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گزارش نخستین همایش و نمایشگاه صنایع غیرآهنی؛

صنایع غیرآهنی در ایستگاه اول

پنجره ایرانیان؛ نخســتین »همایش و نمایشــگاه صنایع 
غیرآهنی و فناوری های وابســته«، 10 و 11 مهرماه 1397 

در مرکز همایش های صداوسیما برگزار  شد.
در ایــن هم اندیشــی صنعتی بــا حضور تصمیم ســازان، 
صاحب نظــران، کارشناســان و فعــاالن صنایــع غیرآهنی 
)آلومینیوم، سرب و روی، مس و طال( فرصت ها و چالش های 

این حوزه با نگاهی به تولید و بازار بررسی شد.
»چشــم انداز تولید، مصرف و صادرات فلزات غیرآهنی و 
آلیاژها در افق 1۴0۴«، »مزیت  های رقابتی و استراتژی های 
ســرمایه  گذاری در حوزه فلزات غیرآهنــی در خاورمیانه«، 
بازارهای  »رقابت  پذیری محصــوالت فلزی غیرآهنــی در 
داخلــی و جهانــی«، »ارزش افزوده، از محصــوالت خام تا 
آلیاژهــا«، »نقش تکنولوژی  های نویــن تولید و بازیافت در 
اقتصاد صنایع فلــزات غیرآهنی« ازجمله محورهایی بود که 
تحلیلگران و فعاالن بــازار فلزات غیرآهنی، تولیدکنندگان و 
متولیان این حوزه در این گردهمایی به بررسی آن پرداختند.

ـ فرصت ها و تهدیدهای صنایع غیر آهنی
صنایع فلزی در طول تاریخ نماد پیشرفت و صنعتی بودن 
یک کشــور بــوده و در طول برنامه های توســعه اقتصادی 
کشــورها، توســعه صنایع فلزی از اهمیت خاصی برخوردار 
بوده انــد. در این میــان، صنایع فلزات غیــر آهنی همچون 
آلومینیوم، مس، سرب، روی، طال و... کمتر از صنعت فوالد 
موردتوجه قرارگرفته اند؛ این در حالی است که صنایع فلزات 
غیر آهنی و آلیاژهای آن ها می تواند مزیت رقابتی گسترده ای 

را برای هر کشور ایجاد کند.
ارزیابــی فرصت ها و چالش ها و پاســخ به ابهامات مطرح 
درباره این موضوعات از جمله برنامه های این گردهمایی بود. 
با توجه به منابع و بازارهــای بالقوه منطقه و ایران در حوزه 
فلزات غیرآهنی، همچنین تالش چشــمگیر همسایگان در 
توســعه این صنایع حتی بدون داشتن منابع معدنی آن، لزوم 
تمرکز بیشــتر و ایجاد دیدگاه اقتصادی پایدار در این صنایع 
از یکسو و بررســی ابعاد، فرصت ها و تهدیدهای موجود در 
آن ها از سوی دیگر بیش ازپیش نمایان می شود. درعین حال، 
برگزاری هشت دوره همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن 
ایران و دریافت بازخورد مخاطبان این همایش در مورد خال 
اطالعاتی در سایر حوزه ها ازجمله فلزات غیرآهنی، زمینه ای 
شد تا ایده برگزاری همایشی برای بررسی چشم انداز فلزات 
غیرآهنی ایران در دســتور کار قرار گیــرد. تجربه برگزاری 
هشــت دوره همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران 
شــرایطی را فراهم کرد تا با بررسی های کارشناسانه، عالوه 
بر شــفاف شدن شــرایط فعلی صنعت فوالد ایران و جهان، 
زمینه رصد نقشــه راه این صنعت منطبــق با نیاز و ظرفیت 

کشور صورت گیرد.
هر یک از فلزات غیرآهنی دارای اهمیت منحصربه فردی 
هستند. ارتباط مســتقیم صنایع اســتراتژیک، نظیر صنایع 
هواپیما و خودروسازی، صنعت برق و صنعت ساختمان و... با 
این حوزه ســبب شده که ساالنه همایش ها و نمایشگاه های 
تخصصی در این بخش برگزار شــوند کــه از حیث ابعاد و 
میزان مشارکت درخور توجه اند. ارزیابی ها نشان می دهد که 

هم کشــورهای تولیدکننده و هم مصرف کنندگان عمده این 
فلزات به صورت پیوســته سعی در گسترش میزان نفوذ خود 
در بازارهــای بین المللی دارند و این مهم جز با تبادل آخرین 

دستاوردها ممکن نخواهد بود.

ـ برنامه های روز نخست و افتتاحیه همایش
افتتاحیه »نخستین همایش و نمایشگاه صنایع غیرآهنی« 
با حضــور بزرگان حوزه صنعت و معــدن مثل وزیر صمت، 
رئیــس هیات عامــل ایمیــدرو و مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع مس ایران روز سه شــنبه 10 مهرماه 97 برگزار شد. 
در ادامه و پس از ســخنرانی تعــدادی از مدعوین، میزگرد 
پاســخگویی مســئوالن برگزار  شــد که رئیس هیات عامل 
ایمیدرو، معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزارت صمت، 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران در آن به سواالت 

حاضران پاسخ دادند.
ازجملــه برنامه های جالب توجه در ایــن همایش دوروزه، 
برگــزاری میزگردهــای تخصصی بــود. میزگرد تخصصی 
»چالش های بازار فلزات غیرآهنی در کشــور«، »چالش ها و 
فرصت های صنعت مس«، »چالش ها و فرصت های صنعت 
آلومینیوم« و »چالش ها و فرصت های صنعت طال در ایران« 
با محورهای تولید و اشــتغال، سرمایه گذاری، محیط زیست، 
بازار، تکنولوژی ها و فناوری هــای نوین ازجمله برنامه های 

این همایش بود.
در این همایــش همچنین میزگرد تخصصی »چالش های 
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همکاری هــای مشــترک صنعــت و دانشــگاه« و میزگرد 
تخصصــی »چالش ها و فرصت های صنعت ســرب و روی 

ایران« نیز در پنج محور برگزار  شد.
مدیرعامــل بــورس کاالی ایران، مدیــرکل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صمت، معاون مالی و اقتصادی شــرکت ملی 
صنایع مس ایران و عضــو هیئت مدیره انجمن معدن کاران 
سرب و روی ازجمله شرکت کنندگان در این میزگردها بودند.

ـ ضرورت تهیه نقشه راه فلزات غیرآهنی
آیین افتتاحیه این همایش با تالوت قرآن کریم و ســرود 
ملی جمهوری اســالمی ایران با حضور مهدی کرباســیان 
رئیــس هیات مدیره ایمیدرو و مســئولین وزارت صمت در 

مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در ابتــدای این همایش مهدی کرباســیان، معاون وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت گفت: حوزه معدن و صنایع معدنی 
با سهم 20 درصدی در صادرات غیرنفتی، نقش بسزایی در 

ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و ارزآوری در کشور دارد.
وی افــزود: یکی از افتخارات وزارت صنعت و ســازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، ارتقای جایگاه معدن و صنایع 

معدنی در بین مردم، سیاست گذاران و تصمیم گیران است.
به گفته این مقام مســئول، در پنج ســال گذشته معدن 
و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد و توســعه کشــور، 
جدی گرفته شــده به طوری که اکنون بیــش از 23 درصد 
ارزش بورس کشــور متعلق به شرکت های معدنی و صنایع 

معدنی است.
کرباســیان ادامه داد: ایران کشــوری معدنی است و این 

جایگاه می تواند بیش ازپیش ارتقا یابد.
وی افزود: باوجود تحریم هــای ظالمانه آمریکا و نامبرده 
شدن از آلومینیوم و مس در تحریم های اقتصادی، اما حوزه 
معدن و صنایع معدنی می تواند باوجود همه مشــکالت روی 
پای خود بایستد؛ معتقدیم ضربه پذیری این حوزه در صورت 
توجه و تدبیر نســبت به سایر حوزه های صنعتی و اقتصادی 

کمتر است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو بــر لزوم توجه به صادرات در 
ایــن حوزه نیز تاکید کرد و هشــدار داد: هرگونه کم توجهی 
به صادرات می تواند این بخــش را وارد رکود و چالش های 

جدی کند.
وی یادآور شــد: فرامــوش نکنیم 50 درصــد تولید انواع 
محصوالت معدنی در جهان در اختیار چینی هاست و می توان 
با همکاری با چیــن و اخذ تصمیم های منطقی، تحریم ها را 

کم اثر کرد.
کرباســیان، به جنگ تجــاری آمریکا با چین، روســیه و 
اتحادیه اروپا اشــاره کرد و گفــت: این جنگ تجاری به طور 
مستقیم در حوزه فلزات غیرآهنی نیز تاثیرگذار است و باید در 
این زمینه و همچنین رشــد بهره دالر تحلیل هایی انجام داد 

که چقدر در اقتصاد کشورمان تاثیرگذار خواهد بود.
وی تاکیــد کرد: بایــد از اخذ تصمیم های شــتاب زده و 

هیجانی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور پرهیز کرد.
به گفته این مقام مســئول، ایران باوجود زیرســاخت های 

مختلــف نفــت، گاز، معــدن، راه آبــی و نیروی انســانی 
تحصیل کــرده، آمــاده جهش اقتصــادی اســت و چنین 

پتانسیل هایی در جهان وجود ندارد.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت تاکیــد کرد: باید 
سیاســت را هر چه بیشــتر در حوزه اقتصاد کمرنگ کنیم 
و اجــازه دهیــم اقتصادی ها کار خود را انجــام دهند؛ زیرا 
اگر سیاســیون بگذارند این کشــور می توانــد جهش کند؛ 
سیاسیونی که هرچند دلســوزند اما در پاره ای موارد منافع 

ملی را در نظر نمی گیرند.
وی خواستار آن شد تا »سیاسیون اجازه دهند اقتصادی ها 
این روزها بیشتر حرف بزنند، زیرا در حالی مدام دم از بخش 
خصوصــی می زنند که حتی اجــازه نمی دهند بخش اقتصاد 

دولتی حرف بزند.«
رئیس عامــل ایمیدرو ادامه داد: امــروز در حوزه فوالد و 
زغال سنگ از طرح های جامع و نقشه راه جامع برخورداریم، 
اما در سایر حوزه ها ازجمله فلزات غیرآهنی چنین نقشه هایی 

تهیه نشده و جای آن ها خالی است.
وی ادامــه داد: پژوهش و آمــوزش و توجه به آن ها یکی 
از مباحث جدی اســت که در حوزه معــدن و صنایع معدنی 

کمرنگ است و باید توجه بیشتری به آن کرد.
به گفته این مقام مســئول، امروز مجلس شورای اسالمی 
در حوزه معدن و صنایع معدنی کمک کننده اســت و آمادگی 

برای همراهی دارد.
کرباســیان، یکی از افتخارات ایمیدرو در چند سال گذشته 
را توجه به مقوله توســعه اکتشافات معدنی در کشور برشمرد 
و گفــت: تاکنون مقدمات اکتشــافات معدنی در پهنه ای به 
وســعت 270 هزار کیلومترمربع فراهم شــده که 200 هزار 

کیلومترمربع آن در 2 سال گذشته ژئوفیزیک هوایی شد.
وی همچنین بر لزوم حمایت از معادن کوچک و اقتصادی 
کردن آن ها تاکید کرد و افزود: معادن روباز کشــور به پایان 
رسیده اســت و باید کم کم به سمت تجمیع معادن کوچک 

حرکت کنیم تا فعالیت در این حوزه را اقتصادی کنیم.

ـ چالش های صنایع غیرآهنی
در ادامه همایــش علیرضا بختیاری، مدیرمســئول گروه 
رسانه ای »دنیای اقتصاد« با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در 
ایران با چالش های فراوانی همراه است که صنایع غیرآهنی 
هم از این مســئله مستثنا نیســتند، اظهار کرد: برخی از این 
چالش ها مربوط به همه فعالیت های اقتصادی است و برخی 
مخصوص این صنایع. فرصت های توســعه صنایع غیرآهنی 
در ایران بر کسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصت ها 
درگرو بسترســازی و مواجهه با چالش هایی است که توسعه 

این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه می کند.
به گفته بختیاری، این چالش ها شــامل فهرستی طوالنی 
اعم از وضعیت زیرســاخت ها، محدودیت های جذب سرمایه 
خارجی به این صنایع اســتراتژیک، فقــدان تعریف دقیق از 
نقش دولت در توسعه این صنایع، عدم توجه به رقابت پذیری 
جهانی، عدم ثبات مقرراتی برای حضور در بازارهای جهانی، 
ورود و دخالــت دولت در امر قیمت گذاری و کم اثر شــدن 
نقش بورس کاال اســت. از ســوی دیگر مسئله تامین مالی، 

مهیا نبودن شرایط الزم برای رشد بخش خصوصی قدرتمند 
و تحریم های یک جانبه بین المللی از دیگر چالش ها است.

مدیرمسئول گروه رســانه ای »دنیای اقتصاد« افزود: البته 
مســئله اصلی وجود این چالش ها نیست، بلکه وزن متفاوت 
ایــن چالش هــا در ذهن سیاســت گذاران، فعــاالن صنایع 
غیرآهنی و صاحب نظران توســعه صنعتی اســت که تمرکز 

روی اولویت را با مشکل مواجه می کند.
بختیاری با بیان اینکه حل ریشه ای مشکالت اقتصادی 
کشــور درگرو تعامل فکری سه گروه اصلی ذی صالح در 
تصمیم سازی برای مسائل اقتصادی شامل سیاست گذاران، 
صاحب نظران و فعاالن اقتصادی اســت، گفت: این تعامل 
فکری باعث می شــود که در اتخــاذ تصمیمات اقتصادی 
هم به معضــالت واقعی فعاالن اقتصادی توجه شــود و 
هم مبانی کارشناســی و پشــتوانه تئوریک این تصمیمات 

موردتوجه واقع شود.

ـ تصویر آماری از فلزات غیرآهنی
محمد ابکاء، مدیرعامل شرکت مهندسی بین المللی فوالد 
تکنیک نیــز در این همایش مهم تریــن چالش های فلزات 
غیرآهنی را برشــمرد و گفت: »نبود استراتژی مشخص در 
هر شاخه باوجود نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده«، »ساختار 
ناهمگن در بخش دولتی و خصوصی و ضعف حضور بخش 
خصوصی«، »عدم دسترســی به اطالعــات صحیح به ویژه 
در واحدهای بخش خصوصی«، »نبود اطالعات شــفاف در 
دسترس و قابل اعتماد از وضعیت بازار«، »بازدهی نامطلوب 
نسبت به مقیاس«، »بــه روز نبــودن برخی فناوری هــای 
موجــود«، »تراکــم نیروی انســانی و بهــره وری پایین«، 
»کمبود منابع مالی برای توســعه و نوســازی«، »مشکالت 
زیرساخت ها ازجمله آب، برق، حمل ونقل« می شود. همچنین 
بخش فلزات غیر آهنی نیازمند مطالعه و کارهای میدانی در 
بخش های »ذخایر و نتایج اکتشافات«، »بازارهای داخلی و 
بین المللی«، »انتخاب بازارهای هدف صادراتی«، »بررســی 
زیرســاخت ها«، »فناوری های نو«، »شیوه های تامین منابع 
مالی و جذب ســرمایه« و »تولید محصــول با ارزش افزوده 

باالتر به ویژه در صنعت مس« است.
 وی به تشــریح برخی آمارهای داخلی و خارجی در حوزه 
صنایع غیرآهنی پرداخت و گفت:  ســهم ارزش افزوده فلزات 
اساسی در 10 صنعت اول ایران با 9/ 1۴ درصد در رتبه دوم 
قرار دارد و در بخش اشــتغال با ۶/ 10 درصد رتبه پنجم را 
به خود اختصاص داده اســت و در بخش ســرمایه گذاری با 
11 درصد ســهم در رتبه دوم قرار داریم. همچنین در بخش 
اشتغال سنگ آهن 9/ 22 درصد، مس ۶/ 11 درصد، سرب و 
روی 7/ 2 درصد، طال 7/ 0 درصد و بوکســیت ۶/ 0 درصد 

سهم را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: درزمینه ذخایر طال 29۴ تن، بوکســیت 35 
میلیــون تن، مــس 22 میلیون تن و در ســرب و روی 1۴ 
میلیون تن ذخایر داریم. همچنین سهم ما از ذخایر بین المللی 
به این شرح است: در بخش مس 1/ 3 درصد )رتبه هشتم(، 
ســرب و روی ۴/ ۴ درصــد )رتبــه دوازدهــم( و در بخش 
بوکســیت 1/ 0 درصد و طال ۶/ 0 درصد اســت که نشان 



13
ه 3

ـار
شم

   
97

ن 
 آبا

   
هم

ازد
 دو

ال
سـ

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

162

ش
زار

گ

می دهد وضعیت مناسبی در این بخش نداریم. باید بر اساس 
برنامــه 1۴0۴ در تولید مس به ۴50 هزار تن و در تولید طال 
به 12 تن و در تولید آلومینیوم به 1500 هزار تن دســت پیدا 
کنیم. این در حالی است که برای سرب و روی چشم اندازی 
برای 1۴0۴ تعریف نشده اســت. البته در 7 سال گذشته در 
این بخش مقداری افزایش تولید داشته ایم ولی در تولید مس 

و آلومینیوم کاهش داشته ایم.
ابکاء افزود: در دنیا طی ســال های 201۶ و 2017 حدود 
3300 تــن طال، 5۸ میلیون تن آلومینیــوم، 23 میلیون تن 
مس، 11 میلیون تن ســرب و 13 میلیــون تن روی تولید 
شــده اســت؛ اما ازنظر ذخایر جهانی در بخش روی با 9/ 0 
درصد در رتبه بیســت و دوم، در ســرب بــا 7/ 0 درصد در 
رتبه بیســت و یکم، در مس با 7/ 0 درصد در رتبه بیســت 
و ســوم، در آلومینیوم با ۶/ 0 درصد در رتبه بیست و یکم و 
در طال با 21/ 0 درصد در رتبه پنجاه و ســوم قرار داریم. بر 
اساس بررسی پتانسیل های صادراتی با ریسک های اقتصادی 
و سیاسی به این نتیجه رسیدیم که ما در روی 302 هزار تن، 
در سرب 110 هزار تن و در آلومینیوم 205 هزار تن فرصت 
و پتانســیل صادراتی داریم. همچنین در مس بیش از ۴50 
هــزار تن فرصت صادراتی داریم، مس ایران ازنظر کیفی در 
دنیا یکی از بهترین ها اســت و صنایع »های تک« به دنبال 

مس ایران هستند.

ـ مسیر متفاوت دانشگاه و صنعت
هم مسیر نبودن دانشگاه و صنعت یکی از مواردی است که 
در این همایش از ســوی رئیس دانشگاه تهران مورد ارزیابی 
قرار گرفــت.  به گفته محمود نیلی احمدآبادی بخش صنعت 
و دانشگاه هیچ گاه نتوانســته اند در یک مسیر قرار گیرند به 
همیــن دلیل در ایــن خصوص نیازمند یــک نهاد بی طرف 

هستیم تا بتوانیم به یک نتیجه یکپارچه برسیم.
به گفته رئیس دانشــگاه تهران، این مشــکل فقط شامل 
ایران نمی شــود بلکه در تمام دنیا ایــن چالش وجود دارد و 
در این خصوص می توانیم به مســائل زیست محیطی و عدم 
امکان سنجی درســت برای جانمایی صنایع اشاره کرد؛ این 
چالش ها در شــرایطی اســت که با قــرار گرفتن صنعت و 
دانشگاه در یک مســیر می توان گفت بخش اعظمی از این 

چالش ها برطرف خواهد شد.
نیلی احمدآبادی در ادامه با اشــاره به نتایج بررسی انجمن 
متالورژی در خصــوص چالش های صنعت فوالد و مس نیز 
عنــوان کرد: ارزیابی های صورت گرفتــه از وضعیت این دو 
صنعت در سال های 9۴-95 نشان می دهد که برای عبور از 
چالش های این بخش باید یک الگوی یکپارچه برای صنعت 
و دانشــگاه که الزمه آن تدوین یک بند قانونی اســت، در 
نظر گرفت. اظهارنظری که موردتوجه عبدالرضا هاشــم زائی 
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت، 
به طوری که وی در بخشــی از صحبت های خود از آمادگی 
مجلس بــرای هرگونه همکاری درزمینــه طرح های علمی 
خبر داد و عنوان کــرد درصورتی که دولت در این خصوص 
الیحه ای به مجلس ارائه کند،  نمایندگان این آمادگی را دارند 

که به آن رای دهند.

امــا بــه گفته رئیس دانشــگاه تهــران ایــن دو صنعت 
درحال حاضر درگیر چالش های بســیاری هستند که بسیاری 
از آن ها میان صنعت فوالد و مس مشــترک اســت؛ در این 
خصــوص می توان به »قدیمی بودن تکنولوژی، تجهیزات و 
شبکه های  بازاریابی،  زیست محیطی،  چالش های  فناوری ها، 
حمل ونقل، انرژی و آب، کیفیت نیروی کار )عدم استفاده از 
نیروی کار تحصیل کرده(، عدم توازن در صنایع باالدستی و 
پایین دستی )عدم توازن تولید(، عدم تولید محصول نسبت به 
ارزش افــزوده، نبود رابطه معنی دار بین تولید و پژوهش و...« 
اشاره کرد. به گفته نیلی احمدآبادی یکی از راهکارهای عبور 
از این چالش ورود به پارک های فناوری و همکاری با بخش 

صنعت است.

ـ وضعیت صنعت مس
محمدباقر عالی، معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس 
نیز در ادامه این همایش بیان کرد: ایران دارای ۶۸ نوع ماده 
معدنی و در این میان مس نیز دومین عنصر باارزش معدنی 
در ایران اســت. درواقع حوزه مــس با 22 میلیون تن ذخیره 

قطعی، حدود 3 درصد از ذخایر جهان را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال با تولید 153 هزار 
تن مس محتوا، ۸ درصد باالتر از برنامه بوده ایم، اظهار کرد: 

امیدوار هستیم بتوانیم رکورد سال گذشته را بهبود بخشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم در چشم انداز 1۴0۴ 
در میان 10 شــرکت مس بزرگ جهان قرار داشــته باشیم، 
اظهار کرد: در این راســتا باید اقدامات عملی انجام شود که 
شامل توجه بیشتر به اکتشافات، کمک به بهره برداری معادن 
کوچک مقیاس، توجه به محیط زیست، افزایش بهره وری در 
مصــرف آب و انرژی، افزایش تعامل با دولت و مســئوالن 

منطقه ای به همراه توجه ویژه به فناوری است.
عالی همچنین با اشاره به دور جدید تحریم ها اظهار کرد: 
همــکاران مــا در صنایع ملی مس پیــش از آغاز تحریم ها 
راهکارهــای عملی را برای مقابله بررســی و کارگروه هایی 
تشــکیل دادند. هدف این کارگروه ها افزایش کارکرد بهینه 

و تقویت زیرساخت ها و تبدیل شدن به صنعت سبز است.

ـ سیاست های غلط اقتصادی
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس نیز در این 
همایش با به چالش کشــیدن سیاســت های اقتصادی، به 
دخالت دولــت در قیمت گذاری انتقاد کرد و گفت: در ابتدای 
انقالب نیز قیمت گذاری از ســوی دولت صورت می گرفت، 
اما به مرورزمان این روش تغییر کرد و محاسبه قیمت گذاری 
بــه روش جهانی تغییر کرد  بنابراین رانتی که در جیب برخی 
از دالالن می رفت به تولید برگشــت؛ اما درحال حاضر شاهد 
بازگشــت به روش قبل هستیم که این امر ایجاد رانت را به 

همراه داشته است.
عبدالرضا هاشــم زائی در ادامه با انتقــاد از اینکه چرا باید 
تنگ نظری داشته باشــیم تا تولیدکننده از مسیر فروش ارز 
حاصل از صادرات نتوانند به سود برسد، افزود: جذب سرمایه 
خارجی را با سیاســت های غلط بسته ایم، داخل کشور را نیز 
که با مقررات بی ثبات اداره می کنیم با این شرایط تولید کننده 

سرمایه موردنیاز خود را از چه مسیری باید تامین کند؛ با این 
شــرایط امکان فروش ارز حاصل از صادرات نیز گرفته شده 

است و امکان سرمایه گذاری وجود ندارد.
تک نرخی کــردن دالر با نرخ ۴200 تومــان یکی دیگر 
از انتقادات مطرح شــده از ســوی این نماینده مجلس است.  
وی در این خصوص گفــت: باوجود تجربه تک نرخی کردن 
دالر با نرخ 122۶ تومان و تبعاتی که به همراه داشــت، اما 
دولــت روی تک نرخی کردن دالر با نرخ ۴200 تومان تاکید 
کرد. این در حالی بود که اکثر کارشناســان اقتصادی با این 
موضوع مخالف بودند و معلوم نیســت که با چه مکانیسمی 
این نرخ تعیین و اعالم شد. روش پیش گرفته از سوی دولت 
در خصــوص تک نرخی کردن دالر در حالی اســت که طی 
ماه های اخیر رانت زیادی ایجاد شــد؛ اما سوالی که در این 
میان مطرح است این است که آیا سرمایه گذاری نیز در کشور 

صورت گرفت؟
یکی دیگر از انتقادات مطرح شده از سوی عضو کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس به سیاست غلط دولت در بازار 
بازمی گردد. این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن دولت به 
این نکته اشاره کرد که نباید زمینه رانت را ایجاد کنیم و بعد 

رانت خوار را بگیریم.
ایــن عضو کمیســیون شــوراها و امــور داخلی مجلس 
همچنیــن در خصــوص چالش مدیریتی موجود در کشــور 
بــه دو نکته اشــاره کرد و افزود: باید در هیــات  مدیره ها از 
مدیران تخصصی استفاده شود و درزمینه خصوصی سازی نیز 

مدیریت را خصوصی کنید، نه مالکیت را.

ـ میزگرد چالش ها و فرصت های صنعت مس
پنل تخصصی »چالش هــا و فرصت های صنعت مس« با 
حضور مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، مهندس 
جعفر ســرقینی، مهندس محمدرضا بنی اسدی راد مدیرعامل 
شرکت مس، مهندس ســعد محمدی و محمدرضا بهرامن 

برگزار شد.
مهندس محمدرضا بنی اسدی راد مدیرعامل شرکت مس 
در این پنل تخصصی عنوان کــرد: در ابتدا الزم می دانم از 
برگزارکنندگان این همایــش به ویژه کمیته راهبری و گروه 
رســانه دنیای اقتصاد تقدیر و تشکر به عمل آورم، درحالی که 
اکثــر نگاه های صنایع فلزی و معدنی در کشــور بر زنجیره 
فوالد متمرکز اســت و مجامع و نشســت های مختلفی نیز 
در این خصوص تشــکیل می شــود که طرح جامع فوالد را 
می توان ثمره این هم افزایی دانست تاکنون فلزات غیر آهنی 

تا این میزان موردتوجه نبوده اند.
 برگزاری اولین همایش فلزات غیر آهنی در کشور در سال 
حمایت از کاالی ایرانــی را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه 
فلزات پایه ای نظیر مس ـ آلومینیوم ـ سرب ـ نیکل- قلع ـ 
روی و طال همانند فوالد و زنجیره اش نقش بسیار مهمی در 

بازارهای جهانی ایفا می کنند.
مهنــدس محمدرضا بنی اســدی راد مدیرعامل شــرکت 
مس در نخســتین همایش صنایع غیر آهنــی ایران گفت: 
امیــدوارم با تداوم برگزاری این چنیــن همایش هایی بتوانیم 
چشم اندازهای روشن تری را برای این فلزات ترسیم کنیم و 
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با هدف گذاری های مناســب جایگاه واقعی را در حوزه فلزات 
اساسی در سطح جهانی را به ارمغان آوریم.

ایران برخوردار از ۶۸ ماده معدنی اســت و تاکنون نزدیک 
به ۴0 میلیارد تن این ذخایر کشف شــده است. مس دومین 
فلز باارزش در ایران است. درحال حاضر ایران با برخورداری 
از حــدود 22 میلیون تن ذخیره قطعی مس محتوی حدود 3 

درصد از مجموع ذخایر جهانی را در اختیار دارد.
امروز تولید معدنی مس در جهان به بیش از 20 میلیون تن 
رسیده است که دستیابی به تولید 29۶ هزار تن مس محتوی 
در سال 9۶ رکورد بی ســابقه ای در طول تاریخ شرکت بوده 
است و با توجه به عملکرد 55 درصدی شش ماه نخست که 
تولید 153 هزار تن مس محتوی بوده است امیدواریم رکورد 
سال گذشته را بهبود بخشیده و با توجه به ذخایر باالی مس 
در ایران با جذب سرمایه های داخلی و خارجی بهره برداری از 

معادن مس کشور را افزایش دهیم.
همکاران ما پیش از آغاز تحریم ها راهکارهای عملی برای 
مقابله با تهدیداتی را که در پیش روی این شــرکت اســت 
را بررســی کرده و کارگروه هایی برای این منظور تشــکیل 
داده است. افزایش بهینه در تولید به توان داخلی بومی سازی 
تقویت و زیرســاخت ها و پیگیری های قدرتمندانه طرح های 
توسعه ای و تبدیل شدن به صنعت ســبز محورهای اساسی 
شــرکت مس برای مقابله با چالش های موجود است که در 

این موارد در سال جاری با حداکثر توان پیگیر می شوند.
به عنوان مثال در نیمه نخســت سال 97 به کمک خانواده 
بزرگ مس نه تنها برنامه های تولید شــرکت در سه مجتمع 
سرچشمه، سونگون و شهربابک تحقق یافته اند بلکه در این 
زمینه رکوردهای خوبی نیز برای شــرکت ثبت شــده است. 
ازجمله تولید بیش از 11۴ هزار تن کاتد که در شهریورماه به 
20 هزار تن و در نیمه دوم پیش بینی 21 هزار تن کاتد در ماه 
را داریم و تولید کنستانتره به بیش از 597 تن با عیار 2۴/7۸ 

که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.
همه این موارد نشــان از رشــد تولید در شــرکت و عزم 
جدی و شتاب بخشــیدن به طرح های توسعه ای برای تولید 
کنســتانتره که رسیدن به ۴00 هزار تن مس محتوی جهت 
تکمیل زنجیره تولید در برنامه ششــم توسعه هدف گزاری 

شده است.
شــرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان مهم ترین بازیگر 
صنعــت مس در ایران و خاورمیانه در حال تبدیل شــدن به 
یکی از شــرکت های بزرگ تولیدکننده مس در جهان است 
که امیدواریم در افق چشــم انداز 1۴0۴ به هدف قرار گرفتن 

در ده شرکت بزرگ دنیا دست  یابیم.

ـ ۹ دست انداز توسعه صنایع غیرآهنی
سیاست گذاران، صاحب نظران و فعاالن اقتصادی در اولین 
همایش چشــم انداز صنایع غیرآهنی ایــران و فناوری های 
وابسته با بررســی چالش های این صنایع، الزامات توسعه و 
رســیدن به اهداف برنامه ششــم را بررسی کردند. ایران در 
حالی دارای منابع و بازارهای بالقوه در حوزه فلزات غیرآهنی 
)همچون آلومینیوم، مس، ســرب و روی و طال( اســت که 

کمتر از صنعت فوالد موردتوجه قرار گرفته است.

عالوه بر این، ارزیابی صاحب نظران حاکی از آن است که 
توسعه فلزات غیرآهنی درحال حاضر با 9 چالش اصلی روبه رو 
است. »نبود استراتژی مشــخص در هر شاخه به رغم نقش 
موثــر در ایجاد ارزش افزوده«، »ســاختار ناهمگن در بخش 
دولتی و خصوصی و ضعف حضور بخش خصوصی«، »عدم 
دسترســی به اطالعات صحیح به ویــژه در واحدهای بخش 
خصوصی«، »نبود اطالعات شفاف، در دسترس و قابل اعتماد 
از وضعیــت بازار«، »بازدهی نامطلوب نســبت به مقیاس«، 
»به روز نبودن برخی فناوری هــای موجود«، »تراکم نیروی 
انسانی و بهره وری پایین«، »کمبود منابع مالی برای توسعه و 
نوسازی« و »مشکالت زیرساخت ها، آب، برق، حمل و نقل« 
ســرفصل های اصلی ضد توســعه فلزات غیرآهنی در کشور 
اســت؛ موانعی که روز سه شــنبه 10 مهر 97 در نخســتین 
»همایش و نمایشــگاه صنایــع غیرآهنــی و فناوری های 
وابســته« مورد تایید متولیان دولتی نیز قرار گرفت تا آنها از 
لزوم تهیه نقشــه راهی برای فلزات غیرآهنی سخن بگویند. 
به اعتقاد آنها، درحال حاضر ســند جامع فوالد تدوین شده و 
در حوزه زغال سنگ نیز نقشه جامعی به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ارائه شــده اســت، اما در ســایر حوزه ها برنامه ای 
تدوین نشده است. این خال در حالی است که صاحب نظران 
معتقدنــد به منظور تدوین برنامه جامــع در این صنایع، ابتدا 
بایــد مطالعات میدانی و کاملــی درزمینه های ذخایر و نتایج 
اکتشــافات، بازارهای داخلی و بین المللی، انتخاب بازارهای 
هدف صادراتی، زیرســاخت ها، فناوری های نو، شــیوه های 
تامین منابع مالی و جذب ســرمایه، همچنین تولید محصول 
با ارزش افزوده باالتر انجام شود. از سوی دیگر وعده کاهش 
دخالت دولت در بــورس کاال از دیگر خبرهای این همایش 
بــود که مورد تبادل نظر نمایندگان بخش خصوصی و دولتی 

قرار گرفت.

ـ روزشمار همایش صنایع غیرآهني
میزگرد تخصصی »چالش هــای بازار فلزات غیرآهنی در 
کشور« در روز اول همایش )دهم مهر( در پنج محور عرضه 
و تقاضاي محصوالت فلزي در بورس کاال، پسابرجام و روند 
تولید، فروش و توســعه صنایع معدنی و فلزي کشور، تاثیر 
تغییر نرخ ارز بر افزایش تقاضاي بورس در مقایسه با تقاضاي 
واقعی بازار، چالش های صنایع باالدســت و پایین دست در 

دوران پســابرجام و گران شدن نرخ ارز، راهکارهاي عبور از 
چالش های موجود و خلق فرصت ها برگزار شد. 

میزگرد تخصصی »چالش ها و فرصت هاي صنعت مس« 
از دیگر میزگردهاي این همایش بود که در روز دوم )یازدهم 
مهر( برگزار شــد. در این میزگرد عرضه و تقاضا در بورس 
کاال طی 5 سال گذشــته، اختالف قیمت ها در بورس کاال 
و بــازار آزاد و تاثیر آن در بازار، تجارت قراضه و محصوالت 
مسی و میزان دسترسی مصرف کنندگان در بازار، چالش ها و 
فرصت هاي موجود در صنایع پایین دستی، فرصت هاي موجود 
براي افزایش تعامل صنایع باالدستی و پایین دستی بررسی 
شــد. برگزاري میزگرد تخصصی »چالش ها و فرصت هاي 
صنعــت آلومینیوم« از دیگر برنامه های پیش بینی شــده در 
این همایش بود. ســرمایه گذاری، رشــد و توسعه، حمایت 
از تولید داخلی و اشــتغال، تهدیدها و فرصت هاي ناشــی 
از تحریم هــا، تنظیم بازار و قیمت گذاری، خام فروشــی یا 
توسعه صادرات محصوالت نهایی محورهاي در نظر گرفته 
شــده براي این میزگرد بود. میزگرد تخصصی »چالش ها و 
فرصت هــاي صنعت طال در ایران« بــا محورهاي تولید و 
اشــتغال، سرمایه گذاری، محیط زیســت، بازار، تکنولوژی ها 
و فناوری هــای نوین از دیگــر برنامه های روز دوم همایش 
بــود. درعین حال در ایــن همایش میزگــرد تخصصی نیز 
براي بررســی »چالش های همکاری های مشترک صنعت 
و دانشــگاه« در نظر گرفته شــده بــود. میزگرد تخصصی 
»چالش ها و فرصت هاي صنعت سرب و روي ایران« نیز در 
پنج محور برگزار شــد. صادرات و واردات، ارزیابی اقتصادي 
و بررســی بازار در صنعت ســرب و روي، بررســی زنجیره 
تامین )تامین خاک و مواد اولیه(، محیط زیست، تکنولوژي و 
فناوري هاي نوین و اثرات آن بر راندمان ازجمله محورهای 

این پنل بود.
در یکی از میزگردهای تخصصی این همایش گزارشــی 
از وضعیــت فعلی صنعــت آلومینیوم در ایــران و جهان در 
قالب سخنرانی ارائه شــد. همچنین محورهای این میزگرد 
نیــز در پنج بخش طبقه بندی شــده بود. ســرمایه گذاری، 
رشــد و توســعه؛ حمایت از تولید داخلی و اشتغال؛ تهدیدها 
و فرصت های ناشی از تحریم ها؛ تنظیم بازار و قیمت گذاری؛ 
خام فروشــی یا توســعه صادرات محصوالت نهایی ازجمله 

محورهای این میزگرد بود.


