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مرجان اسالمیفر  /معدن و صنایع معدنی چالشهایی دارد که اگر پای درددل فعاالن این صنعت بنشینی زمان
کم میآید اما حرفها به پایان نمیرســد.بخش خصوصی از دیده نشــدن خود در طرحها میگوید و دولت از اینکه
بخش خصوصــی در طرحها به دلیل مباحــث مالی ورود نمیکند گالیــه دارد ،اما این صنعت برای آنکه رشــد کند
نیازمند سرمایهگذاران خارجی و فاینانس با شــرایط مطلوب است که بواسطه آثار تحریم هنوز نتوانسته نشانههای
مثبــت خــود را در این حــوزه نمایــان کند .رئیــس هیأت عامل ســازمان توســعه و نوســازی معادن ایــران برخالف
مصاحبههای پیشــین خود شفاف صحبت کرد و از اینکه هنوز برخی مشکالت به قوت خود باقی است نقدهایی کرد
که بخش اعظم آن متوجه دولت و تحریمها بود؛ تحریمهایی که باید بواسطه برجام برداشته میشد اما هنوز برخی
آثــار آن در حوزه اقتصاد بینالملل خودنمایی میکند .وی در البه الی صحبتهایش ســال  96را خوب ترســیم کرد
و گفت ســالهای گذشته نرخ رشــد معدن منفی بود اما سه سال است که این روند مثبت شــده است .این در حالی
اســت که رکود دست بردار این حوزه عریض و طویل نبوده است .در ادامه گفتوگوی «ایران » با مهدی کرباسیان
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن را میخوانید.
ســهســالونیمازفعالیتدولتیازدهممیگذردوامســال
سالپایانیآناســت.اگربخواهیداینمدتراموردارزیابی
قرار دهید در بخش شــما چه کارهایی صورت گرفته است که
منجربهتوســعهفعالیتواحدهایصنعتیومعدنیشــده
است؟
وقتــی دولت تدبیــر و امید شــروع به فعالیــت کــرد در ایمیدرو با
چالشــی به نام کمبــود منابع مالــی مواجه بودیم ،زمانــی که قیمت
نفــت 100تــا 150دالر بــود ،دولت منابــع الزم را برای حــوزه معدن و
صنایعمعدنی تأمین نکردو بهبخش خصوصی تسهیالتمناسبی
از محــل صندوق توســعه ملــی تزریق نشــد و فاینانــس بینالمللی
تقریباًافت کرد .این امر باعث شــده بود که 7الی8میلیارد دالر طرح
توســعهای کــه (در برخــی مــوارد با بخــش خصوصی تعریــف کرده
بودیم) عمالً متوقف شــود و یک یا دو طرح نظیر طالی زرشــوران که
بــا نقدینگی ایمیــدرو پیش میرفت ،فعــال بود .نخســتین کاری که
انجام دادیم ایجاد کمیته ســرمایهگذاری سازمان بود و همه طرحها
در این کمیته در دســتورکار و بررسی قرار گرفت و برای هر یک از آنها،
راهکار تأمین مالی مشــخص شــد .بر اســاس اســتراتژی کــه ابتدای
دولت بــهروزآوری شــده بود به کمک تیــم دانشــگاهی ،راهکارهای
مختلفی داشــتیم .اســتدالل آنهــا این بود که یکســری طرحهــا را به
طــور کامل بــه بخش خصوصی واگــذار کنیم .برای یکســری طرحها
طبق اصل 44قانون اساســی شــریک بگیریم و یکسری از آنها را مثل

نیروگاههــا ،تضمیــن خرید محصول و یکســری طرحهــا را همچون
طرحهای ســنگان تضمین مواد اولیه دهیم .افزون بر این ،تعدادی
از طرحها را پیگیری ،ســاخت و راهاندازی و ســپس واگذار کنیم؛ مثل
فوالدهای اســتانی که ال ســی آنها عملیاتی و تعــدادی از آنها واگذار
شــد .این راهکارها موجب شد تا بر اســاس مدل تدوین شده طرحها
پیگیری شــوند .خوشــبختانه محدودیتهــای موجود برداشــته و از
ابتدای ســال 2016قیمتها از رکود خارج شــد و اکنــون رو به افزایش
میرود و ســرمایهگذاران معدنی برگشــتند و ما توانســتیم مشکالت
را برطــرف کنیــم و تعداد زیادی از طرحها در این دولت افتتاح شــد و
بخشــی از آنها هم در  6ماهه نخست سال آینده افتتاح میشود و نیز
تعدادی از طرحها طی سال آینده تکمیل میشوند.
زمانیکهبرجاماتفاقافتاد،یکیازافرادیبودیدکهنسبتبه
رشدتقاضایســرمایهگذاریخارجیدرحوزهخودصحبت
کردید امــا در میانههــای راه ،خبــری از جذب ســرمایهگذاری
درمقیاســیکهشــماتوصیفکردیــد ،نبودید.بااینتفاســیر
برجام چگونه به حــوزه تحت مدیریت شــما ورود کرد و چه
میزانســرمایهگذاریخارجیجذبشد؟درموردوضعیت
فاینانسهاییهمکهعملیاتیشدهاست،توضیحدهید؟
در پســابرجام توانســتیم فنــاوری خیلــی از طرحهــا را بخریــم و
عملیات مهندســی آن را انجــام دهیم .این در حالی اســت که پیش
از ایــن ،محدودیتهــای بینالمللی اجــازه این کار را نمــیداد .پس

از برجــام تا امروز باوجود گشــایشهایی که در بخــش بانکی صورت
گرفته اســت اما هنوز برخی از محدودیتهای بانکی برطرف نشده،
خطوط اعتباری فعال نشــده اســت و پولهای خودمان را مجبوریم
از کانالهایــی محــدود وارد کشــور کنیم .پس گلوگاههایی هســت که
باید پیگیری شــود .بدون شــک برجــام دریچههای مثبتــی را به روی
اقتصاد باز کرد چرا که توانســتیم در جذب سرمایهگذاران خارجی به
موفقیتهای خوبی دســت پیدا کنیــم.از جمله این تفاهمنامههای
منعقدشده،تفاهمنامهباشرکتنالکویهندو تفاهمنامهباشرکت
دانیلی ایتالیا در خصوص ایجاد شــرکت مشــترک بوده و قرار اســت
معدن سنگ آهن به آنها داده شود تا اقدام به ساخت کارخانه تولید
کنســانتره کنند .با فرانســویها ،چینیها و ژاپنیها تفاهمنامه امضا
شده است .یکی از دالیلی که برخیها حضور سرمایهگذاران خارجی
رادرحوزهمعدنمتوجهنشدندزمانبربودناینطرحهااست.وقتی
میخواهیمطرحیراتعریفکنیمهمچوندیگرکشورها 4تا 5سال
و اجرا هم 3تا 4ســال طول میکشد .بنابراین چون صنایع ما کوچک
نیســت نباید انتظار داشــت که این روند چند ماهه اتفاق بیفتد .تنها
مذاکــرات فاینانــس شــرکتهای خارجی بــا بانک هایشــان ممکن
اســت چند ســال طول بکشــد .مشــکل بیمه ســاچه با ایران در مورد
اعتبارات تعریف شــده در گذشته هنوز برطرف نشده است .بسیاری
از بیمههــای اروپایی هنوز پوششــی بــرای فاینانس طرحهــای ایران
ندارند که باید اجرایی شــوند .یکسری زیرســاختهایی برای تأمین
مالی و ســرمایهگذاری نیاز اســت .دولت در حال پیگیری است و فکر
میکنیمطیچندماهآیندهمشکلساچهرفعشودوخطوطاعتباری
به طور واقعی همچون گذشته راه بیفتد و درنتیجه میتوانیم بخش
بیشتریازطرحهارابهفاینانسبینالمللیوصلکنیم.
یکیازمشــکالتبزرگــیکهواحدهــایصنعتــیومعدنیبا
آنروبــهروهســتندموضوعرکوداســت.فعــاالناینحوزه
میگوینــدبرایرونقبــازار،نیازمنــدتصمیمهایحاکمیتی
هســتیمآیاشــماهمبــاآنهــاهمنظرهســتیدکهدولــتباید
بــرایخــروجازرکــودبرنامهریــزیکنــد؟طیایــنمدتچه
برنامههایــیتدوینشــدهکههــدفغاییآن،خــروجازرکود
باشد؟
در دنیــا وقتــی کــه ســرعت رشــد اقتصــادی کم میشــود یکــی از
مهمتریــن کارهایــی کــه کشــورها میکننــد این اســت کــه با نــگاه به
زیرســاختهای خود به ســرمایهگذاری در این حوزه اقدام میکنند.
این کار در امریکا ،اروپا و چین انجام شــد .رشــد اقتصادی در چین به
زیــر 6درصد کاهش یافت و پیشبینی این بود که ســاالنه یک درصد
از رشد اقتصادی کاسته شود تا به  2-3درصد برسد .از آنجا که دولت
چین رشد اقتصادی و توســعه میخواست ،شروع به سرمایهگذاری
در زیرســاخت کرد .زیرســاخت مهم اســت زیــرا مواد اولیــه فراوانی
مصرف میکند .شما وقتی یک اتوبان هزار کیلومتری ایجاد میکنید
مقدار زیادی ســیمان ،آســفالت ،پل و غیره نیاز دارید .وقتی خطوط
انتقال ریل ،اســکله ،برق و غیره میکشــید مصرف مس ،آلومینیوم
و کامودیتیهــا بشــدت افزایــش مییابد و این رشــد مصــرف باعث
میشودزنجیرهمعدنوصنایعمعدنیتحریکشود.باتحریکاین
بخش ،شرکتهای خدماتی ،ســازندگان ماشینآالت ،پیمانکاران،
تعمیــرکاران ،اکتشــاف و حفــاری ،فوالدســازان ،تجــار و غیــره فعال
میشــوند و ایــن مســأله بــه توســعه اقتصــاد کشــور کمــک میکند.
نقــش دولت در این موضوع بســیار پررنگ اســت و کافی اســت بازار
را تحریــک کند چون یک اقدام داخلی اســت ،ارزبــری زیادی ندارد و
دولت میتواند بستههای تشویقی داشته باشد بدون اینکه نگرانی از
موضوعدالر،تورمو وارداتداشتهباشد.بهترینکاریکهدولتباید
انجامدهد،تقاضایحوزهمعدنوصنایعمعدنیاست،کاریکهدر
همه جای دنیا انجام میشود و با تحریک بخش مسکن و زیرساخت
میتوانــد ایــن کار را بکند و با انجــام این کار میتوانیــم از رکود فعلی
خارجشویم.
یکی از نقدهایی که به مدیریت شــما میشــود بی توجهی به
بخــشمعدناســتحتیعنوانمیشــودکهدرزمانشــما
چندمعدنتعطیلشــدهاست.بااینتفاسیر،توضیحدهید
وضعیتمعادنفعالکشــور ومعادنیکهتعطیلشدندبه
چهصورتاست؟
ما برنامه اکتشــاف  250هــزار کیلومتر مربــع را تعریف کردیم که
بخش عمــدهای از ایــن فعالیتهــا انجام شــده و بــه محدودههای
امیدبخــش رســیدهایم و بــزودی فراخوانهای بخــش خصوصی را
میدهیــم و دادههــای اطالعــات بخش خصوصی در حــوزه معدن
را ایجــاد میکنیــم .تــاش میکنیــم دادههــای الزم از باالدســت در
اختیــار بخــش خصوصی قــرار گیــرد .از طرفی نیز ســرمایه صندوق
ســرمایهگذاری فعالیتهــای معدنــی را افزایــش دادیــم و در حال
برطــرف کــردن گلوگاههای بانکی آن هســتیم تــا با افزایــش واقعی
بیمه نامههای معدنی ،بــه حوزههای معدنی بویژه معادن کوچک
و ضعیف کمک کنیم تا رشد یابند.

