تشریح دستاوردهای بخش صنعت و معدن استان
در گفتوگو با مهدی حسینی نژاد
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت؛

کرمان در آستانه
جهشصنعتی
و معدنی
اقتصاد کرمان :با مهدی حسینی نژاد؛ سرپرست ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان
کرمان پیرامون چشم انداز جهش و توســعه صنعتی و معدنی استان ،گفت و گو کردیم و وی
امیدوارانه از روزهای خوبی که برای بخش صنعت و معدن کرمان در پیش اســت ،خبر داد.
حسینی نژاد ،خواب  50ســاله در حوزه اکتشافات معدنی ،گســترش صنایع در این بخش و
تکمیل زنجیره ارزش را مورد اشــاره قرار داد اما تاکید کرد که باالخره این زنجیره در کرمان
در حال تکمیل است و زمان بیداری از این خواب  50ساله فرا رسیده است .سرپرست سازمان
صنعت و معدن اســتان همچنین با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و معدن و دانشگاه از برنامه
های جدی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان است ،اظهار کرد :عدم ارتباط بین
صنعت و دانشــگاه و اینکه تا کنون حلقه ای نبوده که این دو بخش را به صورت جدی به هم
وصل کند ،باعث شده تا این موضوع مهم را در صدر اولویتهای خود در دوره جدید قرار دهیم.
وی افزود :در راســتای ارتباط بین صنعت ،معدن و دانشــگاه در کرمان تفاهم نامه هایی با
دانشگاههای استان همچون دانشگاه آزاد ،دانشگاه شهید باهنر ،تحصیالت تکمیلی ،دانشکده
فنی و حرفه ای و پارک علم و فناوری منعقد شده و کارگروهی هم در این ارتباط شکل گرفته
است و مواد قانونی  31و  35قانون رفع موانع تولید به این ارتباط کمک بسیار بزرگی می کند.
وی با تشریح تصویب ماده های قانونی  31و  35قانون رفع موانع تولید بیان کرد :اگر هر واحد
صنعتی و یا معدنی در زمینه  13موردی که در قانون به آن اشاره شده است از جمله کارهای
پژوهشی و زیست محیطی فعالیتی انجام دهد از  10درصد معافیت مالیاتی و  10درصد معافیت
پرداخت حقوق دولتی برای واحدهای معدنی بهره مند خواهد شد.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه ساالنه  60میلیون تن
مواد معدنی از معادن استان کرمان استخراج می شود ،گفت 36 :درصد وصول حقوق دولتی
از استان کرمان پرداخت می شود و بر اساس قانون  15درصد آن باید به استان کرمان بر گردد
که این کار صورت نگرفته و مبلغ بســیار ناچیزی از این درصد به استان کرمان برگشته است
و این قانون ،امکانی را ایجاد کرده تا بخشــی از این پول در کرمان بماند و توسط خود واحدها
هزینه شود.
وی با بیان اینکه سازمان صنعت ،معدن و تجارت  37درصد  GDPاستان را در اختیار دارد،
گفت :استان کرمان  3.1درصد تولید ناخالصی کشــور را بر عهده دارد و باز از این مقدار 15
درصد در حوزه صنعت 12 ،درصد در حوزه معــدن و  11درصد هم مربوط به حوزه بازرگانی
است.
چشمانداز جهش صنعتی استان
حسینی نژاد عنوان کرد :جایگاه استان کرمان یک جایگاه خوب در حوزههای مختلف صنعتی،
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معدنی و بازرگانی در کشور است و هدف ما این است تا در برنامه ششم توسعه سهم  37درصدی
را به  48درصد برسانیم و خوشــبختانه ظرفیتهای بالقوه استان کرمان در حال تبدیل شدن
به بالفعل است.
وی تکمیل زنجیره ارزش زغالسنگ را یکی از موارد جدی در رونق این حوزه برشمرد و گفت:
بهره برداری معادن شرکت زغالسنگ کرمان از سال  54شروع شده است و سالی حدود  600تا
 700هزار تن خروجی آنان بود ،اما متاسفانه سال  54تا  90تنها زغال خام استخراج شد و این
زنجیره ارزش در اصفهان شکل گرفت و ما را دچار چند مشکل کرد که یکی از این مشکالت،
«تک خریدار» بودن است و ما را به لحاظ وابستگی در دهه  90دچار چالش کرده بود اما اکنون
در استان طرح هایی به بهره برداری خواهد رسید که زنجیره ارزش این حوزه در کرمان شکل
خواهد گرفت.
کرمان؛ قطب تولید فوالد
حسینی نژاد ادامه داد :در افق  1404تولید  55میلیون تن فوالد در کشور برنامه ریزی شده
که نزدیک به  11میلیون تن از این مقدار که نهایی زنجیره فوالد است در کرمان تعریف شده
است و استان کرمان را تبدیل به قطب فوالد کشور خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه رونق تولید و تعیین تکلیف واحدهای نیمه فعال و راکد ،ایجاد توازن صنعت
و فوالد ،ارتقای رقابت واحدها با افزایش صادرات ،مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ
تراز تجاری ،افزایش صادارت کاال و خدمات غیرنفتی در ســال ،تکمیل طرح های صنعتی با
پیشرفت باالی  60درصد و تکمیل و راه اندازی طرح های ملی اقتصاد مقاومتی از جمله پروژه
های مدنظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ،اظهار کرد :تعداد  3پروژه از  36پروژه ملی
اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تعریف شده است که دو مورد از این طرح ها به بهره برداری
رسیده اند و یک طرح هم در خرداد سال  96افتتاح خواهد شد و خوشبختانه سازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان کرمان در اجرای پروژه های اقتصادی مقاومتی  12.5درصد از برنامه
زمان بندی شده جلوتر می باشد.
وی همچنین از بهره برداری تکمیل زنجیره فوالد تا سال  99خبر داد و گفت :اکنون اجرای 13
طرح با سرمایه گذاری  7هزار میلیارد تومان و اشتغال برای بیش از هزار نفر در دستور کار است
و برنامه ریزی های الزم برای بهره برداری از این طرح ها تا پایان سال جاری انجام شده است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان در گفتگو با «اقتصاد کرمان» گفت:
حدود  46هزار کیلومتر مربع از مساحت اســتان کرمان در قالب پهنه های اکتشافی تعریف
شد و این پهنه ها از طریق مزایده به شــرکت ها توانمند واگذار شد و این شرکت ها کار خود
را آغاز کرده اند.

