شمادرسال95نسبتبهسال96خوشبینبودید
ودرمصاحبــههایتــانپیشبینیمیکردیدســرمایه
گذاریهــای بیشــتری جــذب میکنیــد و فعالیتها
توسعهپیدامیکند.دربخشفوالدموفقیتهاییبه
دســتآمدوطرحهادرحالبهنتیجهرسیدناست.
اکنونبهانتهایســالمیرســیم،آیافکــرمیکنیددر
ســالیکهگذشــتآنمــواردیکــهدنبالــشبودیدو
هدفگذاریکردیــدبخصوصدرجذبســرمایهگذار
محققشدهاست؟
ســال  96بــرای حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی در کل
ســالخوبیبــود.درزنجیــرهفوالدازســنگآهنتاکنســانتره
وآهــناســفنجیواحدهــایجدیدیبــهبهرهبرداریرســید.
 80درصــد ظرفیــت تولیــد کنســانتره افزایــش یافــت.
 120درصــدظرفیتگندلهافزایشپیداکرد.بهصادراتآهن
اســفنجی باالی 600هــزار تن دســت یافتیم و مهمتــر از اینها
صادرات حــدود 8میلیون تن فوالد داشــتیم .در حــوزه فوالد
تمامپیشبینیهامحققشــد.درحــوزهمسنیزهمینطور
اســت.طیماهگذشــتهرئیسجمهوریپروژههایمتعددی
ازمــسرادرکرمــانافتتاحکردنــدواکنونپروژههــایدیگردر
حالاجراست.درحوزهطالپروژههایخوبیانجامشد.تولید
طالنسبتبهسالقبلبیشترشد.درحوزهکرومیتوضعیت
بهترشــد.ســال 96وضعیتبخشمعــدنوصنایعمعدنی
بهتــربود.درحوزهزغالســنگ،مشــکلیکههنوزوجــوددارد
بهدلیل انحصاری بودن خرید توسط شرکت ذوب آهن است
وجلســهایهــمدروزارتصنعتبرگزارشــدتــااینانحصار
شکســته شــود.امید اســت که بــا فعالتر برخــورد کــردن این
شرکتوضعزغالسنگیهاهمبهترشودوتولیدشانباالرود.
درمــوردجذبســرمایهگذاریدرکلحوزههــا،باتوجهبه
تهدیداتی کــه رئیس جمهــوری امریکا میکند موجب شــده
تا بانکهای اروپایی و آســیایی و همچنیــن بیمههای اروپایی
وآســیاییدرهمــکاریباشــرکتهایایرانیاحتیــاطکنند.از
طرفدیگرانتظارهاازسیستمبانکیمحققنشدونتوانستیم
درجــذبمنابــعخارجیوالســیموفقعمــلکنیم.باتمام
اینمشــکالتســرمایهگذارجذبشــدهاســتامــاآنچیزی
نبودکهانتظارآنرامیکشــیدیم.ماانتظارداشتیمپروژههای
بزرگباسرمایهگذاریخارجیانجامشود.همماوهمبخش
خصوصــیمذاکــراتبســیارخوبیداشــتیمامــاآنحدیکه
انتظار داشتیم محقق نشــد .فکر میکنم با راهکارهایی که در
دولتدرحالاتخاذاست،نتایجقراردادهاییکهدرنیمهدوم
ســال 96باکرهجنوبی،اتریش،ایتالیاودانمارکمنعقدشــد،
درســال 97ملموسشــود.امیدوارمروندجذبسرمایهگذار
درســال 97نســبتبهســال 96کمترنشــود.دلیلآنهماین
استکهمحصوالتمعدنوصنایعمعدنیدردنیابازاربسیار
خوبــیداردوایــراننیزامتیازاتمطلوبیازجملهدسترســی
بــهموادمعدنــیوگازداردواین 2مــورددرکنارامتیازاتدیگر
نظیردسترسیبهجهانازطریقدریا،نشانمیدهدکهایران
ازجایــگاهویژهایبرخورداراســتومیتوانددرمســیرتولیدو
صادراتکماکانموفقباشد.
پیشبینــیمیکنیــدچهمیــزانســرمایهگذاری
جذبکنید؟
عــددی را نمیتوانــم بگویــم امــا طبــق برنامــه ششــم
جــذب  50میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی در بخــش
معــدن و صنایــع معدنــی عملــی اســت .از ایــن میــزان
 30میلیارددالردربخشفوالدو 20میلیارددالردیگردرسایر
بخشهــایاینحوزهاســت.ازاینروفکــرمیکنیماگربحث
زیرســاختومســألهراهآهــن،حلنشــود،موفقیــتهایمان
محــدودمیشــود.دراینحــوزهنیزچندینمیلیــارددالرباید
سرمایهگذاریصورتگیرد.
فکــرمیکنیدباروندموجود،بهاینهدفدســت
پیدامیکنید؟
همهمابایدتمامتالشخودرابکنیمتاانجامشود.
فاینانسهایــیکــهدولــتازچیــنوهنــد(هنوز
اجرایینشــده)گرفت،آیاایمیدرووسایربخشهای
خصوصیاینحوزهتوانستندازآناستفادهکنند؟
تأمین مالی بــرای تعــدادی از پروژهها ماننــد جاجرم انجام
شــدامادرحوزههایوسیعتر،معتقدهستیمبخشخصوصی
فعــالشــود.تاکنــونشــرکتهاییمانندفــوالدمبارکــه،مسو
گلگهرتــاجاییکهاطالعدارمدرمســیراســتفادهازفاینانسها
هستند.باتوجهبهاینکهمشکلبانکیداریم،بسیاریازبخشها
نمیتوانندازفاینانساستفادهکنندوبایدتضامینیداشتهباشد
کهموردقبولباشددرحالیکهبخشخصوصیوحتیخصولتی

نمیتواننــداســتفادهکننــدوتنهادولــتمیتوانــدازفاینانسها
بهرهمندشــود .بههرصورتسیاستدولتبرحمایتازبخش
خصوصی و غیردولتی اســت و ما بهعنوان دولــت در جاهایی که
الزمباشدحمایتهایالزمرابهعملمیآوریم.
درمصاحبــهایعنــوانکردیــدکــهخامفروشــی
نمیکنیــموهمانچیــزیراهمکهصــادرمیکنیمکه
برخــیاسمشــانراگذاشــتندخــامفروشــی،رویآن
فعالیتیصورتمیگیرد.اینگفتهشماموردانتقادقرار
گرفتومنتقدانگفتندایمیدروخامفروشیمیکند.
ســنگ آهن خام فروشــی اســت .البته انجمن سنگ آهن
اینراقبولنداردونظرشایناســتکهوقتیســنگآهنرااز
معدن میآوریم و تبدیل بــه دانهبندی میکنیم ،یک مرحله
ازخــامفروشــیفاصلــهمیگیــردوایــنارزشافــزودهایجــاد
میکند .ضمــن اینکه در ســال 96بهجای ســنگ آهن صرف،
یکیازصادراتکشــورکنســانترهبودهاســتوصادراتسنگ
آهنخامخیلیکمشــدهوکنسانترهیکمرحلهفرآوریشده
اســت .در حوزههای دیگر نیز همین گونه اســت .مثالً در حوزه
مــسباافتتاحکارخانهکاتدکهاخیراًانجامشــد،خامفروشــی
در ایــنحــوزهنیزبســیارکاهشیافــت.بایدبپذیریــمکهخام
فروشیرابهیکبارهنمیتوانتعطیلکردزیرابرخیپروژههابا
سرمایهگذاری ناشی از فروش مواد معدنی تکمیل میشوند.

سال  96برای حوزه معدن و صنایع
معدنی در کل سال خوبی بود .در
زنجیره فوالد از سنگ آهن تا کنسانتره
و آهن اسفنجی واحدهای جدیدی به
بهرهبرداری رسید 80 .درصد ظرفیت
تولید کنسانتره افزایش یافت120 .
درصد ظرفیت گندله افزایش پیدا کرد.
به صادرات آهن اسفنجی باالی 600
هزار تن دست یافتیم و مهمتر از اینها
صادرات حدود  8میلیون تن فوالد
داشتیم
بهعنوانمثال،شرکتگلگهرسالهاسنگآهنمیفروخت.
اکنــونکارخانههــایکنســانترهوگندلــهاشراهاندازیشــدهو
ســنگآهننــداردکهبفروشــدچــراکــهدرکارخانههــایخود
اســتفاده میکند .محصول ایــن کارخانهها نیز مــورد مصرف
واحدهایداخلیاست.
اکنــونتولیدکنندگاننگرانهســتندومیگویند
سنگآهنکمداریموبحثوارداترامطرحمیکنند.
تاســال 1404وحتیچندسالبعدازآنمشکلینخواهیم
داشت.ولیبایدبپذیریمکهباکارخانههایوسیعیکهدرحال
فعالشدناستممکناستنیازبهورودسنگآهنباشد.اما
ماکاراکتشــافراتوسعهمیدهیموپیشبینیماایناستکه
کارهایاکتشــافیکهایمیدروآغازکردهودرجلسهاخیریکهبا
شــرکتهایبزرگمعدنیوفوالدیگذاشــتیم،صحبتشد
کهآنهارا در اکتشافمشارکت دهیموبرویمبهسمتمعادن
زیرزمینی.پیشبینیمنایناســتکهکشورماازمعادنغنی
استوماهنوزازفناوریهایروزبرایشناساییذخایراستفاده
نکردهایم.
بااینتفاســیرکداممــادهمعدنیراخامفروشــی
یدانید؟
م 
دولــتووزارتصنعــت،معــدنوتجــارتبهطــورجدی
بحــثاقتصادمقاومتیوجلوگیریازخامفروشــیراپیگیری
میکنندوآماریکهدربارهافزایشظرفیتکنســانتره،گندله،
آهناســفنجیوشــمشارائهشــد نشــاندهندهایناستکه
بــهطورجــدیازحوزهخامفروشــیدرفوالد،مسوســایردور
میشــویمامااینکهبگوییمبهصفرمیرســداتفاقنمیافتد.
چــرا؟بــرایاینکهبرخیمحصــوالتمعدنیدرایــرانامکان
فرآورینداردیاازنظراقتصادیامکانفرآوریندارد.استرالیا
یکــیازبزرگتریــنصادرکنندگانســنگآهندنیاســتاماآیا
عقلشــاننمیرســدآنرابهشــمشفوالدتبدیــلکنند؟یکی
ازدالیلآن،نداشــتنگازاســت.دلیلدومایناســتکهازنظر
اقتصادیبهنفعشــاناســتکهســنگآهنبفروشــند.لذاما

نمیتوانیمبگوییمکهخامفروشــیحذفشــود.گاهیاوقات
فروشیکمحصولبرایسرمایهگذاری درمحصوالت دیگر
ضروریاست.بهعنوانمثال،بگوییمهمهنفتخامتولیدی
بهمحصولپتروشیمیتبدیلشودوحتییکبشکهبهفروش
نرســد .آیا ایــن امــر عملی اســت؟ دنیــا نمیخواهــد؟ بنزین
نمیخواهد؟
سنگآهنراخامفروشینمیدانید؟
ســنگآهنازیکنظرخامفروشــیاســتامــابایدتالش
کنیــمکــهدرداخلکشــورمصــرفشــود.اکنونبرخیســنگ
آهنهایهماتیتی در حوزهنیاز داخلنیستمگر آنکهبرویم
فنــاوریفرآوریهایجدیدبیاوریم.بنابراینفردیکهمعدن
ســنگآهنهماتیتیداردنبایدورشکستشــودوبایدفروش
خودراانجامدهد.
یکیازانتقادهاییکهبهشمامطرحمیشوداینکه
میگوینــدپیشازاینشــرکتهایبــزرگنظیرذوب
آهن،فوالدمبارکهوشرکتهایاینچنینی،رانتهای
خاصخودراداشــتندوبراحتیمیتوانســتنددربازار
فعالیتکنندیاصادراتداشتهباشنداماباورودآقای
کرباســیان،ایــنشــرکتهاتقویتشــدندوپــروبال
بیشــتریگرفتهاندوبخشخصوصــیداردتضعیف
میشــود؛بخشخصوصیکهواقعیاستووابسته
بههیچجانیست.چقدراینگفتهرامیپذیریدوچقدر
توانستهایدسهمیمساویبینشرکتهایخصوصی
وشرکتهاییکهرقیببسیارکوچکدرمقابلفوالد
مبارکهکوچکهستندقائلشوید؟
درموردشــرکتهایبزرگمثلفوالدخوزســتان،شــرکت
ملیمس،ایرالکووشــرکتهایبزرگ،بایــداینراقبولکنیم
کهپیشرانهستندووقتیفعالیتمیکنند(مثالًفوالدمبارکه8
میلیونتنورقتولیدمیکندیاذوبآهنوفوالدخوزستانچند
میلیونتنشمشتولیدمیکنند)بخشخصوصیمیتوانداز
مواداولیهاینهااستفادهکند.بایدبپذیریدکهشرکتهایبزرگ
میتواننداقتصادرامتحولکنندوشرکتهایمتوسطوکوچک
بایدموردحمایتشــرکتهایبزرگقرارگیرنــد.برایدولت
شــرکتهایکوچکوبــزرگفرقینمیکندوهرکــدامازاینها
مشکالتخاصخودرادارند.مااعتقادداریماینشرکتهاباید
درچارچوبسیاستهاحرکتکنندوبههیچعنواناجازهداده
نشده در جهت تضعیف شرکتهای خصوصی حرکت کنند.
اگرموردیبودهاختالفســلیقهاست.بهعنوانمثال،اختالف
ســندیکایپروفیلوشــرکتفوالدمبارکهکهجدیدهمنیست
وچندســالاســتادامهداردیااختالفــیکهبینتولیدکنندگان
صنایعپاییندســتیوتولیدکنندگانشــمشفوالدیاســتیا
اختالفیکهبینشرکتملیمسوتولیدکنندگانمحصوالت
مسیمانندتولیدکنندگانکابلوغیرهوجوددارد.ایناختالفات
درجریانکارپیشمیآید.جلساتیدروزارتصنعت،معدنو
تجارتوتعدادیدرایمیدروبرگزارمیشودوبرخیازجلسات
درشــورایرقابتواتاقبازرگانیتفاهموحلمیشــود.دراین
میان همه به صورت صد درصد راضی نمیشــوند ولی وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت گوش شــنوا دارد .یکــی از دالیلی که
ســتادزنجیرهفوالدتشکیلشدایناســتکهشرکتهابتوانند
حرفهایخودرابزنندوسیاستگذارانبتواننددرمحیطآزادو
کارشناسیتصمیمگیریکنند.
نکتــهمهمــیدرصحبتهــایخــودگفتیــدکــه
شرکتهایبزرگبایدشرکتهایکوچکراحمایت
کندودولتفرقیبیناینهاقائلنیســت.بهنظرشما
ایناتفاقمیافتد؟
آنچــهکــهبهعنــوانایمیــدرویــاوزارتصنعــت،معدنو
تجــارت میتوانــم بگویــم این اســت کــه اولویت مــا حمایت
از تولیــد داخل اســت ولــی در کنار آن حواســمان بــه صادرات
همبایدباشــد.صــادراتحیاتواحدهایتولیدیاســتولی
معنایش این نیست که به خاطر صادرات ،واحدهای تولیدی
دچــارخســرانوگرفتــاریشــوند.دوماینکــهاینسیاســتدر
وزارتصنعــت،معدنوتجــارتبهطورجدیمطرحاســت
کــهتصمیماتیکــهراجعبهتعرفــه،عوارضیــاتصمیمهای
سیاستیگرفتهمیشود،بدونمشورتانجمنهایتخصصی
نباشدواینخودموجبمیشودتاچنانچهگالیههاییباشدبه
حداقلممکنبرسد.
تصمیمهایــیکــهدرســتادزنجیــرهفــوالدگرفته
میشــودرانــتاطالعاتــیبــرایشــرکتهایبزرگ
نیست؟
نه .ما اگر تعرفــه را بخواهیم تغییر دهیم با نظر انجمنها
اســت.انجمنهــاهمبــارأیواحدهاتوانســتندبهآنســمت
برسندلذاخودشانیکدیگرراقبولدارند.
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