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مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی مصاحبه 
به مناسبت روز صنعت و معدن گفت : خوشبختانه در کشورما، 
نیروی انس��انی متخصص کم نیس��ت و در این زمینه، ایران در 
بین کشور های منطقه از قابلیت باالیی برخوردار است . اما این 
شرط به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از این توان بالقوه در رونق 
بخش��یدن به فضای کسب و کار  استفاده مناسب نمود.مهندس 
محمود نوریان افزود:  ذخایر معدنی ایران و منابع سرشار انرژی، 
ظرفیت باالیی برای توسعه و قرار گرفتن در ردیف کشورهای 
صنعتی جهان را برای ما فراهم کرده است ولی برای برخورداری 
از منابع عظیم اقتصادی باید حمایت های قانونی، چه به لحاظ 
وضع قوانین حمایتی از س��رمایه گذاران و تولید کنندگان و چه 
به لحاظ مس��اعدت های دولتی در جهت سرعت بخشیدن به 
ط��رح های معطل مانده ، بیش از آنچه ک��ه تاکنون بوده  انجام 
شود. نوریان که 38 سال سابقه فعالیت در معادن بزرگ کشور 
را بر عهده داش��ته اس��ت، در مورد خصوصی سازی در معادن 
و صنایع وابس��ته به آن گفت: معتقدم که هم��ه امور اقتصادی 
باید به س��مت بخش خصوصی س��وق پیدا کند. البته ابتدا باید 
بخش خصوصی قوی ایجاد شود و بعد کار به آنها واگذار گردد. 
متاس��فانه فعاًل با توجه به جو عمومی که هست،هرکسی پول 
دارد و می خواهد س��رمایه گذاری  کند، به جای تشویق، متهم 
می ش��ود به اینکه اصال این س��رمایه را از کجا آورده است. در 
نتیجه متموالن ترجیح می دهند که به نحوی سرمایه خود را نشان 
ندهند و یا در کش��ورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.وی تاکید 
کرد:مسلما" خصوصی  سازی واقعی بهترین گزینه برای توسعه 
اقتصادی است. اما باید شرایط الزم فراهم شود.ضمن اینکه با 
توجه به قواعدی که ما در مملکت داریم، از یک طرف، رغبتی 
برای واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی وجود ندارد و 
از طرف دیگر خصوصی ها هم به دلیل مش��کالتی که برایشان 
ایجاد می کنند تمایلی به س��رمایه گذاری ندارند. سرمایه گذاری 
خارجی هم که با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست . پس 
بهترین شکل ممکن برای وضعیت فعلی، همین خصوصی سازی 
 در سایه س��رمایه گذاری های نیمه دولتی است. البته باز تاکید 
می کنم که: نمی گویم این روش عالی است،بلکه اعتقاد دارم همه 
چیز نسبی است و در این شرایط جوابگوست. االن امکان اینکه 
کس��ی بیاید و چادرملو را بخرد، وجود ندارد. و اگر هم باشد، 
اصاًل جرأت اینکار را ندارد. مدیر عامل چادرملو یاد آور شد : 
دولت باید زمینه راه اندازی پروژه های عظیم را فراهم کند و پس 
از آماده ش��دن بستر های الزم، طرح ها را به بخش خصوصی 
واگذار کند. بطور نمونه، اگر س��نگ بن��ای چادرملو را دولت 
نگذاش��ته بود، االن هیچ بخش خصوصی توان سرمایه  گذاری 

چند هزارمیلیاردی در این معدن و صنایع جنبی آن را نداشت . 
ولی مش��کل اینجا اس��ت که دولت هم دیگر امکانات و توان 
کاری که در گذش��ته حداقل برای تامین زیرس��اخت ها داشت 
را، ن��دارد. ی��ک زمانی تصمیم داش��تیم در قش��م یک واحد 
 ف��والد بزنیم، دیدیم که دولت به ما گفت باید اس��کله، نیروگاه 
و ... را خودمان تاسیس کنیم. در بقیه جاها هم همین طور. ما در 
اردکان، نیروگاه  500 مگاواتی برق ایجاد کردیم. آیا هر واحد 
صنعتی باید نیروگاه، جاده ، راه آهن ، منابع تامین آب و کاًل زیر 
ساخت های یک طرح را خودش ایجاد کند، یا این وظیفه دولت 
است .همین االن اگر  کسی بخواهد روی یک محدوده معدنی 
کار کند،  ابتدا باید مبالغ زیادی هزینه کند تا اجازه شروع کار را 
بگیرد و بعد هم با قوانین دست و پا گیر مواجه می شود و کاًل از 
تصمیم خود صرف نظرمی کند. درصورتی که همه جای دنیا تمام 
زیرساخت ها ی الزم و قوانین را  به عنوان عامل تشویق برای 
سرمایه گذار فراهم می کنند.مهندس نوریان یکی دیگر از عوامل 
تاثیر گذار در عدم رش��د صنایع را انتصاب مدیران سیاس��ی و 
بدون پیشینه تخصصی عنوان کرد و گفت :  فضای تولید و رونق 
اقتصادی زمانی به وجود می آید که انتصاب ها به منظور افزایش 
بهره وری باشد نه متاثر از فضای سیاسی. انتخاب سیاسی مدیران 
برای واحدهای تولیدی غلط اس��ت.در اوایل انقالب همه چیز 
دولتی بود و به جهت مقتضیات زمان،  پیشرفت هم داشتیم، ولی 
متاسفانه در حال حاضر تمام انرژی ها صرف کارهای سیاسی 
می ش��ود. ضمن اینکه توانایی مالی دولت کم و موانع هم زیاد 
ش��ده اس��ت.  اعم از نظارتهای تو در ت��و و قوانین و مقررات 
پیچیده.بخش دولتی برای هر تصمیم باید موانع زیادی را پشت 

س��ر بگذارد چون دربند دیوانساالری است  . ما در چادرملو،  
پیشنهاد کردیم که یک واحد فوالد یک میلیون تنی اجرا کنیم. 
مطالعات کارشناسی خیلی سریع انجام شد و مصوب کردیم و 
من از فردای آن روز،  دنبال کارهای اجرایی رفتم و االن به بهره 
برداری هم رسیده است. حاال شما اگر بخواهید در یک شرکت 
 دولتی این کار را انجام دهید،  اصال در مرحله تصمیم گیری باقی 
می ماند و همه کارها از اول قفل می شود و مدیریت های مختلف 
می آیند و می روند و کاری انجام نمی ش��ود.  خوب این نش��ان 
می دهد که بخش خصوصی می تواند بسیار موفق تر عمل کند. 
اما در ش��رایط فعلی این دولت اس��ت که باید پیش قدم شود. 
زیرس��اخت ها را آماده و سرمایه گذار را ترغیب کند. و بانکها 
هم بای��د به بخش خصوصی وام بدهن��د. همین چادرملو اگر 
قرار بود دس��ت دولت باشد، حداقل 8 س��ال بعد راه می افتاد. 
گل گه��ر هم همین طور. نمونه بارز آن طرح توس��عه چغارت 
بعنوان یک طرح دولتی است که  15 سال طول کشید. در مورد 
چادرمل��و و گل گهر اگر بانک ها نمی آمدند، امکان نداش��ت 
زودتر از 7 – 8 س��ال آینده ش��روع به کار کنند.ازطرفی ما در 
چادرملو اس��تراتژی شرکت را بر مبنای استفاده از توان داخلی 
گذاش��تیم. از توان ش��رکت های داخلی و متخصصان استفاده 
و قطعات را بومی س��ازی کردیم. ش��رکت های خالق را برای 
ساخت قطعات حمایت کردیم و االن همین شرکت ها داخلی 
سازنده بسیاری از ماشین آالت و اجرا کننده خیلی از خط های 
کنس��تانتره در کشور هس��تند . واحد مهندسی معکوس را هم 
 در چادرمل��و ایجاد کرده ایم تا دس��تگاه هایی که از خارج تهیه 
می شوند بالفاصله توسط مهندسان بررسی و مراحل مهندسی 

معکوس پیاده س��ازی شود . این اقدام همچنین ما را در زمینه 
تعمیر و نگهداری تجهی��زات هم، تقریبًا بی نیاز از خارج کرده 
است . مهندس نوریان یادآوری کرد : شرکت چادرملو توانسته 
بی��ش از 10 ه��زارو 200 قطع��ه را در داخل تولید کند . خب 
اینکه خودمون قطعات را در داخل تولید کنیم محاس��ن خوبی 
دارد. چون مادام که نمی توانیم وارد کننده باش��یم. االن هم اگر 
شرایط درست شود، بسیاری از شرکت های تولید کننده داخلی، 
کیفیت محصوالت ش��ان به گونه ای اس��ت که ت��وان رقابت در 
بازاره��ای جهانی و ص��ادرات را دارند.وی در خصوص نقش 
اش��تغال زایی معادن در کش��ور افزود : معادن چون در مناطق 
محروم و پراکنده هستند، می توانند نقش خوبی در اشتغال زایی 
داش��ته باش��ند. اگر دولت می خواهد به دنبال اشتغال زایی باشد 
بای��د مع��ادن را فعال کند. چ��را که نه تنها م��واد معدنی مورد 
نیازمان را از داخل کش��ور تامین م��ی کنیم بلکه می توانیم با 
توس��عه صنایع مرتبط با معدن،  عالوه بر ایجاد اشتغال، جلوی 
واردات را ه��م بگیریم. من فک��ر می کنم با توجه به پراکندگی 
مع��ادن، حتی مع��ادن کوچک میتوانند اش��تغال زایی داش��ته 
 باش��ند. از طرف دیگر معدن باعث آبادانی مناطق محروم هم 
می شود. رونق اقتصادی که چادرملو  و دیگر صنایع در منطقه 
کویری یزد ایجاد کرده بس��یار چشمگیر بوده است، بطوریکه 
بر اس��اس گزارش های رس��می، اردکان در حال حاضر یکی 
 از  پردرآمدتری��ن ش��هرهای ای��ران اس��ت . همچنی��ن طرح 
جمع آوری فاضالب اردکان را با اجرای شبکه لوله کشی داخل 
شهر و س��اخت مخازن تصفیه فاضالب  اجرا کردیم تا ضمن 
تعمیم بهداشت و سالمتی برای ساکنین شهر، صنایع مستقر در 
مجتمع صنعتی چادرملو نیز منبع مناسبی از آب در اختیار داشته 
باش��ند . نوریان تصریح کرد : چادرملو طی 3 تا 4 س��ال اخیر 
توانسته با بکار گیری تمامی ظرفیت های الزم خود و اعتماد 

به متخصصان داخلی و نیز جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و 
حمایت از طرح های و برنامه های ارزش آفرین ش��رکت های 
دانش بنیان، عالوه بر توسعه طرح های تکمیلی خود،  زنجیره 
تولید را از مرحله س��نگ آهن تا محصوالت فوالدی  تکمیل 
کند . ضمن اینکه باید از اعتماد س��هامداران حقیقی و حقوقی 
خود به ویژه شرکت سرمایه گذاری امید، وابسته به بانک سپه 
تشکر کرد که همواره مشوق ما برای توسعه طرح ها بوده اند .  
وی تصریح کرد : در حال حاضر بس��یاری از جوانان تحصیل 
کرده و فارغ التحصیالن رش��ته های مرتبط با  معدن و صنعت 
با م��ا همکاری دارند و هم اکنون سیس��تم کنترل هوش��مند) 
دیسپچینگ ( که با طراحی و اجرای دانشجویان کشورمان در 
معدن چادرملو پیاده س��ازی شده توسط همین جوانهای تازه 
فارغ التحصیل راه اندازی ش��ده  و بازهم توس��ط خودشان در 
حال بهره برداری اس��ت . کما اینکه ه��م اکنون بیش از 7 هزار 
ش��اغل بطور مس��تقیم و 35 هزار نفر بطور غیر مس��تقیم در 
واحده��ای تولیدی چادرملو فعالیت  می کنن��د . و تنها 140 
نفر نیروی س��تادی در اس��تخدام شرکت هس��تند . به عبارتی 
 تمامی مش��اغل چادرملو برون سپاری اس��ت . ما از ایده ها و 
طرح های خالقانه برای ارتقاء کیفیت تولید و بهره وری،  افزایش 
ایمنی محیط کار ، حفظ محیط زیس��ت  و طراحی وس��اخت 
 قطعات، اس��تقبال می کنیم . مدیر عامل چادرملو در پایان این 
گفت و گ��و بار دیگر تاکید کرد : اگر ب��ه دنبال تحقق اقتصاد 
مقاومتي و توسعه فراگیر هس��تیم باید شرایط آنرا فراهم کنیم 
و دس��تیابی به این هدف نیز مس��تلزم برخورداری از یکسری 
مولفه های ض��روری ، از جمله  ثبات سیاس��ی و اقتصادی و 
وضع قوانین حمایتی از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه معدن و 
 صنایع معدنی است . فراموش نکنیم سرمایه گذار ابتدا به امنیت 

می اندیشد سپس به درآمد و سود.

مهندس محمود نوریان:

نیروهای متخصص داخلی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی هستند

ایران از لحاظ ش��اخص »عملکرد رقابت صنعتی« که از سوی 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)یونیدو( برای ارزیابی توان رقابت و 
عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد اس��تفاده قرار می گیرد، در 
میان 22 کشور منطقه در سال های 2010 تا 2014 در جایگاه دهم 
قرار گرفت.بر اس��اس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد )یونیدو( جایگاه ایران از لحاظ ش��اخص عملکرد 
رقابت صنعتی از رتبه 58 در س��ال 2010 در مقایسه با 135 کشور 
به رتبه ۶۶ در سال 2014 در مقایسه با 144 کشور دنیا رسید و در 
میان 22 کشور منطقه در سال های 2010 تا 2014 در جایگاه دهم 
قرار گرفت.هر چند در این س��ال ها امتیاز ایران رتبه نزولی داش��ته 
و از 0.054 در س��ال 2010 به 0.043 در س��ال 2014 کاهش پیدا 
کرد، اما رتبه آن بین 58 تا ۶7 در نوس��ان بود و بهترین رتبه که 58 
بوده اس��ت در سال 2010 کسب ش��د.در سال های 2013 و 2014 
رتبه ایران نس��بت به س��ال 2012 یک پله بهبود یافت ولی امتیاز آن 
کاهش پیدا کرد که نشانگر این نکته است که با وجود کاهش عملکرد 
رقابت صنعتی در ایران، عملکرد دیگر کش��ورها نیز تا حدودی سیر 
نزولی داشته و بدتر شده است.همچنین در ارتباط با زیر شاخص های 
عملکرد رقابت صنعتی در س��ال 2014، ایران در زیرشاخص هایی 
از جمله س��هم کااله��ای صنعتی ب��ا تکنولوژی متوس��ط و باال در 
ارزش افزوده صنعت)س��اخت( با کسب امتیاز 0.500 و همچنین در 
س��هم کاالهای با فناوری متوس��ط و باال در ص��ادرات صنعت با به 
دس��ت آوردن امتیاز 0.338 نس��بت به دیگر ش��اخص ها، از امتیاز 
باالتری برخوردار بود.در بررس��ی و مقایس��ه جهانی نیز کشورهای 
آلمان، ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در س��ال های 2010 تا 2014 در 
 ش��اخص عملکرد رقابت صنعتی در رتبه اول تا چهارم قرار گرفتند.

گفتنی است؛ که شاخص رقابت عملکرد صنعتی یکی از شاخص هایی 
است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)یونیدو( برای ارزیابی توان 
 رقاب��ت و عملکرد صنعت��ی اقتصادهای مختلف مورد اس��تفاده قرار 

می دهد. در این شاخص با بهره گیری از مجموعه ای از زیرشاخص های 
مرتبط، ت��وان تولید و صادرات کاالهای صنعت��ی یک اقتصاد مورد 
ارزیابی و مقایسه با دیگر کشورها قرار می گیرد. این شاخص ظرفیت 
کشورها را برای حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و فعالیت های 
با ارزش افزوده باال و دارای فناوری برتر نش��ان می دهد.شایان ذکر 
اس��ت که قدرت هر کش��ور در زمینه رقابت صنعتی با دیگر کشورها 
در ح��وزه تولیدات صنعت��ی با عددی بین صفر تا ی��ک اندازه گیری 
می ش��ود که هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر باش��د، نش��انگر 
 قدرت بیش��تر آن کش��ور در عملکرد رقابت صنعتی است.بر اساس 
رتبه بندی رقابت صنعتی، کش��ورها به پنج دسته عالی، متوسط رو به 
باال، متوسط، متوسط رو به پایین و پایین تقسیم می شوند. کشورهای 
در دس��ته عالی، نزدیک به 83 درصد از ارزش افزوده صنعت جهان 
 و بی��ش از 85 درصد از تجارت صنعت جهانی را به خود اختصاص 
 داده ان��د که کش��ورهایی با درآمد ب��اال مانند آلمان، ژاپ��ن، آمریکا، 

کره جنوبی و چین در این گروه قرار دارند.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در بخش دوم مراسم روز ملی صنعت و معدن 
از 33 برگزی��ده دیگر در بخش های مختلف 
صنعت��ی و معدنی تجلیل به عم��ل آمد که با 
احتس��اب 10 برگزیده که در بخش نخس��ت 
مراس��م مورد تجلیل قرار گرفتند، در مجموع 
از 44 برگزی��ده تجلیل به عمل آمد.در بخش 
دوم و پایانی مراسم روز ملی صنعت و معدن 
از برگزیدگان ح��وزه های مختلف صنعتی و 
معدنی در بخش های پیشکسوتان برتر معدنی 
و صنعتی، واحدهای صنعتی برتر، بهره برداران 
برتر معدنی، مکتش��ف برتر معدن��ی، صنایع 
معدن��ی فل��زی و غیرفلزی برت��ر، طرح های 
برتر، صنعت برتر نرم افزار، خوش��ه کس��ب 
و کار توس��عه یافته برتر ، واحدهای صنعتی 
کوچک برت��ر و کارآفرین زن برتر تجلیل به 
عمل آمد.در این مراس��م احمد هراتی نیک و 
حس��ین ربیع نژاد به عنوان پیشکسوتان برتر 
معدنی معرفی و تجلیل شدند و از مجید راهب، 
بهروز فردوس و عبدالحی پیرزاده به ترتیب از 
شرکت های گالب ربیع، مجتمع صنعتی ماموت 
و ماشین سازی تاشا به عنوان پیشکسوتان برتر 

صنعتی تجلیل به عمل آمد.
علی براهوئی نژاد در این مراسم به عنوان 
مکتشف برتر معدنی و میترا فرزاد نیا از مجتمع 
صنای��ع تایر کورد1820 کرمانش��اه به عنوان 
کارآفری��ن برتر زن مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین ساالر فخری از شرکت کابل باختر، 
علی اصغر قدبیگی از شرکت کوشاوران، محمد 
محمدی از صنایع دریایی شهید محمودی، اکبر 
برندگی از شرکت سبحان دارو، سیروس میان 

دشتی از صنایع فلزی فارمد، علیرضا محمدی 
 دانیال��ی از گروه صنعتی ناب اس��تیل، مجتبی 
زین العابدین زاده از شرکت موکت نگین مشهد، 
مجید باعرصه از گروه صنعتی لیلیان بافت یزد، 
حسن صفرپور کلور از شرکت تولیدی نسیم 
خواب، ف��رج پورمند از ش��رکت پمپ های 
صنعتی، سید رضا حس��ینی مقدم از شرکت 
صنایع جهان الکتریک و سیروس نورافکن از 
شرکت بهس��ازان جنوب به عنوان واحدهای 
صنعت��ی برتر تقدیر ش��دند.از س��وی دیگر 
ازمحمود گوهرین از ش��رکت عمران مومان 
چابهار، قدمعلی ابراهیمی از شرکت مرمریت 
دشت پاگرد و علی جواهری از شرکت معادن 
منگنز و ن��ارچ در بخش بهره برداران معدنی 
برتر تجلی��ل به عمل آم��د.در بخش صنایع 
معدنی فلزی برتر محس��ن یزدانی و محسن 
محمدی از شرکت های معدنی صبانور و آلوم 
رول نوین و در بخش صنایع معدنی غیرفلزی 

برتر بهروز محمدی از شرکت ره آورد ساینا 
دلیجان مورد تجلیل ق��رار گرفتند.همچنین 
محمد حس��ن رنجبر از ش��رکت ت��اپ اکو 
خاورمیانه و روبرتو لیتا از شرکت تجهیزات 
س��نگین متال��وژی پارس ف��والد در بخش 
طرح های برتر و عباس حس��ینی از شرکت 
نرم افزار امن پرواز و سید حمیدرضا حسینی 
هاش��می گلپایگان��ی از ش��رکت ارتباطات 
 بین الملل��ی تلس��ی در بخش صنع��ت برتر 
نرم افزار مورد تقدیر واقع شدند.در این مراسم 
محمد جواد بگی به نمایندگی از شرکت خوشه 
گالب و عرقیات کاش��ان در بخش خوش��ه 
کسب و کار توسعه یافته برتر مورد تقدیر قرار 
گرفت و در بخش واحدهای صنعتی کوچک 
برتر از مصطفی صالحی هفشجانی از شرکت 
ماژون سازه پارسیس، محمد امیری از شرکت 
آترا کران انرژی و منصور ثریائی از ش��رکت 

پارس آلومان کار تقدیر شد.

 جایگاه دهم ایران از لحاظ 
 »شاخص عملکرد رقابت صنعتی« 

در میان ۲۲ کشور منطقه

در مراسم روز ملی صنعت و معدن صورت پذیرفت؛

تجلیل از44 برگزیده صنعت و معدن


