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گروه اقتصاد: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
شرایط  در  فوالدی  توسعۀ  از  دفاع  در  کرمان  استان 
مصرفی  آب  میزان  مجموع،  »در  گفت:  استان  کم آبی 
احداث  حال  در  استان  در  که  فوالدی  واحدهای  تمام 
بشود،  کشور  فوالدی  قطب  کرمان  است  قرار  و  است 
تا  که  آنچه  و  داریم  که  دیگری  صنایع  همۀ  همراه  به 
سال 1404 برنامه ریزی کرده ایم تا به بهره برداری برسد؛ 
حدود 240 میلیون مترمکعب است. همه می دانید در 
در  آب  مترمکعب  میلیارد  از شش  بیش  کرمان  استان 
میزان  که  مترمکعب  میلیون   240 است.  مصرف  حال 
مصرف آب در صنعت است در مقایسه با شش میلیارد، 

به هیچ عنوان عدد بزرگی نیست«.
مهدی حسینی نژاد همچنین اعالم کرد: »بیش از 30 
درصد فعالیت های فوالدی کشور در استان کرمان انجام 

می شود«. 
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، وی عصر سه شنبه 
تور  پایان  در  که  خبری  نشست  در  شهریورماه   29
بازدید خبرنگاران از واحدهای فوالدی بردسیر در محل 
»در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شهرستان  این  فرمانداری 
استان اتفاقات خیلی خوبی در حوزۀ صنعت و معدن و 
به ویژه در حوزه های فرآوری رخ داده که بخشی از آن 

در شهرستان بردسیر است«.
به عنوان بهشت معادن شناخته  افزود: »استان  وی 
و بیش  مادۀ معدنی  با 42  شده و ذخایر خیلی خوبی 
از هشت میلیارد تن ذخیرۀ قطعی داریم. حدود 83.5 
درصد از ذخایر مربوط به مس و سنگ آهن و کرومیت و 
ذغالسنگ است. در استان ساالنه 120 میلیون تن مادۀ 
معدنی استخراج می شود و از این نظر، رتبۀ اول را در 

کشور داریم«.
از  یکی  معدنی  مواد  فرآوری  اینکه  بیان  با  وی 
سال های  طی  که  است  استان  در  اساسی  محورهای 
»خوشبختانه  افزود:  است،  شده  دنبال  جدیت  با  اخیر 
در تکمیل زنجیرۀ ارزش افزوده گام های بزرگی برداشته 
شده است و منجر به این شد که رشد 10 درصدی را در 
بدترین شرایط تحریمی کشور در حوزۀ صنعت و معدن 

در برنامۀ ششم توسعه تجربه کنیم«.
ناگزیریم  ادامه داد: »اما همان طور که می دانید  وی 
در دو شاخص سرمایه گذاری و بهره وری به طور ویژه کار 

می کردیم تا این رشد اتفاق بیفتد«.
حسینی نژاد سپس اظهار کرد: »چون پتانسیل کرمان 
در  و خوشبختانه  کردیم  توجه  فرآوری  به  بود،  معادن 
بیش  و  داده  رخ  بزرگی  اتفاقات  سرمایه گذاری  حوزۀ 
تکمیل  در  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   200 از 
سنگ آهن  در  ویژه تر  به صورت  افزوده  ارزش  زنجیرۀ 

بود«.
فعالیت های  درصد   30 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  می شود،  انجام  کرمان  استان  در  کشور  فوالدی 
تن  میلیون  تولید 55  افق 1404 در کشور،  کرد: »در 
شمش برنامه ریزی شده است. باید برای تولید این میزان 
شمش 80 میلیون تن کنسانتره، 78 میلیون تن گندله 

و 55 میلیون تن آهن اسفنجی تولید شود«.
حسینی نژاد ادامه داد: »از این میزانی که در کشور 
برنامه ریزی شده بیش از 41 میلیون تن کنسانتره یعنی 
بیش از 50 درصد از ظرفیت کنسانتره کشور در استان 
برنامه ریزی شده و در حال انجام است. همچنین، سهم 
استان از گندله برنامه ریزی شده در کشور، بیش از 32 
از 17  بیش  تولید  برای  است.  تعیین شده  تن  میلیون 
میلیون تن آهن اسفنجی در استان مجوز صادر کردیم. 
وجود،  این  با  داریم  مشکالتی  مجوز  صدور  برای  البته 
شده  صادر  کامال  مجوزها  آن  تن  میلیون   11  برای 

است«.
میلیون   11 کشور  شمش  تولید  اینکه  بیان  با  وی 
»این ها  کرد:  اظهار  است،  کرمان  استان  در  آن  تن 
مگاپروژه هایی است که برنامه ریزی و موجب شده رشد 

10 درصدی در برنامۀ ششم توسعه تحقق یابد«.
شده  موتورمحرکی  اتفاقات  »این  گفت:  سپس  وی 
تا در برنامۀ هفتم توسعه می خواهیم صنایع وابسته به 

این واحدها و صنایع دانش بنیان ها و خدمات را پررنگ 
سرمایه گذاری  بر  عالوه  که  است  این  نگاه  و  ببینیم 
از  باالیی  سهم  دهیم.  افزایش  نیز  را  بهره وری  جدید، 
حدود  یعنی  شده،  برنامه ریزی  استان  برای  که  رشدی 
4.5 درصد از آن در حوزۀ بهره وری است که ما در برنامۀ 

هفتم بر این موضوع متمرکز شده ایم«.
ظرفیتی  اقدامات،  این  کنار  »در  افزود:  حسینی نژاد 
از  است.  معادن  دولتی  حقوق  می کنیم  دنبال  که  را 
راستای  در  گذشته  سال  دو  در  معادن  شورای  طریق 
تبصره 5 ماده 14 فعالیت های بسیار خوبی انجام دادیم 
راستای  در  معدنی  مجموعه های  کمک  با  توانستیم  و 
به پروژه های زیرساختی  مسئولیت های اجتماعی حتی 

کمک کنیم«.
وی با تاکید بر اینکه طبق تبصره 6 ماده 14 قانون 
معادن، باید 15 درصد از سهم استان از حقوق دولتی 
معادن برگردد، ادامه داد: »ولی با توجه به وجود قانون، 
تومان  میلیارد   810 که  شد  تعیین  سقفی  بودجه  در 
که  دولتی  حقوق  وصول  براساس  که  حالی  در  است 
استان دارد انجام می دهد، این عدد، در اصل، باید بیش 

از سه هزار میلیارد تومان می بود«.
حسینی نژاد بیان کرد: »پیگیریم تا در برنامه هفتم و 
سال آینده سهم بیش تری برای استان تعیین و جذب 

کنیم«.

استان در انتظار سهم حقوق دولتی معادن
از  یکی  به  پاسخ  در  استان  صمت  سازمان  رئیس 
خبرنگاران دربارۀ دستور استاندار که تا زمانی که مبلغ 
با سهم استان برنگشته،  حقوق دولتی معادن متناسب 
پیگیری برای وصول حقوق دولتی صورت نگیرد؛ در این 
خصوص چه کردید؟ گفت: »چون مبالغ تغییر می کند تا 
روز سه شنبه حدود 7800 میلیارد تومان وصولی حقوق 
واریز شده است.  به خزانۀ کشور  را داشتیم که  دولتی 
میلیارد   810 سقف  تا  آن  درصد   15 قانون  براساس 
یک بار  ماه  سه  هر  می شد.  داده  برگشت  باید  تومان 
به حساب  تا  می کند  پیگیری  بودجه  و  برنامه  سازمان 
استان بیاید. پیگیری هایی در حال انجام است، در جلسۀ 
اما  می شود  اعالم  برگشت  میزان  معادن  شورای  بعدی 
براساس سهمی که واریز کردیم باید حداقل حدود 400 

میلیارد به استان برگردد که در حال پیگیری است«.
وی اظهار کرد: »ما نگاه ملی هم داریم چون درآمد 
دولت از این محل است اما با توجه به شرایط قانونی که 
را  اقدامات الزم  باید  تا شهریورماه  بود  پیش بینی شده 
انجام می دادیم و تا دی ماه این امکان وجود دارد و اگر 
برگشت شود براساس مصوبۀ شورای معادن استان عمل 

می کنیم. االن اما دیگر وصول نمی شود«.
حسینی نژاد یادآور شد: »سال گذشته استان کرمان 
10 هزار و 600 میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و 
به حساب خزانه واریز کرد. در بخش تملک، حدود 30 

میلیارد تومان به استان برگشت داده شد«.
تفویض  بعدی،  »موضوع  گفت:  همچنین  وی 
تفویض  اختیارات  که  است  معادن  شورای  اختیارات 
از  است.  شده  گرفته  که  هم  قبلی   اختیارات  یا  نشده 

کرمان  به  که  سفری  جریان  در  محترم  رئیس جمهور 
به  ویژه  توجه  تا  خواستیم  خصوص  این  در  داشتند، 

استان شود و امیدواریم این امر محقق شود«. 

هم مدافع معدنیم و هم توسعۀ پایدار
کرد:  بیان  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 
محیط  و  اجتماعی  و  اقتصادی  یعنی  پایدار  »توسعۀ 
زیست. اگر االن به فکر محیط زیست یا مسئولیت های 
قطعا  و  کرد  خواهیم  نباشیم، ضرر  اجتماعی شرکت ها 

50 سال دیگر آیندگان ما را نفرین می کنند«.
وی با بیان اینکه در کشور، قانون مسئولیت اجتماعی 
نداریم، افزود: »اما اکنون پیشنهادی را داریم که در حال 
مورد  معدن  آیین نامۀ  عنوان  به  تا  آن هستیم  پیگیری 
باید نقش مسئولیت اجتماعی  توجه قرار گیرد. معادن 
خود را بازی کنند. ما هم مدافع معدنیم و هم توسعۀ 

پایدار و محیط زیست«.
حسینی نژاد ادامه داد: »10 سال قبل نمی توانستیم 
اجتماعی  مسئولیت  به  معدنی  و  صنعتی  شرکت های 
و  می شد  ایجاد  واحدها  باید  اول  کنند.  عمل  خود 
نیز  اجتماعی  مسئولیت  همزمان،  و  می یافت  توسعه 
یکی  و  می افتد  دارد  اتفاق  این  االن  که  می شد  انجام 
دنبال  معدن  و  صنعت  حوزۀ  در  که  سیاست هایی  از 

می کنیم، همین است«.

سهم کم صنعت از منابع آبی استان
رئیس سازمان صمت استان کرمان در ادامه، در دفاع 
از توسعۀ فوالدی استان گفت: »تولید فوالد تکنولوژی ای 
نیست که امروز آمده باشد بلکه در کشور ما حداقل 50 

سال قبل شکل گرفته است. 
این اتفاق می شد در استان ما رخ بدهد که رخ نداد. 
و  افتاده  اتفاق  خوبی  توسعۀ  اما  اصفهان  ذوب آهن  در 
و  صنایع  سایر  واسطۀ  به  اقتصادی  بلوغ  و  رشد  باعث 
واحدهای  اکنون  است.  شده  نیز  دانش بنیان ها  حتی 
سایر  موردنیاز  قطعات  دارند  استان  این  فوالدی 
می کنند.  تامین  را  دنیا  حتی  بعضا  و  کشور  پروژه های 
در آن زمان اما، ایجاد و توسعۀ فوالد اولویت استان ما 
نبوده و شکل نگرفته است. دلیل آن را هم کم آبی مطرح 
کرده و می گفتند که چون فوالدها آب بر است، در استان 

کرمان نباید ایجاد می شد«. 
وی ادامه داد: »در مجموع، میزان آب مصرفی تمام 
واحدهای فوالدی که در استان در حال احداث است و 
به همراه  قرار است کرمان قطب فوالدی کشور بشود، 
همۀ صنایع دیگری که داریم و آنچه که تا سال 1404 
برنامه ریزی کرده ایم تا به بهره برداری برسد؛ حدود 240 
میلیون مترمکعب است. همه می دانید در استان کرمان 
مصرف  حال  در  آب  مترمکعب  میلیارد  شش  از  بیش 
است. 240 میلیون مترمکعب که میزان مصرف آب در 
صنعت است در مقایسه با شش میلیارد، به هیچ عنوان 

عدد بزرگی نیست«.
وی بیان کرد: »وقتی کارخانه ای احداث شود، شغل 
ایجاد می شود. کم ترین چیزی که برای ما به وجود آمده 
به عنوان  بزرگ تر که  اشتغال است ولی فرصت  همین 

محور در برنامۀ هفتم آن را دنبال می کنیم، دانش بنیان ها 
و افزایش بهره وری با کمک دانشگاه هاست«. 

بدون یارانه انرژی توان رقابت نداریم
حسینی نژاد همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگاران 
دربارۀ اینکه توسعۀ تولید فوالد یک طرف قضیه است؛ 
می شود.  مربوط  و صادرات  فروش  به  کار،  دیگر  بخش 
برای افزایش توان صادراتی و رقابت محصوالت کرمان 

در بازار چه راهکاری دارید؟ 
گفت: »خوشبختانه بازدیدی از مجموعه های فوالدی 
در شهرستان بردسیر داشتید. سرمایه گذاری های جدید 
فوالدی اتفاق بسیار بزرگی است. از مجموعۀ گهرزمین 
آهن  گندله  تولید  زمینۀ  در  که  می کنیم  قدردانی 
انجام  خوبی  بسیار  سرمایه گذاری  شمش  و  اسفنجی 
استان  در  که  است  این  توجه  قابل  نکتۀ  اما  می دهد 
چنین ظرفیت هایی داریم اما به دلیل سیاست های کالن 
به استان  بپردازم، واحدها  به آن  کشور که نمی خواهم 

که پتانسیل آن را داشته نیامده است«.
ظرفیت ها  این  از  بهره گیری  برای  »باید  افزود:  وی 
همین  کرده ایم.  هم  تالش  خیلی  کنیم.  تالش  خیلی 
فوالدی  جدید  واحدهای  )برای  مجوزها  گرفتن 
گهرزمین( کار بسیار بزرگی بود که با حمایت نماینده 
محترم سیرجان و بردسیر و استانداران مختلف محقق 
شد«. حسینی نژاد با بیان اینکه برای تامین زیرساخت ها 
اظهار  انجام است،  و کار در حال  برنامه ریزی شده  نیز 
کشور،  کالن  سیاست های  در  مواقع،  گاهی  »اما  کرد: 
باید  است.  نشده  توجه  کرمان  استان  ظرفیت های  به 

بجنگیم و این واحدها را به استان بیاوریم«.
وی اضافه کرد: »در حوزۀ صنعت و معدن خیلی دارد 

توجه می شود و اتفاقات خوبی در حال وقوع است«. 
»در  داد:  ادامه  کرمان  استان  سازمان صمت  رئیس 
کنار توسعۀ واحدهای تولیدی، موضوع مهم دیگر، رقابت 
انجام  اولیه، کار در حال  تامین مواد  بازار است. در  در 
است و تکمیل زنجیره ها از معدن تا شمش برنامه ریزی 
شده و چون در استان هستند، مدیریت آن راحت تر و 

نگرانی  ها حل می شود«.
باید  اما  خارجی  صادرات  حوزۀ  »در  کرد:  بیان  وی 
آن  به  باید  که  داریم  کشور  در  چالش هایی  که  بگویم 
توجه کرد. در ایران انرژی، یارانه ای است و اگر بخواهیم 
در  باید  کارشناسی،  لحاظ  از  که  برداریم؛  را  یارانه ها 
عنوان  هیچ  به  اصال  بیفتد،  اتفاق  این  نزدیک  آینده ای 

امکان رقابت با تولیدات خارجی نداریم«.
این  استان  کالن  »سیاست  گفت:  حسینی نژاد 
کمک  با  مختلف  حوزه های  در  را  بهره وری  که  است 
اساسی  محورهای  از  این،  و  ببریم  جلو  دانش بنیان ها 

برنامۀ هفتم است«.

آخرین وضعیت واحدهای راکد صنعتی
وی همچنین دربارۀ آمار واحدهای راکد صنعتی در 
1878پروانۀ  استان  در  امروز،  »تا  داد:  توضیح  استان 
بهره برداری واحد صنعتی داریم که از این میزان، تقریبا 
چهار درصد به طور عالی کار می کنند یعنی بیش از 75 

درصد ظرفیت آن فعال است«.
»تقریبا  افزود:  کرمان  استان  صمت  سازمان  رئیس 
36 درصد واحدهای ما فعال بوده و با 50 تا 75 درصد 
نیز  واحدها  درصد   19 حدود  می کنند.  کار  ظرفیت 

تعطیل و راکد هستند و مابقی نیمه فعالند«.
استان،  برنامه ریزی  شورای  طریق  »از  گفت:  وی 
وضعیت 343 واحد راکد را رصد کردیم و مشخص شد 
به  برگشت  امکان  واحدها  این  از  مورد   90 حدود  که 
فعال  تا  هم شده  و هدف گذاری  دارند  را  تولید  چرخۀ 

شوند«.
نگاه  خصوص  این  در  اینکه  بیان  با  حسینی نژاد 
واقع گرایانه داریم، اظهار کرد: »امسال بازگشت 20 واحد 
به چرخۀ تولید را هدف گذاری کردیم که تاکنون هشت 

واحد به چرخۀ فعالیت برگشته است«. 

حسینی نژاد رئیس سازمان صمت استان در جمع خبرنگاران:

آب مصرفی صنایع نسبت به کل استان عدد بزرگی نیست
 بیش از 30 درصد فعالیت  فوالدی کشور در کرمان انجام می شود

 اگر به فکر محیط زیست نباشیم آیندگان ما را نفرین می کنند


