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مدیرعامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی
عقب افتادگیهایــی وجــود دارد که نیــاز به رفع
ش از گذشــته احســاس میشــود ،چرا که
آن بیــ 
در ایــن حــوزه رونــد و رویکــرد جدیــدی در حال
اتفاق افتادن اســت و آن ورود بخش خصوصی
و ســهامدار کــردن مــردم در معــدن و صنایــع
معدنی است .از گذشته معدن و صنایع معدنی
جذابیتهــای زیــادی در بورس داشــتهاند ،چرا
کــه نمادهــای این حــوزه اکثــر اوقات رنگ ســبز
بــه خود دیده اســت و مــردم امیدوار به ســودده
بودن این بخش هستند ،حال با پررنگتر شدن
نقش بورس در اقتصاد کشــور ،ایمیدرو و صنایع
معدنی قرار اســت با چه ســازوکاری پیش بروند
تا ضمن توســعه این صنعت استراتژیک بتوان
به ســهامداران سود رســاند .در این باره «ایران»
توگویــی بــا خــداداد غریبپــور ،مدیرعامل
گف 
سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایمیدرو)
انجام داده است که در ادامه میآید.
 ëëطی چنــد وقت اخیر موضوع واگذاری معادن
رســانهای شــده اســت ،ایمیــدرو بــرای واگذاری
معــادن بــزرگ و کوچــک چــه برنامــه عملیاتی
تعریفکردهاست؟
اکثر معادن بزرگ کشــور واگذار شــده است و
همه آنها توسط بخش خصوصی فعال هستند.
در واگذاریهای صورت گرفته ،مالکیت با دولت
و مدیریــت معدن با بخش خصوصی اســت که
اعتقــاد دارم ایــن بهتریــن حالت برای توســعه
و افزایــش بهــرهوری معــادن اســت .از ســویی
نظــر رئیــس جمهوری بر این اســت کــه معادن
بــزرگ در بــورس عرضــه شــود که در ایــن میان
در حــال همــکاری بــا وزارت اقتصــاد و ســازمان
بورس هســتیم تا بتوان در این مســیر بهصورت
کارشناســی و فنــی حرکت کــرد .با نهایی شــدن
بحثهای کارشناســی واگذاریهــا اتفاق خواهد
افتاد.
ëëمعــادن بــزرگ با چــه ســبک و ســیاقی واگذار
خواهندشد؟
هنوز نهایی نشــده اســت اما بهنظر میرســد

کــه معادن بزرگ مانند بانکها ،صندوق ایجاد
کنند یا شــرکتی شوند که ســهام آنها واگذار شود.
ایــن موضــوع بــه بحــث و کارهــای کارشناســی
بیشتری نیاز دارد که سازوکار آن پیدا شود.
ëëدرسالجاریمعادنواگذار خواهدشد؟
مــا اکنــون معــادن آزاد نداریــم؛ معــادن در
اختیار ذینفعان اســت .بههمین دلیل ابتدا باید
با ســازمان بورس به توافقهایی برسیم و سپس
برنامه اجرایی ارائه داد.
ëëاگــر معــادن واگذار شــوند ،ســوددهی خواهند
داشت؟
معادن سودده است و نمیتوان منکر آن بود.
طبق ارزیابیهای صورت گرفته  25درصد سهم
بورس متعلق به صنایع معدنی اســت و حدود
 30درصــد ســود بورس هــم از صنایع معدنی و
کاالهای فلزی اســت ،این اعداد نشــان میدهد
کــه بخش معدن و صنایع معدنی دارای مزیت
اســت .مردم دنبال خرید ســهامی هستند که به
ســودآوری و مزیت آن اطمینان داشــته باشــند.
صنایع معدنــی یکی از مجموعههای اســت که
کمترین ریسک را دارد.
ëëواگــذاری ایمیــدرو چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا
سازمانهایتوسعهایقابلواگذاریاست؟
مــدل و شــیوه واگــذاری ایمیدرو هنــوز نهایی
نشــده اســت ،بعــد از آنکه این امر شــفاف شــد،
یتوان اطال عرسانی کرد.
م 
 ëëرئیس جمهــوری در روزی که  4پروژه ملی مس
به بهرهبرداری رسید از واگذاری معادن بهصورت
خانوادگــی گالیه کــرد ،آیــا چنین رویــهای وجود
دارد؟
خیر .در گذشــته معادن بهصورت خانوادگی
واگذار میشد اما اکنون واگذاری معادن در قالب
مزایده است و همین امر باعث شده که رکود در
معادن تقلیل پیدا کند.
ëëمقــام معظــم رهبری عنــوان کردنــد در بخش
معدن و صنایــع معدنی با عقــب افتادگیهایی
روبهرو هستیم ،برای گذر از چنین چالشی راهکار
وسیاستایمیدروچیست؟
بلــه ،در ایــن حــوزه بــا عقــب افتادگیهایــی
روبــهرو هســتیم کــه بایســت در جهت حــل آن
حرکــت کنیم .از  650هــزار کیلومتر مربع پهنای

اکتشــافی که داریم تنها  10درصد آن واگذار شده
وایــن بــدان معناســت که مــا عقب هســتیم .تا
قبل از ســال  98میزان پهنای اکتشــافی در کشور
 250هــزار کیلومتــر بود کــه در این مدت ســعی
شــد در راســتای توســعه اکتشــاف گام برداریم و
بایــد این رویه برای ماهها و ســالهای آتی ادامه
پیــدا کنــد .برای اینکــه بتوان در حــوزه معدن به
موفقیتهای خوبی دست یافت به منابع مالی
برای توسعه معادن ،شناسایی ذخایر معدنی و
زیرساختها چون دسترسی به جاده نیاز داریم.
ëëبرایتوسعهدربخشهایاکتشافومعادنچه
مشکالتیوجوددارد؟
هــر ســازمان و مجموعــه بــر اســاس وظایف
محولــه خــود فعالیت میکنــد ،امــا در برخی از
مــوارد فعالیتهــای توســعهای در بخشهــای
اکتشاف و معدن با سیاستهای سایر سازمانها
و مجموعههــا در تضاد اســت.از ایــنرو به جای
آنکــه دنبــال مقصر باشــیم بایســت به ســمت
راهکار برویم که برآیند آن حل مشکالت مربوط
بــه اکتشــاف و واگذاریهــا باشــد؛ ســازمانهای
درگیــر میتواننــد در نشســتهای تخصصــی و
بیــان مســائل بــه راهکار مناســب برســند تــا در
پــی آن اهــداف توســعهای در بخش اکتشــاف و
معــدن محقق شــود و در نهایــت در این بخش
استراتژیک ،به رشــد و هدف گذاریهای تعیین
شده دست پیدا کنیم.
بهخاطر ماهیت یک سازمان و وظایفی که بر

دوش آن گذاشــته شده است ،مخالفتهایی در
واگذاری معادن و ســایر موارد مربوط به صنایع
معدنی و اکتشــاف اتفاق میافتــد ،اما تمام این
توگو و مذاکره قابل حل است.
مخالفتها با گف 
به هــر ترتیــب تضادهایی در بخش مســائل
اجتماعــی ،زیســت محیطی و منابــع طبیعی با
بخش معدن وجود دارد که دراین راستا میتوان
بــه ســمت حــل مشــکالت رفــت و تفاهمهایی
حاصل شــود کــه در پی آن عقــب افتادگیها در
واگــذاری پهنای اکتشــافی به بخــش خصوصی
جبران شود .معتقدم مهمترین عقب افتادگی
مــا در بخش معــدن و صنایع معدنــی ،حضور
کمرنگ بخش خصوصی (بخصــوص در حوزه
اکتشاف و استخراج و فرآوری) باشد.
ëëبرای حــل موانع بین ســازمانها و مجموعهها
چهراهکاریتوصیهمیشود؟
در ســازمان توســعه و نوســازی معادن ایران
و با همکاری معاونــت معدنی وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت درصدد آن هســتیم که موانع
را برداریــم و بــه ســمت واگذاری امــور به بخش
خصوصــی برویــم .بــا ایــن سیاســت میتــوان
اهداف توسعهای در بخشهای مختلف صنایع
معدنــی را محقق کرد .برای اینکه در این مســیر
قرار گیریم باید سطح همکاری و مذاکره با سایر
ســازمانهای درگیــر افزایــش پیــدا کند .نیــاز به
همــکاری جمعــی داریم تا پیشــرفت در بخش
معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد.

ëëحل کدام موانع در اولویــت کاری ایمیدرو قرار
دارد؟
در پهنههــای اکتشــافی بــا دســتگاههای
حاکمیتی چون سازمان حفاظت محیط زیست
و منابع طبیعی مشکالتی وجود دارد که باید رفع
شــود .چالشها به گونهای نیست که سازمانها
به جمعبندی نرسند.
ëëیکی از موضوعاتی که در بخش صنایع معدنی
بهآناشارهمیشود،خامفروشیاست.چهزمان
شاهدتوقفخا مفروشیخواهیمبود؟
ایمیدرو هیچ خام فروشی ندارد و صنایع معدنی
بــا فــرآوری بــاال عرضه میشــود .معــادن بــزرگ در
اختیار بخش فرآوری و تولید محصول است.
 ëëدر حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایهگذاری
در کــدام بخشهــا بایــد در اولویــت قــرار گیرد و
انتظــار دارید کــه ســرمایهگذاران در این بخشها
ورودکنند؟
اولیــن اولویــت ســازمان توســعه و نوســازی
معــادن بــرای ســرمایهگذاری بخش خصوصی
اکتشــاف و ســپس اســتخراج اســت .معــادن ما
ظرفیــت زیادی دراســتخراج ،اکتشــاف و صنایع
پایین دستی دارند.
ëëآیا توسعه بخش فوالد در دستور کار قرار دارد؟
بله .توســعه بخش فوالد باید ادامه پیدا کند
چرا کــه هدفگذاری ما تولید تــا  55میلیون تن
فــوالد اســت .در ســال  98ظرفیــت تولیــد فوالد
کشــور به  36میلیون تن رســید که این رقم برای
سالهای آینده قابل افزایش است.
ëëباوجود این چه تعداد معدن راکد داریم؟
طبــق آخریــن برآوردهــای صــورت گرفتــه،
بیش از  4هزارمعدن کوچک غیرفعال در کشور
وجود دارد که  146معدن آن فعال شــده اســت.
از ســویی بیش از  600معدن در مقیاس کوچک
شناسایی شده است.
ëëبرای توســعه معادن کوچک چه سیاستها و
راهکارهاییوجوددارد؟
یکی از راهکارها این است که معادن مقیاس
کوچک به بخش خصوصی و فوالدسازان بزرگ
کشــور واگذار شــود .در حقیقت تمرکز ما تنظیم
روابط صنایع و معادن و توسعه نگری در صنایع
کوچک و بزرگ است.

خبر خوان

شیوه واگذاری معادن بزرگ به متقاضیان

 ۱.۵میلیون تن گندم خرید تضمینی شد

مشــاور مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :از ابتدای برداشــت
گنــدم تا  ۲۸اردیبهشــت ماه امســال یک میلیــون و  ۵۴۷هزار تــن گندم به
ارزش  ۳۸هزار و  ۹۴۵میلیارد ریال خرید تضمینی شد.
ســید محمد تقی طباطبایی افزود :این میزان خرید در نیمی از اســتانهای
کشور رخ داده که نشان میدهد با خرید این مقدار  ۲۰درصد کل خرید سال
گذشته محقق شده است.
طباطبایی همچنین از خرید تضمینی  ۹۰هزار تن دان ه روغنی کلزا به ارزش
بیش از چهار هزار میلیارد ریال در  ۱۲استان کشور خبر داد/.ایرنا

واردات  ۶۸۰هزار تن غذای دام به کشور طی  ۲۵روز

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از واردات  ۶۸۰هزار تن غذای دام به
کشــور طی  ۲۵روز گذشــته خبر داد و فرا رسیدن فصل برداشت محصوالت
کشــاورزی مثل گندم را علت تأخیر حمل خوراک دام از بنادر کشــور اعالم
کرد.
حســن عباســی معروفــان از متعــادل شــدن قیمــت و عرضــه خــوراک
دام در کشــور اطــاع داد و گفــت :در ســه تا چهــار ماه گذشــته تأخیر در
ترخیص کاالهای رسیده به بنادر را داشتیم به دلیل اینکه ارز تخصیص
داده شــده باید به دســت فروشندگان کاالها میرســید تا اجازه ترخیص
میدادند .خوشــبختانه در  20تا  25روز گذشــته روند ترخیص کاال شکل
مناســب تــری به خود گرفتــه به نحوی که از یک میلیــون و  800هزار تن
کاال کــه اجــازه ترخیص آن صادر شــده تاکنون باالی  680هــزار تن وارد
کشور شده است/.تسنیم

وزارت راه :پالسکو پروانه ساختمانی ندارد

معــاون وزیــر راه با اعالم اینکــه بنیاد مســتضعفان باید پروانه ســاختمانی
پالســکو را اخذ کنــد ،گفت :بنابر آخرین مصوبه شــورایعالی شهرســازی و
معماری ایران ،میزان تراکم این ســاختمان باید بر اســاس حقوق مکتسبه
افراد انجام شود.
فرزانــه صــادق مالواجــرد ،اظهــار کــرد :مطابــق آخریــن گــزارش بنیــاد
مســتضعفان بــه شــورایعالی شهرســازی و معمــاری ایــران در خصــوص
آخرین اقدامات انجامشــده در ساختمان پالسکو 2 ،مسأله تأمین پارکینگ
و اخــذ پروانــه ســاختمانی بر ســر راه بازســازی این ســاختمان قرار داشــت.
بــا توجه بــه اینکه هر اقــدام اجرایی حتمــاً بایــد فرآیند قانونی اخــذ پروانه
ســاختمانی را طی کند ،شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تأکید کرد،
بنیاد مســتضعفان هر چه ســریعتر این اقدام قانونی را انجام دهد و پروانه
ساختمانی پالسکو را اخذ کند /.تسنیم

جهش  ۶درصدی تولید محصوالت پتروشیمی ایران

مدیرکنتــرل تولیــد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت :مجتمعهــای
پتروشیمی کشــور از ابتدای امسال تا بیستم اردیبهشتماه رشد  ۶درصدی
تولید را نسبت به مدت مشابه پارسال محقق کردند.
ســیدجالل میرهاشمی ،با اشــاره به اینکه محصوالت پتروشیمی با ظرفیت
مطلوبــی در کشــور در حال تولید اســت و بســیاری از مجتمعها رشــد تولید
را رقــم زدهانــد ،اظهــار کــرد :صنعت پتروشــیمی ایران امســال بــا توجه به
ظرفیتهــای موجود و اقدامهــای در حال انجام آمادگی دارد جهش تولید
را محقق کند /.شرکت ملی صنایع پتروشیمی

