
سود ۴۰۰ ميليارد دالري افزايش يك درصدي ضريب برداشت نفت 
معاون مهندسي و توسعه شركت ملي نفت از ارزش ۴۰۰ ميليارد دالري افزايش يك درصدي ضريب بازيافت ميادين نفتي ايران خبر داد. منوچهري با بيان اينكه »متوسط ضريب برداشت نفت در ايران 25 تا 26 درصد 
است«، گفت: حدود 8۰۰ ميليارد بشكه ذخاير درجاي نفت داريم كه يك درصد افزايش ضريب برداشت به معناي برداشت بيشتر از 8 ميليارد بشكه است كه با قيمت هاي امروز، هر يك درصد افزايش ضريب برداشت 
نفت در ايران ۴۰۰ ميليارد دالر سودآوري دارد. وي افزود: امروز به توليد نزديك به چهار ميليون بشكه نفت قناعت كرديم و بسياري از مخازن ما در حال افت توليد است.
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 رييس مركز آمار: 
آمار فساد باالست 

رييس ديوان محاس��بات ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه در صورت نبود دس��تگاه هاي 
نظارتي ميزان تخلفات در ايران تا 100 برابر افزايش 
مي يافت، گفت: اگر هش��دار داده ش��ده بود، موضوع 
فيش هاي نجوم��ي به وجود نمي آم��د. عادل آذر در 
همايش حسابداري بخش عمومي با بيان اينكه بروز 
پدي��ده فيش هاي نجومي به دليل هوش��مند نبودن 
نظام حسابرس��ي اتفاق افتاد، افزود: اگر دستگاه هاي 
نظارتي از 3 س��ال پي��ش افزايش مبال��غ فيش هاي 
حقوقي را ب��ه مديران اخط��ار كرده بودن��د، پديده 
فيش هاي حقوقي به وجود نمي آم��د. رييس ديوان 
محاسبات با اش��اره به برخي دغدغه هاي حسابرسي 
اظهار داشت: گفته مي شود اگر دستگاه هاي نظارتي 
در برخي كش��ورها نبود ميزان تخلفات تا 200 برابر 
افزايش مي يافت كه اين ميزان در ايران تا 100 برابر 
بود.  وي افزود: مرحوم هاش��مي رفس��نجاني خود از 
كس��اني بود كه بحث هاي مربوط به خصوصي سازي 
را مط��رح كرد و گفت امور را به مردم واگذار كنيم كه 
خ��ود اداره كنند.  آذر با طرح اين س��وال كه با وجود 
انواع دس��تگاه هاي نظارتي چرا آمار فس��اد در ايران 
باال اس��ت، گفت: مديران مي گويند بايد يك ساعت 
كار كنند و 23 س��اعت پاسخگو باشند، اما سوال اين 
است كه پس چرا وضعيت چنين است؟ رييس ديوان 
محاسبات افزود: چرا نتوانس��ته ايم جلوي فسادها را 
بگيريم؟ يكسري مي گويند فساد در ايران سيستمي 
شده ولي اين درست نيست و گفتن اين قبيل حرف ها 
تبعات دارد.  وي تاكيد كرد: باورم اين اس��ت كه اگر 
مكانيزم ه��اي نوي��ن بودجه ريزي را ب��ه كار ببنديم 
مي توانيم جلوي دوب��اره كاري ها و موازي كاري ها را 
بگيريم و مشكالت بس��ياري حل مي شود.  آذر بيان 
داش��ت: هوشمندس��ازي حسابرس��ي و حسابداري 
مي تواند جلوي بسياري از مشكالت از جمله فيش هاي 
حقوقي را بگيرد. اگر نظامات هوش��مند مس��تقر بود 
بايد دو سال پيش به همان مديراني كه بعدها غارتگر 
خوانديم شان هشدار مي داديم.  وي با اشاره به منافذ 
قانوني و اينكه من اسمش را س��ياه چاله ها گذاشتم، 
اظهارداش��ت: س��ياه چاله هايي ك��ه در بودجه ريزي 
و سيس��تم هاي حسابرس��ي ما وجود دارد، تفاس��ير 

متعددي به وجود مي آورد. 

  ريي�س مجلس ش�وراي اس�امي حل مش�كل 
بازنشس�تگان صنعت فوالد كشور را خواستار شد 
و گفت: آنقدر اين پيرمردها جلوي مجلس آمده اند، 

آدم خجالت مي كشد. ايرنا
  وزير نيرو: اميدوارم خداوند با فضل خود خأل فقدان 

آيت اهلل هاشمي را پر كند. ايلنا
  خزان�ه دار كل كش�ور: حس�ابداري تعه�دي ب�ا 
شفاف س�ازي، ارايه گ�زارش عملك�رد رابه مردم 

ميسر مي كند. ايرنا
  نايب رييس كميسيون اقتصادي: خروج 6۰۰۰ نفر 

از شهرك صنعتي فاورجان به دليل ركود. فارس
  دالر بانكي يك ريال ارزان شد. بانك مركزي

  عضو كميسيون برنامه و بودجه از تعويق بررسي 
طرح اشتغالي 1/5 ميليارد دالري:  اجراي اين طرح 
نيازمند بررسي بيشتر است؛ ضمن اينكه صندوق 

توسعه ملي فعا اين پول را ندارد. تسنيم

عددنوشت

سرخط خبرها پرگار معدن

مجلس كجاي كار ايستاده 
است؟

توليد علم و ثروت و كاهش هزينه ها و 
مديريت كشور و شهر ها را بهبود داده 
و رونق بخشد. استارتاپ ها مي توانند ميدان خالقيت 
و نوآوري و شكوفايي جوانان اين مرز و بوم به حساب 
آيند، اسنپ ها و فروشگاه هاي مجازي مي توانند حلقه 
اتصال اقتصاد كش��ور به قرن بيس��ت و يك شوند كه 
اثرات بس��يار مهم و مفيدي براي بومي كردن دانش 
و تكنول��وژي اطالعات و ارتباطات و ايجاد اش��تغال 
خواهند داشت. مهم تر از همه حل برخي از گره هاي 
كليدي كشور و كالنشهرها همچون ترافيك و آلودگي 

هوا در گرو حمايت و گسترش آنهاست. 
با آنكه دركش��ور م��ا در زمينه فن��اوري اطالعات و 
تجارت الكترونيك نوآوري هاي��ي قابل قياس با دنيا 
رخ نمي دهد، اما هرازگاهي كه كارآفريني با استفاده 
از فناوري وارداتي يا حتي كپي برداري موفق به توليد 
ثروت و اشتغال زايي مي شود با تهديدات، مقاومت ها 
و س��نگ اندازي هاي عجيب و غريب مواجه مي شود. 
اخيرا با اظهاراتي از اين دست مخالفت ها در خصوص 
خدمات و تاكسي هاي اينترنتي و فروشگاهاي آنالين 
در مي��ان برخي مس��ووالن ش��هري و صنفي مواجه 
ش��ديم كه بس��يار نگران كننده اس��ت. برخي از اين 
ايده ها هيچگاه موفق به خروج از هزارتوي سازمان ها 
و آيين نامه هاي آنها نمي ش��وند و در نطفه مي ميرند. 
اينها نش��ان از نبود اس��تراتژي و حمايت مشخص و 
منس��جم از نوآوري و اس��تعدادهاي نوين در عرصه 
كار وتالش دارد. و اين س��وال را مط��رح مي كند كه 
آيا قرار اس��ت ايران از نظر فناوري اطالعات پيشرفت 
كند؟ يا همچن��ان ايده هاي موفق با ديوار مخالفت ها 
و س��نگ اندازي هاي غيرض��رور و زي��ان آور مواجه 

خواهند شد؟
 ايج��اد زيرس��اخت اساس��ي ب��راي بهره من��دي از 
س��ريع ترين اينترنت دنيا در كش��ور، تسهيل قوانين 
و بروكراس��ي اداري در جه��ت توس��عه صنع��ت 
اطالعات و ارتباطات در كشور، اهتمام ويژه در جهت 
گس��ترش تجارت الكترونيك، ب��ه كار گيري تجارب 
كش��ورهايي همچون امريكا، ژاپن، چين و مالزي در 
بهره مندي از دس��تاوردهاي اين صنعت و در نهايت 
اختص��اص ميلياردها تومان پولي كه براي سانس��ور 
و محدودس��ازي محصوالت وارداتي اين تكنولوژي 
مي شود به جوانان و دانشگاه ها براي بومي كردن اين 
صنعت و اس��تفاده از آن براي رونق اقتصادي؛ توليد 
ثروت و مصالح و منافع اين كش��ور نيازهاي جدي و 

ناگزير جامعه امروز ما است. 
ام��روز دول��ت و وزارت ارتباط��ات ب��ا درك اهميت 
اين موضوع ت��الش دارد كه در حد مق��دورات خود 
زمينه ه��اي الزم براي گس��ترش اي��ن تكنولوژي را 
در جامعه فراه��م كند و اميد و انتظار اين اس��ت كه 
نماين��دگان محترم مجل��س نيز در اي��ن خصوص 
اهتمام جدي و عزمي راسخ داشته و در حوزه وظايف 
و مس��ووليت هاي خود دستور كارروش��ن، صريح و 

مشخصي براي خود داشته باشند.
به ويژه از نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي 
اس��المي انتظارت جدي وجود دارد ك��ه با توجه به 
معضالتي همچون آلودگي هاي زيس��ت محيطي و 
به ويژه آلودگي هوا، معضل ترافيك دس��ت كم براي 
كاهش هزينه هاي زندگي در تهران، افزايش اشتغال 
براي جوانان تحصيل كرده و ايجاد مشاغل جديد و 
روزآمد برنامه داشته باشند. از تكنولوژي اطالعات و 
ارتباطات و از جمله دنياي تجارت الكترونيك حمايت 
خاص داش��ته باش��ند. بنابراين با توج��ه به اهميت 
موضوع شايسته است با آينده نگري الزم توجه ويژه اي 
به مقوله تكنول��وژي اطالعات و ارتباطات داش��ته و 
اجازه ندهند اين فرصت عظيم و ارزش��مند همچون 

يك تهديد به جامعه و مسووالن نشان داده شود.

وظايف نظام 
مهندس معدن

نظ�ام مهندس�ي معدن 
نباي�د خ�ود را مش�غول 
كاره�اي اجراي�ي ي�ا به 
بازرسي از معادن سرگرم 
كن�د، بلك�ه مق�ام اي�ن 
سازمان باالتر از اين موارد 
بوده و باي�د رهنمودهاي 
تخصصي الزم در خصوص 
م�واردي نظي�ر: ايمن�ي 
معادن، درجه بندي كيفي 
معادن، نحوه بهره برداري 
از مع�ادن زيرزمين�ي و 
بهره گي�ري از نظرات اين 
س�ازمان در اصاح قانون 
معدن ارايه دهد. همچنين 
نظام مهندسي معدن بايد 
بخش بين المل�ل خود را 

تقويت كند.

روند كاهش قيمت خودروهاي مدل 95 در بازار خودرو 
آغاز شده است. هر س��اله با نزديك شدن به ايام پاياني 
س��ال خودروس��ازان محصوالت خود را با مدل س��ال 
جديد عرضه مي كنند. امس��ال نيز اي��ن اتفاق افتاده و 
خودروس��ازان داخلي برخي محصوالت خود را با مدل 
سال  آينده عرضه كرده اند. آغاز عرضه خودروهاي مدل 
9۶ باعث شده تا استقبال خريداران از خودروهاي مدل 
95 كاهش يابد و در نتيجه به دليل كاهش تقاضا قيمت 
اين محصوالت كاهش يابد.  در اين زمينه از بازار خودرو 
خبر مي رسد كه روند كاهش قيمت خودروهاي مدل 
95 اي كه مدل 9۶ آنها وارد بازار ش��ده آغاز شده است. 
در اي��ن رابطه فعاالن بازار خ��ودرو به كاهش ميانگين 
200 تا 300 هزار تومان��ي خودروهاي مدل 95 اي كه 
مدل 9۶ آنها وارد بازار شده اشاره مي كنند.  البته فعاالن 
بازار خودرو معتقدند كه روند كاهش قيمت خودروهاي 
مدل 95 همچنان ادامه خواهد داش��ت و تا پايان سال 
جاري قيمت اين خودروها به طور ميانگين يك ميليون 

تومان كاهش خواهد يافت. 

معاون نظارت��ي بانك مرك��زي از نهايي ش��دن نظام 
ارزيابي بانك ها در س��ال جاري خب��ر داد و گفت: 200 
تعاوني اعتبار در س��ال جاري مج��وز فعاليت دريافت 
كرده اند و س��اماندهي 3 هزار صندوق قرض الحس��نه 
هم نهايي خواهد ش��د.  فرش��اد حيدري با اعالم اينكه 
از زيرساخت هاي اقتصاد مقاومتي داشتن شبكه پولي 
و مالي مناس��ب اس��ت، گفت: همچنين ب��راي تامين 
مالي پروژه ها و گردش اقتصاد كش��ور نيز الزم است تا 
زيرساخت هاي مناسبي داشته باشيم.  به گزارش ايِبنا، 
معاون نظارتي بانك مركزي اظهارداشت: براي اقتصاد 
رو به رشد، شبكه بانكي مقتدر، سالم و پويا الزم است. 
يك��ي از پروژه هاي اقتصاد مقاومت��ي بانك مركزي در 
بخش نظارتي رتبه بندي شبكه بانكي كشور است.  وي 
از نهايي شدن ساماندهي 3 هزار صندوق قرض الحسنه 
در س��ال جاري خبر داد و افزود: تاكنون بيش از 200 
تعاوني اعتباري نيز مجوز فعاليت دريافت كرده است و 
بقيه نيز در صورتي كه بخواهند به فعاليت ادامه دهند 

بايد مجوز دريافت كنند. 

آمار عملكرد صدور فوالد خام بخش خصوصي در دوره 
9 ماهه امسال نش��ان مي دهد در مجموع 2 ميليون و 
5۶5 هزار تن به بازارهاي هدف صادرات شده است كه 
نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 118 درصدي دارد. 
جدول صادرات فوالد بخش خصوصي در مدت ياد شده 
حاكي از آن  است: از مجموع اين ميزان صادرات، سهم 
»بيلت و بلوم« )شمش فوالدي( يك ميليون و ۶98 هزار 
تن و اس��لب 8۶7 هزار تن ثبت شد. سال گذشته در 9 
ماهه )منتهي به آذر( يك ميليون و 178 هزار تن فوالد 
خام صادر شده بود كه يك ميليون و 157 هزار تن بيلت 
و بلوم و 21 هزار تن اس��لب صادر شده بود.  همچنين 
توليدات فوالدي صادراتي در اين مدت به يك ميليون و 
519 هزار تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 
)يك ميليون و 585 هزار تن(، كاهش درصدي را ثبت 
كرد. بيش��ترين ميزان صادرات توليدات فوالدي در 9 
ماهه امس��ال مربوط به ورق سرد با 131 هزار تن است 
كه در مقايسه با 5۶ هزار تن صادر شده در دوره مشابه 

پارسال، افزايش 134 درصدي دارد. 

رييس انجمن صنفي كشت بافت گياهي ايران با بيان 
اينكه س��اليانه 50 ميليون اصله نهال گياهان زينتي و 
باغي به كشور وارد مي شود، گفت: اگر هر نهال را 2 يورو 
محاسبه كنيم ساليانه 100 ميليون يورو براي واردات 
گياهان زينتي و باغي از كش��ور خارج مي ش��ود. ايرج 
رستگار در نخستين همايش ملي »توانمندي هاي مراكز 
كشت بافت« در وزارت جهاد كشاورزي، افزود: اكنون 
با فعاليت حدود 70 شركت داخلي ساليانه 40 ميليون 
پايه به روش كشت بافت توليد مي شود كه براي تكثير 
انبوه مورد استفاده قرار مي گيرد.  وي با بيان اينكه كشت 
بافت در س��بد صادراتي قرار گرفته اس��ت، يادآورشد: 
در سال هاي گذش��ته در زمينه واردات پايه ميوه هاي 
هس��ته دار و دانه  دار به شدت وابس��ته بوديم اما اكنون 
با تالش متخصصان اين بخش نه تنه��ا مقوله واردات 

كاهش يافته بلكه صادرات انجام مي شود. 

كاهش قيمت خودروهاي 95

تعداد مجوزهاي صادر شده 
براي تعاوني اعتبار

 افزايش صادرات فوالد 
بخش خصوصي

واردات ساليانه نهال به كشور

200 هزار تومان

200 عدد

118 درصد

50 ميليون اصله 
معامله گران بورس تهران ديروز با بازگشت از يك روز تعطيل عمومی نظاره گر بازاری به نسبت پرتقاضاتر از روزهای گذشته با پيشرو 
شدن گروه معدنی ها و در راس آنها دوقلوهای سنگ آهنی بود. شاخص كل قيمت و بازده نقدی بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
چهارشنبه 22 دی ماه 95 با افزايش 12 واحدی روی رقم 78 هزار و ۶22 واحد ايستاد. شاخص كل هم وزن نيز با افزايش 12 واحدی به 
عدد 15 هزار و 275 واحد رسيد. ديروز همچنين شاخص آزاد شناور با افزايش 39 واحدی به عدد 8۶ هزار و 227 واحد رسيد. شاخص 
بازار اول نيز در حالی با افزايش ۶3 واحدی به رقم 55 هزار و 945 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 279 واحدی روی عدد 
1۶۶ هزار و 540 واحد متوقف شد. ديروز همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( با افزايش 3 واحدی روی عدد 830 واحد ايستاد. 
براساس اين گزارش ديروز معامالت سهام در نماد معامالتی سه شركت معدنی و صنعتی گلگهر با 34 واحد، توسعه معادن و فلزات با 27 
واحد و ملی صنايع مس ايران با 21 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند؛ در مقابل 
معامالت سهام در نماد معامالتی سه شركت پااليش نفت اصفهان با ۶2 واحد، پااليش نفت بندرعباس با 39 واحد و پااليش نفت تهران 
با 38 واحد كاهش، باالترين تاثير منفی را بر محاسبه نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران به بيش از 119 

ميليارد تومان بالغ شد كه ناشی از دست به دست 
شدن 783 ميليون و 377 هزار سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی 52 هزار و ۶22 نوبت داد و س��تد 
بود. طی معامالت ديروز نماد معامالتی شركت های 
توليد محور خودرو، بين المللی محصوالت پارس، 
لبنيات كالبر، حق تقدم خريد سهام سرمايه گذاری 
گروه صنايع بهشهر ايران، صكوك اجاره »صاميا«، 
اوراق های مشاركت شهرداری مشهد از سوی ناظر 

بازار سهام بازگشايی شد.

بانك جهاني در گزارش دورنماي اقتصاد جهاني 2017 نرخ رش��د اقتصادي م��ورد پيش بيني براي ايران را تحت تاثير افزايش 
توليد نفت و رشد سرمايه گذاري خارجي افزايش داد. بانك جهاني در جديدترين به روزرساني گزارش دورنماي اقتصاد جهاني، 
رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 201۶ را 4/۶ درصد برآورد كرد كه نسبت به گزارش قبلي اين بانك در ژوئن، 0/2 
درصد افزايش داش��ت. بانك جهاني همچنين نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميالدي را 5/2 درصد پيش بيني كرد كه 
نسبت به گزارش قبلي اين وام دهنده جهاني 0/3 درصد افزايش داشت. همچنين نرخ رشد اقتصادي كشور 4/8 درصد در سال 
2018 و 4/5 درصد در سال 2019 پيش بيني شد. رشد منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در سال گذشته 2/7 درصد از سوي 
بانك جهاني برآورد شد كه كمتر از 3/2 درصد در سال 2015 بود. طبق پيش بيني بانك جهاني، رشد اقتصادي در خاورميانه و 
شمال آفريقا پس از اينكه قيمت نفت در سال 201۶ به كف رسيد تا سال 2018 تسريع خواهد شد. اما به استثناي رشد قوي كه 
براي ايران پيش بيني مي شود، بهبود اقتصادهاي صادركننده نفت اندكي كندتر از پيش بيني قبلي بانك جهاني در ژوئن خواهد 
بود كه منعكس كننده برنامه هاي تحكيم مالي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و محدوديت هاي ظرفيت توليد نفت است. 

اما رشد كشورهاي واردكننده نفت به دليل تقويت فعاليت 
در اين كشورها، نس��بت به گزارش قبلي قوي تر پيش بيني 
مي ش��ود. بر اس��اس گزارش بانك جهاني، رشد اقتصادي 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بهبود اندكي پيدا كرده و در 
سال جاري به 3/1 درصد مي رسد و در ميان صادركنندگان 
نفت پيش بيني مي ش��ود اقتصاد عربس��تان سعودي رشد 
ماليمي را تجربه كرده و به 1/۶ درصد در س��ال 2017 بالغ 
شود. بانك جهاني انتظار دارد رشد اقتصادي جهاني در سال 

جاري ميالدي به 2/7 درصد بهبود پيدا كند. 

بهبود دورنماي رشد اقتصادي ايران در سال 2۰1۷بازار سهام با معدنی ها كمی جان گرفت
دريچهبورس

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
۷862212/5۰۰/۰2شاخص كل

2۷661/8۰۴/۴۰۰/۰2شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
152۷5/9۰12/81۰/۰8شاخص كل )هم وزن(

1215۰/2۰1۰/2۰۰/۰8شاخص قيمت )هم وزن(
8622۷39/99۰/۰5شاخص آزاد شناور

559۴5/8۰63/۰9۰/11شاخص بازار اول
۰/1۷-2۷9/۷6-1665۴۰/3۰شاخص بازار دوم

قوانين معدن دست وپاگير 
پيچيدگي ه��اي  اس��ت. 
بس��ياري دارد. اي��ن مش��كل مع��دن و 
معدنكاران به تنهايي نيست. پاي درد دل هر 
صنعتگر و توليد كننده اي بنشينيد و علت 
ركود را جويا ش��ويد، يك ريشه مشكالت 
به بروكراس��ي اداري و قوانين برمي گردد. 
چند س��الي اس��ت كه دولتمردان كشور 
تالش مي كنند تا بخش معدن را به يكي از 
بخش هاي اصلي درآمدزايي كشور تبديل 
كنند. به همين جهت ه��م همايش هاي 
زيادي برگزار والبته برخ��ي برنامه ها هم 
تدوين شده است. اما نتيجه؟ نتيجه هنوز 
معلوم نيست. برخي ها مي گويند، علت به 
نتيجه نرسيدن، عملكرد دولت قبل است. 
هرچند كه مع��دن در دولت نه��م و دهم 
به واسطه رش��دهاي مثبتش توانسته بود 
عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
موفق نشان دهد، اما در سال هاي گذشته 
روال موفقيت كمتري را سپري كرد. حتي 
كار به جايي رسيد كه برخي فعاالن معدني 
از مشكالت ش��ان در توليد گفتند و اعالم 
كردند كه با كاهش توليد مواجه ش��ده اند 
ب��ا اين حال همچنان ن��گاه دولت افزايش 
سهم بخش معدن در اقتصاد است و معتقد 
است كه مي توان بخش معدن را جايگزين 
نفت در اقتصاد كرد. در عين حال موضوع 

قوانين و مقررات حاكم بر بخش معدن نيز 
يكي ديگر از گاليه هاي فعاالن اين بخش 
اس��ت كه در كنار نبود تسهيالت بانكي و 
حمايت ها دولتي بر عدم موفقيت اين بخش 
افزوده است. اين موضوع حتي مورد اذعان 
محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن 
و تجارت نيز هس��ت. او حتي در همايش 
يك روزه اي ك��ه در خصوص بخش معدن 
برگزار شد خواس��تار اصالح و جمع آوري 
قوانين و مقررات دست و پاگير بخش معدن 
شده و گفته است: قوانين و مقررات دست 
و پاگي��ر همچنين بروكراس��ي موجود در 
بخش معدن كه مانع سرمايه گذاري هاي 
جديد معدني مي شود بايد هرچه سريع تر 
اص��الح يا از ميان برداش��ته ش��ود. كوتاه 
كردن بخش��نامه ها، لغو مصوبات اضافي، 
رعايت اختصارنويسي در گزارشات معدني 
و پرهيز از مكاتبات غير مفيد و غير ضرور 
در بخش معدن از مهم ترين مواردي است 
كه بايد مسووالن معدني سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها آنه��ا را رعايت 
كنند.  وي با بيان اينكه آش��نايي بيش��تر 
مردم با بخش معدن و اقتصاد مربوط به آن 
از ديگر اقدامات مهم و الزم در بخش معدن 
است گفت: برگزاري تورهاي معدني براي 
آحاد مردم، همچني��ن نمايش فيلم هاي 
تخصصي مربوط به اكتشاف و استخراج از 
معادن براي استفاده از تجارب معدني ساير 
كشورهاي مطرح معدني دنيا از راهكارهاي 

مهم آشنايي بيشتر اقشار مختلف مردم با 
ظرفيت هاي معدني كش��ور و تالش هاي 
انجام شده در اين بخش است. بهره برداري 
اصولي از معادن، مهم اس��ت. معادن جزو 
انفال است بايد به عنوان يك موجود زنده با 

آن برخورد كنيم. 
آزاد سازي پهنه هاي معدني

نعمت زاده با تاكيد بر اينكه مسووالن معدني 
استان ها و كساني كه در بخش هاي دولتي 
دست اندركار بخش معدن هستند، بايد از 
تفكر و راه كار هاي آنها استفاده بهينه شود، 
گفته است: نظام مهندسي معدن نبايد خود 
را مشغول كارهاي اجرايي يا به بازرسي از 
معادن كند، بلكه مقام اين س��ازمان باالتر 
از اين م��وارد ب��وده و باي��د رهنمودهاي 
تخصصي الزم در خصوص مواردي نظير: 
ايمني معادن، درجه بندي كيفي معادن، 
نح��وه بهره برداري از مع��ادن زيرزميني و 
بهره گيري از نظرات اين سازمان در اصالح 
قانون مع��دن ارايه ده��د. همچنين نظام 
مهندسي معدن بايد بخش بين الملل خود 
را تقويت و با كش��ورهاي مط��رح معدني 
جلسات تخصصي برپا كند و تعامالت الزم 
را داشته باش��ند.  نعمت زاده مي گويد: در 
دولت يازدهم بيش از صد مورد از پهنه هاي 
معدني آزاد سازي ش��ده است و هم اكنون 
پ��س از اين اق��دام بايد به دنب��ال تجميع 
معادن كوچك مقياس باشيم تا پروژه هاي 
معدني اقتصادي تر ش��ود، به طوري كه در 

كش��ورهايي كه ش��ركت هاي معدني در 
كالس جهاني دارند ني��ز از معادن بزرگ 
مقياس حمايت مي شود تا بزرگ تر شوند 
و از مع��ادن كوچك مقي��اس نيز حمايت 
مي كنند تا رشد كند. نعمت زاده با تصريح 
اينكه معادن نبايد به اشخاص حقيقي كه 
مشخصات الزم و ظرفيت برداشت ندارند 
واگذارش��ود گفت: همچني��ن از اين پس 
اعطاي مجوز معدني به واحدهاي كوچك 
بايد ممنوع شود و آنها را تشويق به تجميع 
كنند. تعيين و تكليف معدن سرب و روي 
مهدي آباد موضوعي است كه بايد حداكثر 
تا پايان دولت يازدهم به سرانجام مطلوبي 
برس��د. وزير صنعت، معدن و تجارت البته 
به مديران معدني ه��م توصيه كرد: »بايد 
تالش ش��ود تا حقوق دولتي معادن صرف 
زيرساخت هاي الزم در بخش معدن كشور 
شده و در اين زمينه با دستگاه هاي مختلف 
اجرايي مذاك��رات متقاعد كننده صورت 
گيرد. برخي معادن در جنگل ها قرار دارد 
يا در ميان دو بزرگراه متروكه مانده يا اينكه 
الزم است اقدامات زيربنايي نظير ساخت 
تونل يا پل انجام شود، همه اين كارها بايد 
پيگيري شود تا به ذخاير معدني كه ارزش 
افزوده باالت��ري نظير طال و م��س دارند، 
دس��ت يابيم. خصوصي س��ازي در بخش 
معدن، افزايش س��رمايه صن��دوق بيمه 
فعاليت هاي معدني، برداشتن جريمه هاي 
بي مورد و تشويق معدن كاران براي برداشت 
بيشتر از ذخاير از مواردي است كه بايد در 
سياس��تگذاري ها و فعاليت ه��اي معدني 

استان ها دنبال و اجرا شود.«
بحث برانگيزترين موضوع معدن 

محمدرضا فياض، معاون توسعه مديريت، 
منابع و ام��ور اس��تان هاي وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ه��م درب��اره حق��وق 
دولتي مع��ادن كه چندي پي��ش به يكي 
از بحث برانگيز تري��ن موضوع��ات مب��دل 
ش��ده، مي گوي��د: »درياف��ت و پرداخ��ت 
حقوق دولتي مع��ادن بايد طي يك فرآيند 
سيس��تماتيك و با انضباط انجام شود تا آن 
دسته از معدن كاراني كه به هر نحوي در اين 
خصوص كوتاهي مي كنند، شناسايي شوند. 
عالوه بر جدي��ت در دريافت حقوق دولتي 
معادن در نظر داريم تا بهره وري و انگيزه كار 
در بخش معادن همچنين مشوق هاي الزم 
براي خوش حسابان معدني داشته باشيم.«

وي البت��ه از مج��وز ج��ذب 100 نيروي 
انساني متخصص براي ستاد اين وزارتخانه 
و سازمان هاي استاني تابعه خبر داده و اضافه 
كرده است: »با ترس��يم جداول ماتريس، 
امكان سنجي و مطالعات مختلف نسبت به 
توزيع نيروي انساني جذب شده كه به طور 
دقيق از فارغ التحصيالن نخبه دانشگاهي 
خواهند بود، بهره  برده همچنين با اين اقدام 
به رفع ش��بهه اينكه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيروي متخصص واقعي ندارد را 
پايان خواهي��م داد. عالوه بر امريه خدمت 

س��ربازي در بخش صنعت اين موضوع را 
در بخش معدن نيز با توجه به ظرفيت وافر 
آن دنب��ال كرده و با رعايت ضوابط س��تاد 
فرماندهي كل قوا اس��تان هاي خ��ود را با 
جداول و مقررات آنها تطبيق خواهيم داد.«

محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران 
نيز به عنوان بخش خصوصي معدني گفت: 
» اكثر اقتصاددان��ان و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي نس��بت به موضوع اقتصاد 
معدن بيگانه بوده و لذا خانه معدن درصدد 
اس��ت تا با شفاف س��ازي، اطالع رس��اني و 
فراهم س��اختن بازديد از مع��ادن و مراكز 
ف��رآوري محص��والت معدني اي��ن مهم را 
انجام دهد. برخ��ي از صاحب نظران بر اين 
باورند كه معدن بازدهي الزم را نس��بت به 
صنعت ندارد و اين قص��ور از ناحيه ما بوده 
كه نتوانس��ته ايم به اندازه كافي فضاسازي 
تبليغات��ي و روش��نگري هاي الزم با انجام 
نشست ها و كنفرانس هاي تخصصي معدني 
كنيم تا تنها معدن را به عنوان محلي براي 
كس��ب ثروت نگاه نكنند.«به گفته بهرامن 
خانه معدن به عنوان انجمن صنفي معدني 
در كن��ار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
و ايمي��درو وظاي��ف ذاتي خ��ود را به نحو 
مطلوب انجام داده ب��ه طوري كه پيگيري 
مباحث آموزش با هم��كاري ايميدرو را در 
1۶ استان كشور هم اكنون جاري ساخته و 
در 15 استان ديگر نيز تا آخر امسال اجرايي 
مي كند. رييس خانه مع��دن ايران معتقد 
است آموزش، حوادث معدني را به حداقل 
مي رساند: » برخي اوقات سهل انگاري هاي 
افراد از جمله در فرآوري سنگ هاي تزييني 
س��اختماني منجر به حوادث جاني انساني 
مي ش��ود كه با امر آموزش اين معضل حل 
مي ش��ود. اگ��ر وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت به معدن كاران اعتماد كند و تفويض 
اختي��ارات بيش��تر به خانه مع��دن جهت 
كمك به معاونين امور معادن سازمان هاي 
صنعت، معدن و تجارت استان ها بدهد، از 
آنجايي كه كمبود بودجه و نيروي انساني در 
اكثر استان ها به وفور ديده شده همچنين 
پيگي��ري بحث س��وخت و س��اير مباحث 
مي تواند توس��ط اين خانه معدن پيگيري 
الزم شود. بهرامن با بيان اينكه خانه معدن 
تنها يار و ياور معدنكاران در بخش توليدات 
معدني كشور اس��ت، تاكيد كرده است: »با 
اين نگرش مي توان با تعامالت الزم بسياري 
از مش��كالت پيش روي بخش مع��دن را از 
ميان برداش��ت.«  وي در خصوص صندوق 
بيمه معادن كه اخيرا سرمايه  خود را از 10 
به 110 ميليارد توم��ان افزايش داده، آن را 
ناكافي دانسته و از بانك ها درخواست كرد 
تا نهايت همكاري را با اين صندوق داش��ته 
باشند. به طوري كه اخيرا طي تفاهم نامه با 
بانك صنعت و معدن بخشي از بودجه الزم 
براي معدنكاران تهيه مي شود. با اعتماد به 
خانه معدن و تشكل هاي معدني مي توان به 

توسعه معادن كشور اميدوارتر شد.«

دستور وزير براي آزاد سازي 
پهنه هاي معدني

تدابير وزارتي براي اصاح و جمع آوري قوانين مزاحم بخش معدن

گروه اقتصادي 

با وج��ود عملك��رد مثبت 
بخش ه��اي كش��اورزي و 
خدمات، سهم عمده نفت در رشد اقتصادي 
شش ماهه اول امسال، كاهش شديد 2۶/7 
درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 
4 س��ال اخير و رش��د منفي بخش معدن 
نگراني ها را نس��بت به آينده اقتصاد ايران 
بيش��تر مي كند. جزييات رش��د اقتصادي 
ش��ش ماهه اول امس��ال در قالب جداولي 
توس��ط مركز آمار ايران به معرض نمايش 
درآمده اس��ت. براس��اس اين آمارها، رشد 
اقتصادي بخش كشاورزي در شش ماهه اول 
امسال 5/9 درصد، گروه صنعت 9/1 درصد 
و خدمات 5 درصد است. رشد اقتصاد بدون 
نفت هم 4/5 درصد و با احتس��اب نفت ۶/5 
درصد است. اما بررس��ي دقيق تر اين ارقام 
نش��ان مي دهد مركز آمار همانند گزارش 
سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت 
را در درون بخش مع��دن و بخش معدن را 
در درون گ��روه صنعت قرار داده اس��ت. در 
شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز 
طبيعي 53/8 درصد رشد داشته كه رشدي 
كم نظير است. در حالي كه رشد گروه صنعت 

3/7 درصد و رشد گروه ساير معادن )معدن 
بدون نفت( منفي 4/7 درصد بوده است. اما 
دخل و تصرفاتي به اين شكل در رشد بخش 
كش��اورزي و خدم��ات انجام نش��ده و اين 
بخش ها رشدهاي تقريبا مناسب 5/9 درصد 
و 5 درصد را به ثبت رسانده اند. با اين فرض 
كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در 
ش��ش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، 
مي توان روند رشد اقتصادي 11 سال اخير 
را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان 
مي دهد، در 11 سال اخير بخش كشاورزي 
4۶/4 درصد، بخ��ش صنعت 32/4 درصد، 
اس��تخراج نفت و گاز طبيعي منفي 14/7 
درص��د، معدن )بدون نف��ت( 91/2 درصد 
و خدمات 38 درصد رش��د داش��ته است. 
مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال 85 
تا سال 95 )با فرض ثبت همين ارقام تا پايان 
سال جاري( 35/3 درصد و بدون احتساب 
نفت 38/7 درصد بوده اس��ت.  با اين فرض 
كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در 
ش��ش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، 
مي توان روند رشد اقتصادي 11 سال اخير 
را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان 

مي دهد، در 11 سال اخير بخش كشاورزي 
4۶/4 درصد، بخ��ش صنعت 32/4 درصد، 
اس��تخراج نفت و گاز طبيعي منفي 14/7 
درص��د، معدن )بدون نف��ت( 91/2 درصد 
و خدمات 38 درصد رش��د داش��ته است. 
مجموع رش��د اقتصاد ايران از ابتداي سال 
85 تا س��ال 95 )با فرض ثبت همين ارقام 
تا پايان س��ال جاري( 35/3 درصد و بدون 
احتساب نفت 38/7 درصد بوده است. اين 
ارقام حركت اقتصاد ايران در 11 سال اخير 
را نشان مي دهد. بخش كشاورزي، خدمات 
و معدن در اين سال ها رشدهاي باثبات تر و 
بيشتري داش��ته و تا حدود زيادي از گزند 
تحريم ها و س��اير تحوالت اقتصادي به دور 
مانده اند. البته از سال 92 تا 95، اين حركت 
تغيير كرده به طوري ك��ه در مدت مذكور 
رشد بخش نفت به ش��دت افزايش يافته و 
بخش معدن در طول 4 س��ال اخير فقط 4 
درصد رشد كرده اما بخش نفت 72/۶ درصد 
رشد داشته است. متوسط رشد بخش نفت 
در چهار س��ال اخير     18/5 درصد، صنعت 
3/5 درصد، كش��اورزي ۶/4 درصد، معدن 
17 درص��د و خدم��ات 1/02 درصد بوده 

است، اما در 11 سال اخير رشد بخش نفت 
2/08 درص��د، صنع��ت 3/5 درصد، معدن       
7/0۶ درص��د و كش��اورزي 5/05 درص��د 
محاسبه شده است. اين ارقام نشان مي دهد 
)با ف��رض اينكه همين ارقام رش��د تا پايان 
سال باقي بماند( متوسط رشد اقتصاد ايران 
در 4 س��ال اخير كمتر از متوسط 11 سال 
گذش��ته بوده است. روند س��رمايه گذاري 
در اقتصاد ايران را نش��ان مي دهد. با توجه 
به اينكه تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص 
)سرمايه هاي غيرنقدي( به استثناي سال 
93 در 4 س��ال اخير منفي بوده در مجموع 
مي��زان س��رمايه گذاري در اقتص��اد ايران 
نسبت به س��ال 91 به ميزان 2۶/7 درصد 
كاهش يافته است. كاهش سرمايه گذاري 

در بخش ماش��ين آالت ب��ه معناي كاهش 
س��رمايه گذاري در حوزه ه��اي صنعتي و 
معدني اس��ت و كاهش تشكيل سرمايه در 
ساختمان گوياي كاهش سرمايه گذاري در 
حوزه ساخت و ساز است. اين ارقام دورنماي 
مناسبي از اقتصاد ايران در سال هاي آينده 
را نش��ان مي دهد. ارقام فوق نشان مي دهد 
سياس��تگذاري هاي انجام ش��ده در حوزه 
اقتصاد نتوانسته س��رمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادي را به سرمايه گذاري و توليد بيشتر 
ترغيب كند كه اث��رات مخرب و منفي اين 
كاهش سرمايه گذاري ها در سال هاي آينده 
را بيشتر نشان خواهد داد، مگر اينكه تحولي 
اساسي در رويكرد سياستگذاران اقتصاد به 

وجود بيايد. 

كاهش 27 درصدي تشكيل سرمايه در 4 سال اخير
به روايت آمار
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