنیا، سازمان توسعه ای چابک با قوانین خاص و اختیارات 
ویژه متناس��ب با ماموریت هایشان، امکان جذب سرمایه 
گذاری و فراهم نمودن ش��رایط مناسب به منظور توسعه 
بخش را دارا ست، ولی حاکم بودن قوانین و مقررات عام بر 
این گونه سازمان ها، مشکالت فراوانی برای آنها به همراه 

خواهد داشت.
پیش��نهاداتی به منظور توانمندس��ازی ایمیدرو با 
هدف افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید 

ناخالص ملی:
• امکان اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای 

سازمان های توسعه ای
• تامین منابع مالی پایدار به ایمیدرو به منظور توسعه و 

توانمندسازی معادن در مناطق کمتر توسعه یافته
"• پذیرش ضمانت فاینانس ایمیدرو توس��ط دولت 

در پروژه های معدن و صنایع معدنی
• مستثنی شدن سازمان از قوانین حاکم بر شرکت های 
دولت��ی و فعالی��ت در چارچوب قانون تج��ارت مطابق 
اساس��نامه – در صورت لزوم واگ��ذاری آن در بورس به 

منظور امکان استفاده از پتانسیل های تامین مالی آن
• اختیارات ساختاری شفاف و کافی جهت دستیابی 

به ماموریت های تعیین شده
• برگش��ت منابع واگذاری اصل 44 به ایمیدرو یا 

تعهد فاینانس دولت معادل مبلغ خصوصی شده
• افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی 
با هدف افزایش س��طح خدمات پوششی بیمه ای از نظر 

کمی و کیفی

تمرکز ایمیدرو  بر توسعه و توانمند سازی بخش معدن و صنایع معدنی  

رئیس اتاق ایران عنوان کرد

 اتکای محض 
 به تزریق پول 

و شوک  درمانی 
عوامل تشدید  رکود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
معتقد اس��ت دولت با پرداخت تسهیالت و بهره گیری از سایر 
ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید اس��ت اما اتکای محض به 
تزریق منابع مالی و شوک درمانی در کنار متغیرهای بی ثبات 
اقتصادی عامل تشدید رکود است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران گفت: رس��الت بخش خصوصی در 
بررس��ی توسعه نیافتگی کش��ور و واکاوی نقاط ضعف و قوت 
فعالیت های اقتصادی، کمتر از دولت نیست.شافعی افزود: اکنون 
در فضای متفاوتی نس��بت به گذشته قرار داریم و آنچه به طور 
مکرر در انتخابات اخیر به گوش مردم رسید، سخن از تغییر و 
تحول و حرکت های اقتصادی پیش��رو بود که باعث ایجاد امید 
در جامعه ش��ده است.وی بابیان اینکه برای رسیدن به تغییر، به 
برنامه مدون نیاز است، افزود: قبل از انقالب پنج برنامه توسعه و 
بعد از انقالب هم تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده و اکنون در 
برنامه ششم توسعه قرار داریم. برای دستیابی به تغییر و تحول در 
وضعیت اقتصادی کشور الزم است با کمی تأمل از خود بپرسیم 
چرا پس از نیم قرن اجرای برنامه های توسعه  و حرکت در مسیر 
توسعه، هنوز وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و شرایط 
ما متناسب با توسعه سایر کشورها پیش نرفته است.رئیس اتاق 
ایران گفت: ما نیازمند یک بینش و دانش فراگیر و عمیق و دقیق 
هس��تیم که روند این تغییرات و توسعه و حرکت های اقتصادی 
در کشور و سایر نقاط جهان را مورد بررسی قرار دهد و در این 
زمینه تشکل های بخش خصوصی رسالت مهمی دارند.رئیس 

اتاق ایران با اشاره به برخی موفقیت ها در دهه های گذشته برای 
توس��عه اشتغال در کشور گفت: از س��ال ۱۳۷٥ تا سال ۱۳88 
نزدیک به پنج میلیون و 9۰۰ هزار شغل در کشور ایجادشده که 
نسبت به مدت مشابه سال های قبل یک رکورد به شمار می رود.

ضروری است که در برنامه های جدید چگونگی رسیدن به این 
میزان اشتغال طی آن  س��ال ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان 

ازآن برای کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی بهره گرفت.
ش��افعی در عین حال تاکید کرد: اتکا به بنگاه های دولتی 
و ش��به دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، جایگزین 
پایدار برای بنگاه های بخش خصوصی نیس��ت، لذا دولت باید 
توجه بیش��تری به توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد. 
رئیس ات��اق ایران بابیان اینکه بخش خصوصی می تواند نقش 
مهمی در توسعه کشور ایفا کند، افزود: عواملی مانند بهره بانکی، 
مالیات، تعرفه های گمرکی ابزاری برای رسیدن به توسعه هستند 
و باید با بهره گیری مناس��ب از این عامل ها در تعامل با دولت 
و مجلس به توسعه دس��ت یافت.شافعی افزود: خوشبختانه از 
بخش خصوصی خواسته شده است که معیارهای خود را برای 
تعیین وزرای اقتصادی جدید ب��ه دولت ارائه کند و در کاهش 
تصدی گری دولت آینده و چابک س��ازی آن با دولتمردان وارد 
گفت وگو ش��ود و این مهم نشان دهنده تالش برای ایجاد تعامل 
س��ازنده برای رس��یدن به وحدت و همدلی بین دولت و بخش 

خصوصی است.
عدم توسعه صنعتی، نتیجه عدم رشد فناوری

وی اظهار کرد: مهمترین دلیل عقب ماندگی یک کش��ور 

عدم رشد بخش صنعتی آن است زیرا درآمد پایدار و رشد 
منابع انس��انی در هر جامعه با توسعه صنعتی آن میسر است و 
صنعت و توس��عه صنعتی به��ره وری را در تمام بخش ها ارتقا 
می دهد. از س��وی دیگرتوس��عه صنعتی نیازمند توسعه علم و 
فناوری اس��ت؛ فن��اوری در بخش تولید کش��ور دچار عقب 
ماندگی است.رییس اتاق مشهد افزود: امروز بخش صنعت در 
دام رکود گرفتار شده و برخالف تئوری های اقتصادی به رغم 
افزایش قیمت کاال در کشور، سطح تولید و فعالیت های صنعتی 
کاهش یافته است.شافعی گفت: در یک بررسی اجمالی متوجه 
می شویم که بخش صنعت ما نتوانسته همگام با توسعه صنعتی 
سایر کشورها حرکت کند. باید این حقیقت را بپذیریم که توسعه 
صنعتی خودبه خود ظهور پیدا نمی کند، بلکه نیازمند یک توسعه 
جامع و بلندمدت است که در این زمینه دولت، بخش خصوصی 
و مجلس ش��ورای اسالمی باید همسو و همزمان حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از س��خنانش گفت: عملکرد نظام اداری 
در کش��ور قابل اندازه گیری نیس��ت لذا پاس��خگویی مطلوب 
وج��ود ندارد. برخورد دولت بوی��ژه رئیس جمهوری با فیش 
های حقوقی نجومی برخی مدیران بسیار کار پسندیده ای بود 
که امید است این برخورد با کسانی که با تصمیمات خود منجر 
به جابه جایی میلیاردها تومان پول و ضرر به کشور می شوند 

نیز صورت گیرد.
عوامل تشدید رکود

شافعی گفت: دولت با پرداخت تسهیالت و بهره گیری از 
سایر ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید است اما اتکای محض 
به تزریق منابع مالی و شوک درمانی در کنار متغیرهای بی ثبات 
 اقتصادی عامل تش��دید رکود اس��ت و بدون بسترسازی الزم 
نم��ی توان جراحی اقتص��ادی کرد.وی گف��ت: افزایش تعداد 
واحده��ای تولیدی و ص��دور مجوزهای تاس��یس بدون در 
نظر گرفتن چش��م اندازی برای آینده آنها به رونق تولید نمی 
انجام��د لذا نباید تعری��ف رقابت را تنه��ا در تکثر واحدهای 
تولیدی دانست بلکه باید به جای تولید کاالهای منسوخ، برای 
تولید کاالهای رقابت پذی��ر تالش کرد.رئیس پارلمان بخش 
خصوصی ایجاد بستر مناس��ب و انگیزه برای سرمایه گذاران 
به منظور رونق و توس��عه تولید را ضروری دانس��ت و گفت: 
محور اصلی توس��عه، بخش صنعت است و تا زمانی که بخش 
تولید اقتصادی تر از سایر بخش ها نشود تصمیمات ما عملیاتی 
نخواهد شد.وی همچنین تجمیع واحدهای تولیدی همگن برای 
جلوگی��ری از تکثر بیش از حد آنه��ا و ادغام بانک ها را برای 

رونق تولید و اقتصاد در کشور ضروری دانست.


