با این تصویر ،سهم تولید فوالد کرمان از کشور چه میزان است؟
از  28میلیون تن کنس��انتره که کرمان تولید میکند حدود  14یا  15میلیون
تن فوالد تولید خواهد شد ،حاال اگر  55میلیون تن فوالد در نظر گرفته شده
در افق  1404را در نظر داشته باش��یم و بگوییم از این چشم انداز هم  40یا
 42میلیون تن آن محقق می شود،تقریبا یک سوم آن یعنی  33درصد فوالد
کشور به کرمانی تعلق خواهد داش��ت که  45درصد معادن کشور را در خود
دارد .بر این اساس آنچه تاکنون شاهد آن بودهایم بس��یار کمتر از استحقاق
کرمان است.
چه وضعیتی در بخش ها و خدمات مرتبط با صنعت فوالد داریم؟
در س��ایر بخشهای مرتبط با صنعت ف��والد هم ،ضعفه��ا و نقایصی داریم.
متاسفانه باید بگویم در کرمان یک شرکت فوالدی مهندسی مشاور و تعمیر و
ساخت نداریم در حالی که به بیش از  800تا  900هزار قطعه در این صنعت
نیاز داریم و تولید قطعه مورد نیاز در کرمان در حد صفر است.
شرکتهای تولید مواد اولیه ،شرکتهای پشتیبانی فنی و نگهداری ماشین
آالت ،پیمانکاری و مشاوره هم در کرمان نداریم.
با این وضعیت در صنعتی که قرار است  33درصد تولید ملی بر عهده ما باشد
روبرو هستیم که باید همزمان با پیشبرد طرحها و توسعه صنعت فوالد به آن
توجه شود.
کرمان در اطلس ملی فوالد چه شرایطی دارد ؟
اگر روی اطلس ملی فوالد نگاه کنید میبینید که کرمان  45درصدی ،چند
شرکت فوالدی دارد اما در یزد چه میزان است .حتی در صنایع پایین دستی
فوالد مانند تولید پروفیل ،ورق ،مفتول هم متاس��فانه در کرمان شرکت های
کمی داریم.از  191شرکت ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی که در اطلس
فوالد وجود دارد  30درصد آنها در اصفهان به عنوان اس��تانی که یک معدن
ندارد ،هستند و مابقی هم در تهران .در کرمان متاسفانه یک مورد هم نداریم.
صنعت فوالد در کرمان نوپاست ،سنگ آهن و یا کنسانتره ای که تولید میشده
هم از استان خارج میشده اس��ت .اس��تانهای دیگر به اتکای منابع کرمان
صنعتی و فوالدی ش��ده اند اما با روندی که شاهد هس��تیم از  10سال دیگر
در کرمان ،به اندازه اصفهان شرکتهای مهندسی فوالدی و سازنده قطعات
خواهیم داشت.
در حال حاضر صنایع پایین دستی ،صنایع تامین کننده و سازنده ،شرکتهای
مهندسی مش��اوره  ،EPCش��رکت خدمات تعمیر و نگهداری  ،شرکت بهره
برداری در حوزههای مختلف و شرکتهای خدمات پشتیبانی واقعا جایشان
در کرمان خالی است.
البته مجموع ًا در کل صنعت استان دارای ضعف هستیم.
کل صنایع ما در استان کرمان بیش��تر از  30یا  40صنعت نیست ،اینکه چرا
ضعف در کرمان داریم؟ من فکر میکنم قدرت اصفهان ،ما را عقب نگه داشته
است ،حضورشان در وزارتخانه و مراکز تصمیمگیری کشور و وجود ذوب آهن
و فوالد مبارکه قدرت چانهزنی آنها را بیش��تر کرده است و سالها به کرمان و
گلگهر و زرند فقط به عنوان تامین کننده خوراک خود نگاه کردهاند و اجازه
ندادهاند ما تولید کننده ش��ویم که خوش��بختانه با بهرهبرداری از طرحهای
فوالدی این عقب ماندگی در آینده جبران میشود.
به نظر ،نیازمند آسیب شناسی این وضعیت هم هستیم؟
درست است .صنعتی شدن اصفهان باعث شد سهم کرمان که پتانسیل فوالدی
شدن دارد کمتر شود باید این موضوع را آسیب شناسی کرد .نه فقط در صنعت
فوالد بلکه در صنایع دیگر مانند مس هم باید آسیب شناسی کنیم.
پروژهای ه��م در مرک��ز تحقیقات ات��اق کرمان تعریف ش��ده ت��ا علت عدم
شکلگیری و یا ش��کلگیری ناقص صنایع پایین دس��تی و تامین کننده در
کرمان را بررسی کند.
چه تغییر رویکردهایی میتوان داشت؟

شرکتهای بزرگ اس��تان در حال حاضر خصوصی هس��تند و سیاست آنها
را س��هامداران و هیات مدیره ش��رکتها مش��خص میکنند و میتوانند از
ش��رکتهای نوپا و جوان حمایت کنند و زمینه رشد ش��رکتهای جدید را
فراهم کنند.
ضعف بعدی را در دانش��گاه میبینم .دانش��گاههای اصفهان نقش موثری در
شکلگیری شرکتهای اصفهان دارند ،ارتباط محکمی هم با صنایع اصفهان
دارند و در واقع تا حدی بیشتر توانس��تهاند کارآفرین پرورش دهند در حالی
که دانشگاههای کرمان کارمند فارغ التحصیل خروجیشان است.در کرمان
چند دانشگاه دولتی داریم اما خروجی اینها و عایدیشان برای صنعت استان
چیست؟
بحث کار آموزی باید جدی تلقی ش��ود .قراردادی باید بین دانشگاه و صنعت
استان بسته شود و فارغ التحصیالنی که کارآموز بخش صنعت و تولید هستند
را شاهد باشیم.
موضوع دیگر اینکه ،برداش��ت غلطی وجود دارد به نام بومیگرایی و هر چه
شهرها کوچکتر میش��وند این بحث بومیگرایی بیشتر میشود .به نظر من
این به غلط تفسیر شده است ،اگر بگوییم بومیگرایی خوب است از خودمان
بپرسیم که چرا کش��ور آمریکا که پیشرفتهترین کش��ور در صنعت است و یا
کشورهای اروپایی این همه از نیروی غیربومی از ملیتهای مختلف استفاده
میکنند؟.بیش از تاکید بر بومیگرایی باید بر خالقیت و کارایی تاکید کنیم.
چه راه حلی وج�ود دارد که هم مس�اله بومیگرایی حل ش�ود و هم
صنایع متضرر نشوند؟
راه ح��ل داریم.برای اینکه بحث بومیگرایی حل ش��ود و صنایع هم آس��یب
نبینن��د ،بومیگرایی را باید درس��ت تعریف کرد ،بومیگرای��ی به این معنی
نیست که هر بومی را در هر جایی و به هر قیمتی استخدام کرد .به جای این،
مثال شرکت گلگهر موظف است به عنوان مسئولیت اجتماعی خود ،زمینهای
فراهم کند که  10یا  20ش��رکت بومی تامین کننده خدمات پایین دستی با
حضور مهندسان خالق و کار آفرین ،ش��کل بگیرد و راه بیفتد و آنها عالوه بر
تامین نیازهای فنی و خدماتی گل گهر به جذب نیروی متقاضی کار شهرستان
و استان اقدام کنند.
سرمایه گذاری در صنعت فوالد استان چه وضعیتی دارد؟
سرمایه گذاری در شرکتهای فوالدی ،سرمایهگذاری سنگینی است .اکنون
مجموع ارزش پروژههایی که در طرح جامع گلگهر در س��ال  98دیده شده،
 20میلون تن گندله 20 ،میلیون تن کنس��انتره و  5میلون تن فوالد است و
حدودا  20هزار میلیارد تومان ارزش کل سرمایهگذاریهاست که تا به حال
چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان انجام شده و حدود دو سه هزار میلیارد
در حال انجام است.
میدکو هم اینگونه است ،ارزش سرمایهگذاری میدکو هم حدود هشت تا 9
هزار میلیارد تومان است البته میدکو فقط طرح فوالدی ندارد ،بلکه طرح لوله
مسی در شهربابک و کک سازی در زرند را هم دارد که فکر میکنم نصف این
سرمایهگذاری انجام شده است .مجموعا حدود  14تا  15هزار میلیارد تومان
در استان کرمان برای طرحهای فوالدی پول میخواهیم که پول کمی نیست
و بانکهای ما شرایط مناس��بی برای تامین این نقدینگی ندارند .میتوانیم با
فراهم کردن شرایط به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی برویم.
جناب مهن�دس از نظر زیرس�اختهای الزم در اس�تان کرمان چه
شرایطی حاکم است ؟
گلوگاه اصلی در این زمین��ه را حمل و نقل میدانم .از نظ��ر برق چند پروژه
نیروگاهی را داریم و از نظر تامین آب هم نگران نیس��تیم و درحال اجراست.
میدکو قرار دادی بسته است با فاضالب کرمان تا آبی که برای فوالد احتیاج
است را از تصفیه فاضالب کرمان تامین کند که این اقدام خوبی است .در زمینه
حمل و نقل هم پیگیریهایی در حال انجام است .این اتفاقها اگر نیفتد توازن
ایجاد نمیشود.در حمل و نقل هم امیدی به توسعه جادهی نمیتوانیم داشته
باشیم و باید توسعه حمل و نقل ریلی را جدیتر دنبال کنیم.
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