 ۴۶درصد معادن سنگآهن
تعطیل شدهاند

دولت در واگذاری معادن
دخالت نکند

در حال��ی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از فراهم ش��دن زمینههای ورود معادن به بورس
خبر داده اس��ت که فعاالن معدنی معتقدند برای پیشبرد
اهداف توسعهای ،دولت نباید در این زمینه مداخله داشته
باشد .مدتهاست مسئوالن ،توسعه معادن و صنایع معدنی
را با تاکید بر نقش��ه راه معدن ،س��اخت داخل ،فعالسازی
واحدهای راکد و غیرفعال ،تکمیل طرحهای...
8
چهارشنبه

یادداشت

ضعف آماری
در تامین مواد اولیه
4

روزنامه
اقتصادی معدن
و صنایع معدنی ایران

نایبرئیس کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت:
به دلیل عدم تغییر ضرایب قیمت محصوالت س��نگآهنی
در امسال ،قطعا شاهد عدم سرمایهگذاری جدید در معادن
سنگآهن و تعطیلی تدریجی معادن فعال کنونی خواهیم
بود که به این ترتیب با عدم تولید سنگآهن ،کمبود مواد
اولی��ه صنعت فوالد کش��ور را تهدید خواهد کرد .س��جاد
 3غرقی اظهار کرد :اتاق بازرگانی ایران...
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سرنخهای التهاب در بازار آهن

سرمقاله

معدن
نجاتدهنده اقتصاد

7

تیترهای روز

همایون کتیبه

چالشهای تجاریسازی
صنعت سنگ

استاد دانشگاه

صنعت سنگ مثل سایر کسبوکارها با عرضه
و تقاض��ا ارتب��اط تنگاتنگ دارد .س��نگ با رکود
نسبی در بازار ساختوساز مدتها درگیر کمبود
تقاضا بوده و تولید آن یک مس��یر محافظهکارانه
و کاهش��ی را ط��ی کرده اس��ت؛ بهای��نترتیب
واحده��ای تولیدی این صنعت در  ۲بخش عمده
مع��دن و کارخانه فرآوری با مش��کالت هزینه و
س��رمایه در گردش و کمبود نی��روی کار روبهرو
بودهان��د .عرضه و تقاضا در بازار داخلی باتوجه به
روند ساختوساز و تعدد پروژههای عمرانی...

3

سرمایهگذاری در معادن
مشوق میخواهد

2

عکس :روزگار معدن

معدن هم مثل س��ایر بخشهای تولیدی و
صنعتی کشور یک حوزه اقتصادی است .طبق
اصل  ۴۴قانون اساس��ی بهرهبرداری از معادن
باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود و در این
بین معادنی که در دست بخش دولتی هستند
و خصولتی ش��ناخته میشوند ،نیز باید واگذار
شوند هرچند بر خصوصیسازی معادن کشور
تاکید میشود ،اما برخی باور دارند که شرایط
برای فعاالن بخش خصوصی آنچنان...

نقش معدن در اقتصاد بیبدیل اس��ت ،به این
معنی که بخش دیگری نخواهد توانس��ت ایفاگر
نقش اقتصادی معدن باشد .ازآنجاییکه وضعیت
زمینشناس��ی و معدنی کش��ور بهگونهای است
که معادن کش��ور در بسیاری از مناطق مختلف
بهویژه مناطق محروم کشور واقعشدهاند ،فعال
کردن ظرفیتهای معدنی موجب فعال ش��دن
اقتص��اد مناطق مختلف کش��ور خواهد ش��د .با
اینک��ه نفت تنها در بخش��ی از کش��ور متمرکز
اس��ت ،گس��تردگی مع��ادن در مناطق مختلف
کش��ور موجب میشود برای این مناطق محروم
اشتغال و درآمد قابلمالحظهای ایجاد شود.
این مهم از حاشیهنش��ینی ش��هرهای بزرگ
میکاهد و موجب میش��ود مردم دیگر مناطق
بهدلیل مس��ائل اقتصادی به حاش��یه شهرهای
بزرگ هج��وم نبرند .هنگامیک��ه ظرفیتهای
معدن در مناطق محروم فعالش��ود ،بس��یاری
از زیرساختهای مورد نیاز برای گسترش سایر
فعالیتهای اقتص��ادی و اجتماعی از جمله راه،
راهآهن ،برق ،آب و ...نیز فراهم و موجب رش��د
روزافزون مناطق محروم میش��ود .بهاینترتیب
به همراه توس��عه معادن ش��اهد توسعه اقتصاد
مناطق مح��روم ،اش��تغالزایی و فعالیت س��ایر
بخشهای اقتصادی نیز در کشور خواهیم بود.
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