مرجان اسالمیفر
روزنامه نگار

امســالدرســتاســتکهنتوانســتیمســرمایهگذار
شبینــی کردیم
خارجــی آنچنان کــه در ســال  95پی 
جــذب کنیــم امــا در تولیــد و صــادرات محصــوالت
فوالدی،مس،آلومینیوموسایربخشهابهرشدهای
دســتیافتیمکهمیتوانهمــهآنهــارادرواژهرکورد
ثبتکرد.مهدیکرباســیانرئیسســازمانتوســعه
ونوســازیمعــادنایــرانبــاصراحتایــنجمالت
رامیگویــدومعتقــداســتســالآینــدهوضعیــت
ایــن حــوزه بهتــر خواهــد شد.شــاخصهای بورس
هــمگفتههــایویراتأییــدمیکند.امســالبرخالف
سالهایگذشتهمعدنیها،فوالدیهاو...بهسودهای
خوبــیرســیدندوبعضــاًســهامشــانتــاصددرصد
افزایش پیدا کرد .در شــرایطی که خیلیها نگران این
مســأله بودند که مردم از تولید فاصلــه گرفتند و هیچ
صنعتیرونقنــدارداماصنایعمعدنیبخوبینقش
ایفاکردندوتوانستندپولهایمردمرابهسمتخود
بکشــانند.هرچندکهدراینحوزهســفتهبازیهمرخ
دادومعادنــیخریــدوفروششــدندکهذخیــرهآنها
توگوی ما بــا مهدی
بســیار اندک بــود.در ادامــه گف 
کرباسیان رئیس ســازمان توسعه و نوســازی معادن
یآید:
ایرانم 

اقتصادی

60

عکس :ابوالفضل نسائی ایران

سالنامه 96

ازبانکها،صندوقهایبازنشســتگیونهادهای
نظامیخواستهشدهاستازفعالیتهاییکهمربوط
بهآنهانیســتخارجشــوند.یکیازدالیلیکهباعث
شدهواحدهابهاهلآنسپردهنشود،رددیوناست.بر
ایناساسچهتعدادازواحدهایزیرمجموعهایمیدرو
بهاینشکلواگذارشــدهاندوشماامیدبهبرگشتآن
دارید؟
دولــتاحمدینژادبرایپرداخــتبدهیهایخودروش
رددیــونراپیشگرفــتوبدینجهــتواحدهایصنعتیبه
مجموعههایی واگذار شدند که اهلیت الزم را نداشتند .رئیس
جمهــوریووزیــراقتصادتأکیددارندکهشــرکتهایوابســته
بــهبانکهاوصندوقهایبازنشســتگیبــهبخشخصوصی
واقعــیواگــذارشــوند.اجــرایایــنامرموجــبخواهدشــدتا
بخشخصوصیتوانمندسهامدارشودوهمچنینوضعیت
بهرهوریوادارهشــرکتهابهترخواهدشد.امازمانیمیتوان
بههدف ترســیم شــده رســید که اهلیت خریداران محرز شده
باشــد.اگرمجدداًواگذاریهااشــتباهباشدمشکالتچندبرابر
خواهدشد.ازطرفیکسانیکهشرکتهارامیگیرندبایدتوان
مالیداشتهباشندتابتوانندشرکتراباآوردهخودتقویتکنند.
بدیهیاســتاینموجبخواهدشدشــرکتهاپررونقشودو
حرکتکند.
واحدهــاینظامیوبانکهانســبتبهایناتفاق
چهعکسالعملینشاندادند؟
اخیراًســهمجموعهکهسهامآنهامتعلقبهبانکهااست
برایواگذاریســهامخــوداعالمآمادگیکردنــدوحتیآگهی
فــروشزدهانــد.بهعنوانمثالشــرکتتوســعهملیوابســته
بــهبانکملــیآمــادهواگــذاریاســت.ســایرمجموعههاهم
میخواهند ســهام خود را واگذار کنند .واحدهایی که به بخش
نظامی وابســته هســتند نیز بزودی واگذار خواهند شد .آنگونه
کهمطلعشــدیمواحدهاینظامیهمآمادهواگذاریســهام
خودشــدهاندوبــاچندخریــداردرحالمذاکرههســتند.تمام
واگذاریهــادرقالبقانــونتجارتخواهدبــود.درهرصورت
مانگراناینموضوعهستیمکهواگذاریهابهمجموعههایی
باشدکهتنهاتمکنمالیدارندواهلیتآنهامحرزنشود.
ایننگرانیچگونهقراراستمرتفعشود؟
متأســفانهازماپرســیدهنمیشــودکــهمجموعــهخریدار،
اهلیــتداردیــاخیرامــاازتمامبانکهــاوبنگاههــاینظامی
میخواهیــم کــه در ایــن موضــوع دقــت کننــد تــا واحدهــای
صنعتیآسیبنبینند.تمامکارخانجاتیکهبهمجموعههای
غیرکارشناســیواگذارشــدندبعــدازیکالیدوســالبابدهی
ســنگین برگشــتهاند و خواهــان حمایــت دولت شــدند .البته
انگشــتشــماریهمخوبعملکردند.دراینمیانازوزارت
اقتصادوسازمانخصوصیسازیمیخواهیمراهکاریاتخاذ
کنندتاازبروزمشکلدرواگذاریهایجدیدجلوگیریشود.
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واگذاری واحدهای اقتصادی
متعلق به نظامیان
چــهتعــدادازواحدهــایصنعتــیزیرمجموعــه
ایمیدروبابترددیونواگذارشدهاست؟
52درصــد واگذاریهــای رد دیــون عمدتــاًبــه حوزههــای
غیرتخصصیواگذارشدهاست 9.درصدبابتسهامعدالتو
39درصدراسازمانخصوصیسازیواگذارکردهاست.
یکــیازموضوعهایــیکهاخیراًشــنیدهمیشــود،
ســفتهبازیدرحوزهمعادناســت؛معادنیکهذخایر
باالیــیندارندخریــدوفــروشمیشــوندوهمینامر
بازارخوبیرابــرایدالالنیارانتخوارانفراهمکرده
است.ایناتفاقراچگونهمیتوانارزیابیکرد؟
دربازاربینالمللی،محصوالتمعدنیازاواخرسال2016
تا 2017با تحول قیمتی روبهرو شــد .پیشبینی ما این است که
رشــد قیمتهــا ادامه خواهد داشــت .مــس که بــه قیمت زیر
 5هزاردالررســیدهبودبه 7هزاردالررســیدوقیمتآلومینیوم
دوبرابرشــد.فوالدهمباجهشقیمتمواجهشد.اینگفتهها
نشــان میدهد که معادن مورد توجه قرار گرفت و عمالً شاهد
ســفتهبــازیدراینحــوزهبودیم.خوشــحالهســتمکهظرف
چهارســالگذشتهپولهاییکهدرســفتهبازیوداللبازیبود
بهسمتمعادنآمدهاست.سهاممعدنوصنایعمعدنیدر
بورسجزوشاگرداولهااست.کسانیکهسهامصنایعمعدنی
چونفوالدومسراخریدندتاصددرصدسودکردند.
حوزهدیگرینیستکهمردمدرآنسرمایهگذاری
کنند،بدینجهتسراغاینبخشآمدند.
بلــهقبــولدارمولیپولبهســمتتولیدآمدهوبهســمت
فعالیتهــایکاذبنرفتــهاســت.امــادرمــوردمعادنــیکــه
دســتبهدســتمیشــودمشــکلداریــمومخالفایــنرویه
هستیم .این معضل با وزیر صنعت ،معدن و تجارت در میان
گذاشــتهشــدهوقراراســتبزودیبخشــنامهایبــرایحلآن
ابالغشــود.معادنیکهدچارســفتهبازیشــدندبعضــاًراکدو

غیرفعالهستندلذادربخشنامهجدیدتماممعادنیکهراکد،
غیرفعالوکارعملیاتیانجامندادندلغوپروانهخواهندشد.
یعنیخودتانمخالفسفتهبازیدرمعادنهستید؟
ماترجیحمیدهیمکهبخشواقعیمعدنحمایتشود.
بخشواقعیمعدنسرمایهگذاریوتولیداست.
سفتهبازیصورتگرفتهکاذباست؟
بلــه کاذب اســت .وقتــی معدنــی فعــال نشــده و فروخته
میشــودباعثضــرروزیانافرادیمیشــودکهنتوانســتندبه
ارزشافزودهایدستپیداکنند.
اماگفتیدباعثمثبتشدنبورسشدهاست؟
تصــورنمیکنــمافزایشارزشســهاممعدنــیدربورس
سفتهبازیباشد.سودآوریدرسهامیاستکهتولیددارند.
چنددرصــدمعادنراکــدماندهاندیــانیمهفعال
هستند؟
آماردقیقیندارم.اماآنچهمیتوانمبگویماینکههیچیک
ازمعادنبزرگماراکدنیستندوباتمامظرفیتکارمیکنندو
اینازافتخاراتمجموعهاست.
یعنیاینمعادنیکهمیفرماییدمعادنکوچکی
هستندودراختیاربخشخصوصیاست؟
بلــه ،اینهــا معادنــی هســتند کــه بعضــاً نوســانات بــازار
بینالمللــیوداخلیآنهارادچارمشــکلمیکند.مثالًبرخی
از این معــادن ،معادنی هســتند که وقتی قیمتهــا افت پیدا
میکندهزینههایشــانازدرآمدشــانبیشترمیشودوموجب
میشودغیرسودآورشوندودرنتیجهتعطیلکنندبهتراست.
برخیازاینمعادنمشــکالتزیســتمحیطــییااجتماعی
پیدا میکننــد .در کنار اینها ،معادنی همچون زغال ســنگیها
فروششانبهواحدهایبزرگاستولیخوشبختانهبهدلیل
رشدقیمتی یکسالگذشــته ،تعدادمعادنیکه راکدهستند
بسیارکمترازسالگذشتهاست.

