بررسی دستاوردهای سال  93در گفتگو با رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت

رونمایی از سند توسعه صنعتی و معدنی کرمان
* واگذاری بزرگ پهنه های معدنی استان در سال  93انجام شد
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اقتصاد کرمان :با آغ��از دوره جدید مدیریت در دولت یازده��م ،در تمام بخش
های اقتصادی اس��تان ،فصلی تازه از برنامه ریزی و تحرک رقم خورد و برنامه ها
نیز انطباق بیشتری با واقعیت های موجود در استان پیدا کرد .در بخش صنعت و
معدن استان هم ،مدیران جدید در همان ابتدا دریافتند ،توسعه صنعتی و معدنی
استان بدون داشتن راهبردی موثر ،دست نیافتنی و محقق نشدنی است ،چه اینکه
پیش از این ،ج��ز در مقاطعی،بخش عمده ای از آنچه در ای��ن حوزه به وقوع می
پیوست ،برآمده از نگاه و مبتنی بر اولویت های مدیران وقت بوده و اینگونه بود که
در یک دهه اخیر توسعه صنعتی و معدنی استان راه به جایی نبرد و بهره برداری
بیشتر از ظرفیت های معدنی از طریق توسعه اکتشاف و واگذاری محدوده های
معدنی و نیز توسعه صنایع فرآوری بر زمین ماند.توسعه صنعتی و معدنی استان
این بار در قالب برنامه ای واقع بینانه تر تحت عنوان «سند توسعه استان از منظر
صنعت،معدن و تجارت»،پیگیری شد؛برنامه ای که به گفته محمود سلطانی زاده،
رئیس سازمان صنعت و معدن ،بسیاری از ظرفیت های صنعتی و معدنی کرمان
را احیا خواهد کرد.این سند راهبردی در اواخر سال  93نهایی شد و البته ،این تنها
رویداد بزرگ بخش صنعت و معدن استان نبود،چه اینکه در زمینه واگذاری پهنه
های معدنی و توس��عه صنایع فرآوری هم که از اولویت ه��ای دوره جدید مطرح
شده بود ،گام های خوبی برداشته شد و تنها در مرحله اول از واگذاری ها5100 ،
کیلومتر از پهنه های معدنی استان به مزایده گذاشته شد و این برنامه در مراحل
بعدی هم تا  33هزار کیلومتر از پهنه ها را شامل خواهد شد.
رئیس س��ازمان صنعت،معدن و تجارت اس��تان کرمان در گفت و گو با «اقتصاد
کرمان»،با اشاره به تدوین سند توسعه صنعت و معدن استان،محور این برنامه را
توسعه صنایع فرآوری معدنی و صنایع تبدیلی کشاورزی عنوان و تاکید کرد :با
توجه به اینکه توسعه اس��تان کرمان در بخش کشاورزی با محدودیت منابع آب
همراه است،باید سراغ سایر مزیت های استان رفت که می توانند توسعه کرمان
را به پیش ببرند و بر همین اس��اس،اولویت بر توسعه صنعتی و معدنی و استفاده
حداکثری از قابلیت های موجود در این حوزه است.محمود سلطانی زاده افزود:
این سند با توجه به اسناد باال دستی و سیاست های استانی و با مشارکت صاحب
نظران علمی واقتصادی اس��تان و با نگاه به واقعیت های ام��روز کرمان مبنی بر
محدودیت در منابع آبی و لزوم پیش��برد توس��عه صنعتی تدوین شده و فرصتی

است تا علیرغم همه محدودیت ها ،امکان سرمایه گذاری برای بخش خصوصی
فراهم شود.
وی در مورد واگذاری ها و تعیین تکلیف محدوده های معدنی گفت :در اس��تان
کرمان نزدیک به  4،7میلیارد تن ذخایر معدنی متنوع شامل مس ،سنگ آهن،
کرومیت ،زغال سنگ و موارد دیگر وجود دارد و این پتانسیل اصلی استان است
اما آنچه در حال حاضر مورد بهره برداری قرار دارد مربوط به اکتش��افات بیش از
 40سال پیش توس��ط خارجی ها است و تا امروز اکتش��افات تفصیلی در استان
صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس طرح جامع فوالد در سال  1404باید کشور دارای
 50تا  55میلیون تن فوالد باشد،گفت :در اس��تان کرمان نیز پروژه های زیادی
بر اساس پتانس��یل های معدنی سنگ اهن و مس تعریف ش��ده است که حدود
 30میلیون تن کنستانتره 28 ،میلیون تن گندله و  12میلیون تن آهن اسفنجی
بخشی از ان است و بر اس��اس پیش بینی های صورت گرفته در سال  ،1398ده
میلیون تن شمش در استان خواهیم داشت.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان در ادامه گفت :در نتیجه 50
سال اجرای قانون معادن ،حدود شش هزار محدوده معدنی در استان وجود دارد
که از این تعداد متاسفانه مجوز س��ه هزار محدوده باطل شده و باید تکلیف آنها
مشخص میشد تا بتوان برای صنایع فرآوری آنها هم تصمیم گیری کرد و سرمایه
گذاری در این بخش را ترویج داد.
 13پهنه معدنی آماده واگذاری
محمود سلطانی زاده گفت :درگام نخست ،سه هزار محدوده باطله ،تکمیل و در
زون های امید بخش استان هم پهنه و محدوده های وسیع برای واگذاری تعریف
شد  .سلطانی زاده اضافه کرد 33 :هزار کیلومتر در این سه هزار محدوده در قالب
 13پهنه تعریف شده است تا در اکتش��افات تکمیلی به معادن بزرگ دیگری در
استان برس��یم .وی تصریح کرد :سیاست اصلی دنبال ش��ده در بخش صنعت و
معدن استان ،توسعه اکتش��اف از طریق واگذاری پهنه های معدنی استان است
و سیاس��ت دیگر در بخش معدن ،تجمیع محدوده های معدن��ی و همچنین به
فراخوان گذاشتن مزایده محدوده های کوچک است .سلطانی زاده اذعان داشت:
با توجه به محدودیت منابع دولتی اجرای طرح های توسعه ای استان ،برای احیای

