
t oseei r ani . i r
بنگاهها4

معاون خرید فوالد مبارکه:
 هرگونه تصمیم غیر کارشناسی 

در التهاب بازار محصوالت 
فوالدی مؤثر است

بــدون شــک یکــی از مهم ترین 
تصمیمات معاون معدنی وزارت صمت در 
هر سال، تعیین قیمت کنسانتره، گندله 

و آهن اسفنجی است.
 پس از گذشت دو ماه از جلسۀ تنظیم 
بازار که بــه همین منظور بــه میزبانی 
معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد، 
به نظر می رســد در روزهای آتی شاهد 
اعالم نهایی قیمت کنســانتره، گندله و 

آهن اسفنجی خواهیم بود.
جهت اطــالع از آخرین تحوالت این 
حوزه با مهندس رضا یزدخواستی، معاون 
خرید شرکت فوالد مبارکه گفت وگویی 

انجام شده است که می خوانید.
    

 در روزهای اخیر پیشــنهاد های 
زیادی برای تعیین قیمت مطرح شده بود، 
به نظر شما جمع بندی کلی وزارت صمت 

در این  باره چه خواهد بود؟
در دو ماه اخیر، کارشناســان حوزۀ فوالد 
و معدن، نظرات خــود را دربارۀ قیمت گذاری 
مطرح کرده اند و این یکــی از مزیت های این 
دوره بــر دوره های دیگر بوده اســت. فرصتی 
که معاونت معدنی وزارت صمت برای بررسی 
انجمن ها و کارشناسان تخصیص داد، شفافیت 
بیشــتری در مدل های محاسبۀ قیمت ایجاد 
کرد. قطعا تصمیمی کــه وزارت صمت در این 
دوره خواهد گرفت کارشناسی تر خواهد بود و 

جوانب مختلف موضوع را رعایت خواهد کرد.
 مدل پیشنهادی شــرکت فوالد 
مبارکه برای تعیین قیمت کنســانتره و 

گندله چه خواهد بود؟
فوالد مبارکه خــود را پایبند به تصمیمات 
کارشناســی و فنی می داند و هرگونه تصمیم 
غیرکارشناســی را در التهاب بازار محصوالت 
فوالدی مؤثــر قلمداد می کند. این شــرکت 
بهترین مدل تعیین قیمــت را قیمت گذاری 
بر مبنای توزیع ســود عادالنه براساس هزینۀ 

سرمایه گذاری می داند.

 آیا براساس این مدل شاهد افزایش 
در قیمت کنســانتره، گندلــه و آهن 

اسفنجی خواهیم بود؟
بررسی کارشناسان نشان می دهد افزایش 
قیمت در سال 99 هیچ گونه توجیهی ندارد، از 
این رو فوالد مبارکه با هرگونه افزایش قیمت 

مخالف است.
 وضعیت کسری کنسانتره و گندله در 

بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟
کسری کنسانتره و گندله برای فوالدسازان 
در ســال 99 قطعی اســت. در جدول توزیع 
مواد ســال 99، 3 میلیون کســری کنسانتره 
وجود دارد که تا 6 میلیون قابل افزایش است و 
تأمین گندلۀ فوالدســازان هم با توجه به عدم 
راه اندازی واحدهای جدید گندله سازی با    اما   

و   اگر   همراه است.
 راه حل جبران این کســری را چه 

می دانید؟
امسال ســال جهش تولید است و مدیریت 
کسری مواد اولیه فوالدسازان قطعا در جهش 
تولید مؤثر خواهد بود. معاونت معدنی وزارت 
صمت در مدیریت بازار آهن اسفنجی تدبیری 
اندیشید و دالالن را    از   بازار حذف کرد. در این 
روش تولیدکننده متعهد است محصول خود 
را به تولیدکنندۀ موجود در زنجیره عرضه کند. 
این تدبیر قطعا باید برای کنسانتره و گندله هم 
اجرایی شود تا ضمن مدیریت بازار، از حداکثر 

مواد موجود در زنجیره استفاده گردد.
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فوالد یک فلز استراتژیک در جهان 
است و هم اکنون کشورهایی همچون 
چین، که در رأس قدرت های اقتصادی 
جهان قرار دارند، تولیدکنندگان اصلی 
فوالد در جهان شناخته می شوند. امروز 
چالش اصلی و بــزرِگ این صنعت، که 
دامن گیر تولیدکننــدگان فوالدی در 
سراســر جهان شــده و ایران نیز از آن 
بی نصیب نمانده، تأمین مواد اولیه است.

 هم اکنون بزرگ ترین شرکت های 
فوالدســاز جهان نیز برای تأمین نیاز 
خود به ســمت فعالیت هــای معدنی 
رفته و به اکتشــاف معادن پرداخته اند. 
نمونۀ بارز این امر شرکت آرسلورمیتال 
)ArcelorMittal(، بزرگ تریــن 
تولیدکنندۀ فوالد در دنیاست که حدود 
60 درصــد نیاز خود به ســنگ آهن را 
از معادنی کــه در اختیــار دارد تأمین 
می کند تاجایی که خود را به چهارمین 
تولیدکنندۀ سنگ آهن در دنیا نیز بدل 
کرده اســت. در ایران نیز طی سال های 
گذشته، فوالدسازان بزرگ با کمبود مواد 
اولیه روبه رو شــده اند و ازآنجاکه حتی 
با تعیین عوارض صادراتی نیز مشــکل 
تأمین مواد اولیۀ آن ها رفع نشده، قصد 

دارند به سمت معدن کاری بروند.
فــوالد مبارکۀ اصفهــان به عنوان 
بزرگ تریــن مجموعۀ فوالدســاز در 
ایران نیز ســعی دارد با الگوبــرداری از 
شــرکت های بزرگ فوالدی جهان، در 
حوزۀ اکتشــاف و بهره برداری از معادن 
سنگ آهن سرمایه گذاری کند، چراکه 
به عقیدۀ معاون امور معادن این شرکت، 
فوالد مبارکه اصفهان اهلیت و پتانسیل 
الزم برای ورود به این بخش را داراست 
و استراتژی های مناسبی بدین منظور 

تعریف کرده است.
به گفتــۀ وی، در ســال های آینده 
برای حفــظ تعادل در زنجیــرۀ فوالد، 
ســرمایه گذارِی فوالدســازان و 
معــدن کاران باید در حوزۀ اکتشــاف 
و بهره بــرداری از معادن ســنگ آهن 

متمرکز باشد.
در ادامه، گفت وگو با محمد یاسر 
طیب نیا، معاون امور معادن شرکت 
فوالد مبارکۀ اصفهان را می خوانید.

    
 وضعیت ذخایر معدنی ایران، 
به ویژه سنگ آهن، در مقایسه با 

دیگر کشورها چگونه است؟
ایران به دلیل برخــورداری از ذخایر 
معدنی فراوان، در رتبۀ دهم کشورهای 
معدنی جهان قرار گرفته است. از لحاظ 
ذخایر سنگ آهن نیز در جایگاه مشابهی 
هستیم. البته کیفیت ذخایر سنگ آهن 
موجود در ایران، به لحاظ عیار، چندان 
باال نیست و نمی توان سنگ آهن ایران 
را به لحاظ کمی و کیفی با ســنگ آهن 
کشــورهای برتر در این حوزه همچون 
استرالیا و برزیل مقایسه کرد. همچنین 
میانگین درصد آهن حدود ۷۵ درصد از 
ذخایر کشور زیر ۵0 درصد )TFe( است 

که نسبتا کم است؛ بنابراین می توان گفت 
کلیۀ ذخایر ایران، به اســتثنای درصد 
محدودی از آن، نیاز به فــرآوری دارد و   
مستقیما   نمی توان از آن ها برای تولید 

محصوالت فوالدی استفاده کرد.
 روند فعالیت های اکتشافی در 

کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
عمــدۀ فعالیت های اکتشــافی و 
بهره برداری از ذخایر اصلی کشــور، در 
حال حاضر مربوط به فعالیت هایی است 
که چندین دهه قبل صــورت گرفته و 
به خصوص در زمینۀ ســنگ آهن طی 
سال های اخیر ذخایر بزرگ قابل توجهی 
شناسایی نشده است. دلیل اصلی این امر 
نیز هزینه های بسیار زیاد فعالیت های 
اکتشافی، محدودیت بودجۀ نهادهای 
دولتــی در این بخش و عــدم فعالیت 
بخش خصوصــی توانمنــد و پذیرای 
ریســک فعالیت های اکتشافی است. 
راهکار اصلی نیــز جدی گرفتن بخش 
خصوصی دارای اهلیــت در این زمینه 
است. شرکت های بزرگ معدنی نیز در 
این مدت با سرمایه گذاری در حوزه های 
پایین دست خود، از سرمایه گذاری در 
بخش اکتشــافات با فناوری های نوین 
غافل شــده اند و این عوامل به طورکلی 
باعث شــده حدود یک دهــه از برنامۀ 

موردنیاز این بخش عقب باشیم.
البته در سال های اخیر، شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، سازمان ایمیدرو 
و سازمان زمین شناســی و اکتشافات 
معدنی کشــور اقداماتی انجام داده و به 
نتایج مثبتی رســیده اند، بااین حال در 
مقایسه با میزان ذخایر موجود در کشور 
و وسعت سرزمینی، جای کار بسیاری 

وجود دارد.
 آیا روند فعالیت شرکت های 
معدنی در ایران با دیگر کشورها 

قابل مقایسه است؟
با یک نگاه کلی به آمار تولید و تجارت 
سنگ آهن در دنیا درمی یابیم که عمدۀ 
تولید و تجارت ســنگ آهن در انحصار 
چند شــرکت بزرگ چندملیتی است 
)بالغ بر ۷0 درصد تجارت سنگ آهن در 
انحصار چهار شرکت VALE برزیل، 
RIO TINTO  اســترالیا، BHP  و  
ARCELOR MITTAL است(. 
شرکت های بزرگ دیگری نیز در آمریکا، 
هند و... فعالیت دارند. نکته اینجاست که 
حجم اصلی اکتشافات نیز به دست همین 
شرکت ها انجام می شود. بر اساس آمار 
موجود، در میان100 شرکت اول حوزۀ 
معدن و صنایع معدنی دنیا، 63 درصد 
هزینه ها و ســرمایه گذاری ها در حوزۀ 
اکتشافات بوده و این امر نشان می دهد 
بخش عمده و تمرکز کار در فعالیت های 
معدنی، حوزۀ اکتشاف است. همچنین 
2۵ درصد ســرمایه در زمینۀ توسعه و 
12 درصد در حوزۀ تولید و بهره برداری 
و استخراج هزینه شده است. این ارقام 
گویای آن است که شرکت ها به این نتیجه 
رسیده اند که حجم اصلی سرمایه گذاری 

با وجود خطر زیاد، باید در حوزۀ اکتشاف 
انجام شــود. متأســفانه در کشــور ما 
چنین روندی وجود ندارد. با نگاهی به 
ساختار هزینه ای شــرکت های بزرگ 
معدنی ایران متوجه می شویم در حوزۀ 
اکتشافات سرمایه گذاری اندکی شده 
و عمدۀ هزینه ها مربوط به بهره برداری 
و هزینه های نیروی انسانی و توسعه در 
بخش های دیگر زنجیره اســت. برای 
مثال در حوزۀ سنگ آهن، به جای تمرکز 
سرمایه گذاری بر اکتشاف و آماده سازی 
و فرآوری این مادۀ معدنی، شاهد ورود 
و سرمایه گذاری و توسعۀ معدن کاران 
در بخش های بعدی و انتهایی زنجیرۀ 
فوالد هســتیم. این در حالی است که 
شرکت های بزرگ معدنی دنیا، به ویژه در 
حوزۀ سنگ آهن، تنها به تولید سنگ آهن 
می پردازند و به حلقه های بعدی زنجیره 
وارد نشــده اند. دلیل این استراتژی نیز 
حجم کمتر سرمایه گذاری و سود بیشتر 
این بخش است. اما در ایران موضوع کامال 
برعکس است. معادن به بخش های دیگر 
زنجیره که تخصصی هــم در آن ندارند 
وارد شده اند و در کل زنجیرۀ تولید فوالد 
سرمایه گذاری کرده اند و همین موضوع 
موجب برهم خوردن تعــادل زنجیره 

شده است.
 آیا الگوی شرکت های فوالدی 
در جهان با ایران متفاوت است؟ آیا 
شرکت فوالد مبارکه برنامه ای برای 
الگوبرداری از شرکت های بزرگ 

فوالدساز جهان دارد؟
برخالف رویۀ متمرکز شرکت های 
بزرگ معدنی دنیــا در حوزۀ تخصصی 
معدن، فوالدســازان بزرگ برای حفظ 
تولید و کاهش خطــر در حوزه تأمین و 
دسترسی به منابع، در حوزۀ سنگ آهن 
و معادن سرمایه گذاری کرده اند. برای 
مثال بزرگ ترین تولیدکنندۀ فوالد دنیا، 
 ،)ArcelorMittal( آرســلورمیتال
60درصد سنگ آهن موردنیازش را از 
معادن خود دریافت می کند و این شرکت 
در زمرۀ پنج شرکت بزرگ تولیدکنندۀ 
ســنگ آهن دنیا قرار دارد.این موضوع 
نشــان می دهد روش و الگوی ایران در 
زنجیرۀ تولید فوالد با الگوی طرح شده 
در جهان متفاوت است و باید اصالح شود. 
فوالد مبارکۀ اصفهان در این راه پیش قدم 
شده تا روش فعلی را اصالح کند. در واقع 
این شرکت به عنوان پیشتاز حوزۀ فوالد 
و صنایع معدنی، قصد دارد با اصالح روند 
فعلی، به ایجاد تعادل در ساختار صنعت 

و معدن کشور کمک کند.
 فوالد مبارکۀ اصفهان می تواند 

چه کمکی در این زمینه بکند؟
ابتــدا بایــد در حوزۀ اکتشــافات، 
ســرمایه گذاری های اساسی صورت 
گیرد. شــرکت فوالد مبارکۀ اصفهان 
آمادگی خــود را در ایــن زمینه اعالم 
کــرده و معاونت معدنی این شــرکت 
نیز با همین هدف شــکل گرفته است. 
اما برای ادامۀ کار، بــه کمک و حمایت 

ساختاری نهادهای ذی ربط در دولت نیاز 
است. تحریم های بین المللی همچنان 
پابرجاست، بحران کرونا نیز اضافه شده 
و درعین حال برنامه و هدف ارزشمند و 
هوشمندانۀ جهش تولید هم در دستور 
کار قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی 
که در این شرایط امکان فعالیت و جهش 
جــدی در آن متصور اســت و کرونا و 
تحریم های بین المللی نیز نمی تواند بر 
آن اثرگذار باشد، اکتشافات معدنی است. 
البته ممکن است محدودیت هایی در 
زمینۀ استفاده از تکنولوژی های نوین 
وجود داشته باشد، اما خوشبختانه دانش 
فنی و توان الزم در بخش اکتشاف کشور 
وجود دارد. شرکت های اکتشافی خوبی 
در کشــور فعال اند و شرکتی همچون 
فوالد مبارکه نیز نقدینگی و استراتژی 
الزم برای ورود به این حوزه را دارد. در این 
میان دولت باید هوشمندانه عمل کند و 
از ظرفیت این شرکت ها بهره ببرد. فوالد 
مبارکه توانایی آن را دارد که پیشــران 
توسعه و جهش برای دولت و کشور باشد 
و دولت می تواند از کمک شرکت هایی 
مثل فوالد مبارکه اســتفاده کند. برای 
مثال، پهنه های معدنی خوبی در کشور 
وجود دارد و باید در اختیار کسانی قرار 
گیرد که از اهلیــت و دانش و توان مالی 
الزم برخوردارنــد و می توانند از عهدۀ 

انجام کار برآیند. 
 درصد FE ذخایر معدنی دیگر 
کشورها نســبت به درصد عیار 
ســنگ آهن ایران بیشتر است؛ 
بنابراین بالطبع بخش عمده ای از 
هزینه ها صرف فرآوری می شود. 
حال سؤال اینجاســت که آیا در 
بنگاه هــای معدنــی، واردات 
سنگ آهن از جاهایی که سنگ آهن 
عیار باالتری دارند مقرون به صرفه و 

منطقی است؟
در این خصــوص باید اشــاره کنم 
که چیــن و هند، هم جــزو بزرگ ترین 
فوالدســازان جهــان هســتند و هم 
بزرگ ترین ذخایر معدنی دنیا را در اختیار 
دارند و جایــگاه آن هــا در بخش تولید 
سنگ آهن و فوالد بســیار باالتر از ایران 
اســت. با نگاهی به نحوۀ فعالیت این دو 
کشور در دهۀ گذشــته درمی یابیم که 
هر دو جــزو بزرگ ترین تولیدکنندگان 
ســنگ آهن بوده اند و بخش قابل توجه 
سنگ آهن موردنیاز صنایع فوالدشان را 
خودشان استخراج و تولید می کرده اند.  
اما در سال های گذشته تغییر استراتژی 
داده اند. در حال حاضر چین بیشتر نیازش 
به ســنگ آهن را از طریق واردات تأمین 
می کند. به این شکل که با سرمایه گذاری 
در معادن بزرگ دنیا )مثال در استرالیا( و یا 
از محل قراردادهای بلندمدت چندساله، 
سنگ آهن موردنیاز خود را با قیمت های 
بسیار مناســب تهیه می کند و به دلیل 
کیفیت باالی مواد اولیۀ وارداتی، هزینۀ 
کمتری برای فــرآوری صرف می کند. 
ضمن این که در بخش حمل ونقل دریایی 
و تجهیز بنادر نیز ســرمایه گذاری های 
کالن انجام داده و کشتی های چند صد 
هزار تنی برای حمل ونقــل خریداری 
کرده  اســت، تاجایی  کــه هزینۀ انتقال 
هر تن ســنگ آهن از اســترالیا به چین 
تنهــا ۵ دالر اســت، درحالی که هزینۀ 
انتقال ســنگ آهن برای ایران از طریق 
حمل ونقل دریایی بیش از 20 تا 30 دالر 
خواهد شد. جالب اینجاست که چینی ها 
ذخایر سنگ آهنشان را برای نسل های 
بعدی حفــظ می کنند. در ســال های 
گذشته، به دلیل همین رونق و هیجان 
باال، شــاهد صادرات سنگ آهن ایران به 

چین بوده ایم.
 استراتژی هند به عنوان یکی از 
تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا 

چیست؟
 استراتژی کشــور هند برای سال 
2020 این است که  با کاهش یک مرتبۀ 
تولید ســنگ آهن از 210 میلیون تن 
)در ســال 2019( به 1۴0 میلیون تن، 
کسری حاصل را با واردات 6۵ میلیون 

تن ســنگ آهن جبران کنــد.  از طرف 
دیگر، بررسی آمار صادرات سنگ آهن 
هند در یک دهۀ گذشته نیز جالب است. 
صادرات سنگ آهن هند در سال 2009 
حدود 110 میلیون تن بوده، اما با وضع 
تعرفۀ ۴0 درصدی در سال 2010 این 
میزان به ۵ میلیون تن رسیده  و همین 
تعرفه و روند تاکنون ادامه یافته اســت. 
این در حالی است که در ایران، در 8 ماه 
نخست سال گذشته بیش از 11 میلیون 
تن صادرات سنگ آهن داشته ایم. در یک 
جمله هندی ها به این نتیجه رسیده اند 
که به منظور حفظ ذخایر برای نسل های 
بعدی، صــادرات مادۀ خــام را متوقف 
کنند، ضمن این که ارزآوری سنگ آهن 
در مقایسه با محصوالت نهایی فوالدی 
بسیار کمتر است و آن ها ترجیح داده اند 
تولید فوالدشان را که متضمن اشتغال 
و ارزش افزوده بســیار بیشتری است از 
63 میلیون تن در سال 2009 به 11۵ 
میلیون تن در برنامۀ تولید سال 2020 

برسانند و موفق هم بوده اند.
 به نظر شما بزرگ ترین چالش 
پیِش روی صنعت فوالد در کشور 
برای رسیدن به اهداف افق 1404 

چیست؟
صنایع فوالدی کشــور بــا کمبود 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله مواجه اند، 
همچنین ظرفیت هــا و کارخانه های 
کنسانترۀ ایجادشده کمبود سنگ آهن 
دارنــد؛ بنابراین چالش بــزرگ ما در 
ســال های آتی تا افــق 1۴0۴ کمبود 
جدی سنگ آهن خواهد بود. بر اساس 
پیش بینی هــا در افــق 1۴0۴، حدود 
2۷میلیون تــن کمبود ســنگ آهن 
خواهیم داشت و این امر نشان می دهد 
تمرکز سرمایه گذاری های آتی، چه از 
سوی فوالدی ها و چه معدنی ها، باید در 
حوزۀ اکتشــاف و بهره برداری از معادن 

سنگ آهن باشد.
 آیا امکان جذب سرمایه گذار 

خارجی در این حوزه وجود دارد؟
با لحاظ شرایط تحریمی کشور امکان 
سرمایه گذاری خارجی به راحتی برای 
ما مهیا نیست و با توجه به پتانسیل های 
موجود فوالدســازان و صنایع معدنی 
قوی در کشور نیازی هم به این موضوع 
نداریم. آنچه مهم اســت درک مشکل 
و برنامه ریــزی و جهت گیــری الزم 
برای رفع آن اســت.  بر اساس مطالعات 
صورت گرفته، اگر ذخایر فعلی مدنظر 
قرار گیرد و از ظرفیت طرح های فوالدی 
کشــور مطابق برنامه به طــور کامل 
استفاده شود، 1۵ تا 20 سال بعد از افق 
1۴0۴ ذخایر سنگ آهن کشور به اتمام 
خواهد رسید؛ پس الزم است جهشی در 
فعالیت های حوزۀ اکتشاف و بهره برداری 
معادن سنگ آهن کشور رخ دهد و ضمن 
افزایش تعرفه و توقــف دفعی صادرات 
ســنگ آهن برنامه ریزی جهت ایجاد 
زیرســاخت های واردات سنگ آهن در 

بلندمدت پیش بینی شود.
 آیا راهکاری برای حفظ ذخایر 

سنگ آهن در کشور وجود دارد؟
با توجــه به توضیحات ارائه شــده، 
می توان گفت باید صادرات سنگ آهن، 
گندله و کنسانتره مطلقا ممنوع شود. 
همان طور که اشــاره شــد، هند برای 
صادرات سنگ آهن ۴0 درصد تعرفه قرار 
داده است. در ایران نیز باید تعرفه هایی 
برای صــادرات مواد خام و مــواد اولیۀ 
صنعت فوالد در نظر گرفته شود که عمال 

این کار دیگر امکان پذیر نباشد.
 چرا شــرکت های معدنی 
همچــون شــرکت های بزرگ 
چندملیتی به ســمت تشکیل 
کنسرسیوم برای تکمیل زنجیرۀ 

فوالد نمی روند؟
ساختار صنعت و اقتصاد و بنگاه های 
اقتصادی ما هنوز به بلوغ کامل نرسیده 
اســت. در دنیا مبحث شــرکت های 
چندملیتی، خرید ســهام شــرکت ها 
و جابه جایی ســهام ها در جهت جلب 
حداکثری منافع، موضوعی پذیرفته شده 

اســت و محدودیتی برای خرید سهام 
شرکت ها توسط شــرکت های مشابه، 
رقیب و حتی خارجی وجــود ندارد. به 
همین دلیل شاهد شرکت های بزرگی 
هســتیم که از ادغام و به هم پیوستن 
چندین شرکت مشابه وهم ارز یا رقیب 
و یا در یک زنجیره تشــکیل شــده اند 
وهمین امر موجب قدرتمند شدن و نفوذ 
بیشتر آن ها در حوزۀ فعالیتشان گردیده 
است. ساختار اولیۀ زنجیرۀ فوالد کشور 
ما نیز منسجم طراحی شده بود وبهتر 
بود در روند واگذاری ها و خصوصی سازی 
به این مهم توجه می شد و این انسجام با 
واگذاری هم زمان و در قالب یک مجموعۀ 
معدنی-فوالدی بزرگ و مرتبط حفظ 
می گردید. اکنون که روند به گونه ای دیگر 
رقم خورده، برای رقابت پذیری بیشتر 
ساختار زنجیره باید اصالحاتی صورت 
پذیرد. با نگاهی به ســاختار مدیریتی، 
نظام تصمیم گیری وسهام داران اصلی 
شــرکت های بزرگ فوالدی ومعدنی 
درمی یابیم که اگر عــزم جدی و درک 
صحیح از ساختار زنجیرۀ فوالد وعوامل 
قوت آن داشته باشیم، این مهم امکان 

پذیر است.
 چــه چالش هایی ســد راه 
ســرمایه گذاری داخلــی در 

کشوراست؟
تصور می کنم آنچه در مواردی بیش 
از هر عامل دیگر مانعی بر سر راه توسعه و 
پیشرفت قدرتمند کشور بوده جایگزینی 
دیدگاه کارشناسی با تصمیمات سیاسی 
اســت. در ســرمایه گذاری و اجــرای 
طرح های صنعتی و اقتصادی، بیش و 
پیش از نظر نمایندگان محترم و اهالی 
سیاســت باید مباحث علمی همچون 
آمایش سرزمینی، وجود زیرساخت های 
الزم و پتانسیل های منطقۀ سرمایه پذیر، 
ظرفیت های اقتصادی طــرح یا پروژۀ 
مورداجرا ومواردی از این دست مد نظر 
قرار گیرد تا شــاهد اجــرای طرح های 
غیراقتصادی و یا همواره نیازمند حمایت 
دولت نباشیم. موضوع مهمی که اکنون 
در کشور مطرح می شود رسالت وزارت 
صمت برای ورود به این مباحث است. 
به عنوان مثال، کشــور  چین که دارای 
حجم بسیار زیاد تولید فوالد، سنگ آهن، 
زغال سنگ و کک است، بر اساس آمایش 
سرزمینی و پتانســیل های موجود در 
هر منطقه صنایــع الزم را ایجاد کرده 
و توســعه داده  و مدیریت می کند؛ در 
مناطقی تمرکز تولید سنگ آهن وجود 
دارد، در استانی تمرکز تولید کک و در 
منطقه ای فوالد. اگر مدیریت مقتدرانه 
و برنامه ریزی شــدۀ دولــت مرکزی بر 
زنجیرۀ فوالد چین نبــود، به هیچ وجه 
شاهد این حجم باال و رقابت پذیر تولید 
فوالد در این کشــور نبودیــم. اگر قرار 
بر توسعه و گســترش یافتن و داشتن 
شــرکت های بزرگ اســت، باید درک 
درستی از اقتصاد و بزرگ شدن شرکت ها 
داشــته باشــیم. ما هنوز در کشور این 
ســعۀ صدر و تحمــل را نداریم که یک 
سرمایه گذار یا شرکت بزرگ به یک غول 
تجاری  تبدیل شود. امروزه شرکت های 
بزرگ دنیا گردش هــای مالی زیادی 
در کشــورهای مختلف دارند. گردش 
مالی بســیاری از این شرکت ها حتی از 
فروش کل نفت ایران در شرایط عادی 
و غیرتحریمی به مراتب بیشــتر است. 
بنابراین رویکرد جدید  ما برای توسعه و 
جهش تولید و بسط عدالت و حل مشکل 
اشتغال در کشور باید حمایت و هدایت 
سرمایه گذاران دارای اهلیت باشد. توسعۀ 
عادالنه این اســت کــه کار را به اهلش 
بسپاریم. متأسفانه در واگذاری هایی که 
در سال های قبل در کشور صورت گرفته، 
در مواردی کار به اهلش واگذار نشــده 
است. واگذاری به ظاهر در قالب مزایده 
یا واگذاری سهام یک شرکت در بورس 
بوده، اما نتیجۀ نهایی نشــان می دهد 
متأسفانه هدف اصلی خصوصی سازی 
که افزایش کارآمدی و بهره وری است 

محقق نشده است. 

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه استراتژی الزم برای ورود به اکتشافات معدنی را دارد
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