تحلیلی بر ظرفیت های توسعهای
بخش معدن در گفت و گو با
عبدالرضاتحسینی

توسعه ناموزون و
تولید غیر رقابتی
معادن
محس�ن منوچهری :بسیاری استان کرمان را نه با فرش و زی��ره اش ،که به مس و
ذغال سنگش می شناسند .پر بی راه نیست اگ��ر کرمان را استانی بالمنازع در حوزه
های معدنی بدانیم چرا که با دارا بودن  45نوع م��اده معدنی و بیش از  5میلیارد تُن
ذخائر معدنی،حرف های بسی��اری در این زمینه دارد اما س��وال این است که تا چه
اندازه از این ظرفیت عظیم بهره گرفته ایم و چه برنامه ای برای استفاده مطلوب از آن
داشته و داریم؟.در شرایطی که چشم انداز توسعه استان با محوریت بخش معدن و
صنایع معدنی ترسیم شده " ،اقتصاد کرمان" در گفت و گو با "عبدالرضا تحسینی"
رییس خانه معدن کرمان و رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و
کشاورزی استان در پی پاسخی برای این پرسش ها ،برآمده است.
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کرمان ،قطب معدن ایران
تحسینی با بیان اینکه حوزه معدن در کشور ایران ،دارای قدمت باالیی است و می توان
انواع مواد معدنی را در مناطق مختلف آن یافت کرد افزود :بر خالف بسیاری از کشورها
ایران از تنوع بسیار وسیع��ی در انواع ماده معدنی و نی��ز ویژگی های زمین شناسی
برخوردار است و اگر نفت و گاز را جزیی از حوزه معدن به حساب آوریم ،می توان گفت
که تقریبا طیف کاملی از مواد معدنی و یا هر آنچه که از زمین استحصال می شود ،در
ایران وجود دارد .وی با اشاره به سهم  11.22درصدی استان کرمان از مساحت کل
کشور ادامه داد :در مناطق مختلف استان ،از شمال تا به جنوب آن ،تمام اتفاقات زمین
شناسی که می تواند در یک کشور رخ دهد را در استان کرمان نیز مشاهده می کنیم.
شمالی استان همچون راور و زرند یافت
به عنوان نمونه ،حوزه های ذغال در مناطق
ِ
می شود و حوزه های مس نیز در شهرهای رفسنجان ،سیرجان و شهربابک واقع شده
است .در شرق استان کمربند فلزایی وجود دارد و جنوبی ترین نواحی استان از ذخائر
تیتانیوم بهره مند است.
سنگ های تزئینی؛فرصتی که نادیده گرفته می شود
رییس کمیسیون معدن ات��اق بازرگانی ،جایگاه استان کرم��ان در حوزه خاکهای
صنعتی و سنگ های تزئینی را شاخص دانست و اضافه کرد :البته کار بر روی حوزه
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان مدون نیست و این ،جزء مقوله هایی است
که با آن به خوبی برخ��ورد نمی شود ،اگر چه در مقطعی با ت�لاش هایی که در اتاق
بازرگانی اتفاق افتاد ،کرمان به عنوان پایلوت کش��ور در حوزه سنگ های قیمتی و
نیمه قیمتی انتخاب شد اما متاسفانه مسووالن مربوطه ،موضوع را جدی نگرفته و کار
مسکوت ماند ،درحالیکه این امر ظرفیت بسیار زیادی را از لحاظ شناسایی سنگ ها و
یا صنایع پایین دستی در استان ایجاد می کند .رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی
استان همچنین گفت :افزایش نرخ فلزات در دنیا ،در مورد توجه قرار گرفتن فلزات و
به حاشیه رفتن سنگ های ساختمانی بی تاثیر نبودند.
حوزه معدن در کشور ،مظلوم مانده است
وی با تصریح به اینکه ایران از سال های پایانی دهه  60تا اواسط دهه  70شمسی دارای
استراتژی معدنی و صنایع معدنی پایین دستی بوده است ،ادامه داد :اما بعد از آن اتفاق
روشن و شاخصی در حوزه معدن رخ نداد .همچنی��ن در دهه اخیر نیز تصمیمهای
منفعالنه نسبت به وقایع بیرونی و داخلی ،وضعیت معدن کشور را نابسامان کرده است.
تحسینی با بیان اینکه علیرغم بازنگریهایی که در قانون معادن شده است اما هنوز
این قانون کامل نیست ،اظهار داشت :با وجود راه ان��دازی سازمان نظام مهندسی و

تسری آن به سراسر کشور اما متاسفانه همچنان در حوزه اکتشاف و نظارت مشکالت
اساسی وجود دارد.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان گف��ت :از وقتی که در پی ادغام ،حوزه
معدن زیر مجموعه وزارت خانه بزرگی همچون صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفت
عمال معدن به حاشیه رانده شد .قابل ذکر است که تصمیمات��ی که برای این حوزه
صورت می گیرد بسیار سطحی و انفعالی است ،و ای��ن در حالی است که با توجه به
شرایطی که کشور دارد حوزه معدن یک��ی از مهمترین حوزه ها برای جذب سرمایه
گذار خارجی ،رفع بیکاری و افزایش جی دی پی کشور می باشد .وی همچنین بیان
کرد :همین که حوزه معدن ،کمتر از دو درصد جی دی پی کشور را به خود اختصاص
داده است نشان از مظلومیت این حوزه دارد.
تاثیر تحریم ها در رکود حوزه معدن
اعمال تحریم ها را از دیگر عوامل��ی دانست که موجب صفر شدن سرمایه
تحسینی
ِ
گذاری ها بخش معدن شده است و افزود :به جز مع��ادن محدودی که تعداد آنها به
انگشتان یک دست هم نمی رسد و تحت سرمایه گذاری چینی ها قرار گرفته ،در سایر
معادن هیچ سرمایه گذاری را نداشته و عمال سرمایه گذار خارجی را به واسطه تحریم
شدید از دست داده ایم.
وی اضافه کرد :تحریم ها در فروش محصوالت و ص��ادرات مواد معدنی تاثیر بسیار
زیادی داشته اند .به عنوان مثال قبال کش��ور ایتالیا به عنوان یکی از مشتریان اصلی
سنگ ساختمانی کشور ما محسوب می شد و یا بسیاری از کشورهای اروپایی خاک
های صنعتی خود را از ایران خریداری میکردند اما در حال حاضر می بینیم که بیش
از  90تا  95درصد کل صادرات مواد معدنی ایران فقط به چین صادر شده و اگر روزی
دولت چین تصمیم به توقف واردات مواد معدنی از ایران بگیرد عمال ضربه سهمناکی
در حوزه صنایع معدنی به کشور وارد خواهد گردید.
رییس خانه معدن کرمان ادامه داد :از دستیابی به تکنولوژی مدرن در حوزه اکتشاف،
استخراج و فرآوری ،عقب مانده ایم و هنوز بسیاری از تکنولوژی معادن ما مربوط به
 30یا  40سال قبل است که این موجب میشود به��ره وری کار پایین آمده و میزان
استحصال ماده معدنی کم شود ،در اینصورت هزینه ها و قیمت تمام شده باال رفته و
در نهایت قدرت رقابت با رقبای خارجی تحلیل می رود .رییس کمیسیون معدن اتاق
بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه برای تامین ماشین آالت ،مایحتاج و مواد مصرفی
که در معادن و صنایع پایین دستی استفاده فراوان دارد دچار مشکل شده ایم ،گفت:
هم اکنون به خوبی می بینیم قیمت ماشین آالت معدنی ،گاهی تا  5برابر افزایش پیدا
کرده است که این موضوع افزایش حجم سرمایه گذاری را برای معدن کاران در پی
داشته و عمال توجیه اقتصادی را از بین می برد.
تحسینی در خصوص مسائلی که در حوزه مع��دن کشور حکمفرماست توضیح داد:
سیاست مشخصی برای توسعه معدن کشور وجود ندارد که بر اساس آن ،سیاست های
زیست محیطی و سرمایه گذاری مطرح شود .برنامه ریزی های جذب سرمایه گذار اعم
از داخلی ،خارجی و درنهایت قانون معادن و قانون های مرتبط با حوزه معدن باید به
درستی اصالح شود اگر چه بارها و بارها برای این موضوع اقدام شده است اما هیچکدام
جامع نبوده و حتی به مرحله اجرا هم نرسیدند و فقط در قالب سمینار ،سخنرانی و یا
به صورت گزارش جلد شدند و در دفتر مسئوالن طراز اول کشور خاک خوردند .رییس
کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان پیشنهاد کرد :باید در یکسری قوانین و نیز روال
اجرایی سازمان های مرتبط با این حوزه مانند نظام مهندسی معدن ،بازنگری شود تا

