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اسامی حاضرین

آقایان دکتر مولوی (رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران) ،مهندس بهرامن( رئیس خانه معدن ایران) ،دکتر بخشی( اقتصاددان و عضو
کمیته اقتصاد خانه معدن ایران) ،مهندس اکبریان( رئیس انجمن سنگ آهن ایران) ،مهندس یعقوبی( مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان
فوالد ایران) ،دکتر شعبانی( رئیس کمیته هماتیت و اکتشاف خانه معدن ایران) ،آقای میرابی( دبیر کمیته حقوقی و داوری خانه معدن
ایران)
شرح جلسه
آنچه در کمیته اقتصاد خانه معدن ایران گذشت….
دستورجلسه:
طرح اصالح سیاستهای تنظیم بازار از طریق ورود زنجیره تأمین فوالد به بورس
میهمانان کمیته  :آقایان دکتر مولوی (رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران) ،مهندس بهرامن( رئیس خانه معدن ایران) ،دکتر بخشی(
اقتصاددان و عضو کمیته اقتصاد خانه معدن ایران) ،مهندس اکبریان( رئیس انجمن سنگ آهن ایران) ،مهندس یعقوبی( مدیر اجرایی
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران) ،دکتر شعبانی( رئیس کمیته هماتیت و اکتشاف خانه معدن ایران) ،آقای میرابی( دبیر کمیته حقوقی و
داروی خانه معدن ایران)
در ابتدای جلسه دکتر مولوی با دعوت از حضاری که طرح پیشنهادی توسط کمیسیون صنایع مجلس را مطالعه کرده اند خواست تا نظر
هایشان را ارائه دهند:
مهندس اکبریان:
در صورتی که ما  %1۰۰نیاز بازار داخلی و تولیدکنندگان فوالد را تامین کردهایم ،سرنوشت مازاد تولید ما چه میشود؟ در کل
تولیدکنندگانی که فوالد محصول آنها را نمیخرند چه تکلیفی دارند و باید چکار کنند؟ معادنشان را تعطیل کنند و آمار بیکاری نیز بیشتر
شود؟
دکتر مولوی:
واقعا مشخص نیست که یک تولید کننده چگونه مازاد بر بازار را بفهمد؟ چگونه امکان دارد بر اساس این طرح از ابتدا تا آخر بازار در
اختیار و تحت نظر کامل دولت باشد ،ما از سنگ آهن تا فوالد ،میخواهند برای این زنجیره وسیع نظارت کامل داشته باشد و برآن حاکم
باشند .پس تکلیف بخش خصوصی و بازار چه میشود؟
دکتر بخشی،اقتصاددان:
دولت و مجلس نیز میخواهند فقط نظارت داشته باشند و کل بازار را داشته باشند از قدیم دیده ایم که چگونه سیتره کامل بر سیمان
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داشته اند و فوالد نیز همچنین ،با توجه به این پیشینه چنین طرحی از طرف آنها خارج از ذهن نیست و بعید نیز نمیباشد.

مهندس بهرامن:
از طرف دکتر رزم حسینی متوجه شده ایم که ایشان آمادگی کامل دارند که این موضوع را برای همیشه حل کنند.از طرف دیگر دکتر
اکبری نیز بر اساس پیشنهادات ما که بخش خصوصی هستیم قول دادهاند که برای تدوین قانون جدید دیدگاههای ما لحاظ شود و با
درنظر گرفتن اینها تدوین شود.
مهندس اکبریان :ما امسال حدود  ٪۳۷کاهش جذب سرمایهگذاری در بخش معدن داشتهایم و کم کم بخش خصوصی و سرمایهگذارها
دارند از معدن فاصله میگیرند.
بخش اکتشاف ما که یکی از پایههای مهم معدن است تقریبا دارد ضرر زیادی را متحمل میشود .در این طرح فقط فوالد را درنظر گرفته
اند و به بعد یا قبل فوالد زیاد توجه نشده است.
موضوع را از دولت به سمت مجلس برده اند ،تا احساس میکند که در جایی از لحاظ قانونی کم میآورند سریعاً به سمت جای دیگری می
برند.
دکتر مولوی :می توانیم این موضوع را در شورای گفتگو مطرح کردهایم؟
اکبریان :این کار را انجام دادهایم و بازهم حق به بخش معدن رسیده است و حاال میبینیم که موضوع را به مجلس بردهاند ،دولت باید این
را به صورت دستورالعمل اعالم کند و از حالت منفعل خارج شود.
مهندس یعقوبی،مدیر اجرایی انجمن فوالد :یک چنین چیزی که این طرح را فوالدی ها به مجلس برده اند اصال صحیح نیست .کارکرد
اشتباهی که دولت در این مسیر پیش گرفته است به اینجا کشیده شده است که از هر طرف هر قسمت دارد مسیر خودش را میرود .عده
ای رفته اند از کارخانجات مختلف به دیدار نمایندگان مجلس منطقه خودشان و این شرایط و پیشنهادات را داده اند ومیبینیم که نتیجه
چه شده است .ضعف عملکردی که وزارت صنعت برای تنظیم روابط زنجیر فوالد داشته است کار را به اینجا کشانده است .به خاطر
یکسری از مسائل که دولت نتوانسته آنها را حل کند کار به اینجا کشیده شده است و حاال میبینیم که اصال خودشان هم نمیداند باید
چجوری این موضوع را حل کنند و هرکسی دارد راه خودش را میرود.
مهندس بهرامن:
ما به صورت کامل و شفاف با جمع آوری نقطه نظرات متخصصین ،این طرح را رد کرده ایم و شفاف گفته ایم که این در بسته ترین
اقتصادها نیز وجود ندارد .سیاستهای کالن ها ما باید به سمت پیشرفت و رقابتی بودن پیش برود نه به صورت برعکس آن.
دکتر شعبانی :واقعاً به گونهای است که انگار ما به حدی در سیاستگذاریهای کالن به بیراه رفته ایم که به سمت عکس پیشرفت و
توسعه می رویم ،چرا ما  1۵سال پیش یک طرح را داده ایم االن آن را به روز نکنیم ،مگر در آن زمان اصال تحریم بود؟!
راهی که فوالد در پیش گرفته است کامالً راهی است که صنعت خودروسازی ما در پیش گرفته است و آن بیراه تکرار میشود متاسفانه و
به نابود شده معادن وخود صنعت فوالد ختم میشود.
مهندس یعقوبی:
تا جایی که خبر داریم بورسکاال ،ما ،مرکز پژوهش های مجلس و  ....با این طرح مخالفت شده است فکر می کنیم که این طرح رد شده و
خیلی اصالحات بر آن وارد می شود.
در کل ما امسال  ٪۳۵کاهش صادرات فوالد داشته ایم که در این شرایط تحریمی  ۷۰۰میلیون دالر می شد .خب چرا باید چنین وضعیتی
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پیش بیاید که ما بازار کشورهای همسایه را از دست بدهیم؟
دکتر مولوی :همه هم نظر هستند که بازار بهتری میتواند تصمیم بگیرد ،در تدوین این طرح هیچ دانش و دیدگاه کارشناسی در نظر
گرفته نشده است.
تنها راه برای اینکه بتوانیم از این شرایط خارج شویم اقتصاد آزاد و رقابتی است.
به نظر من درکی از شرایط بازار وجود ندارد و ما باید منافع را در یک مسیر قرار دهیم و به هم کمک کنیم تا این راه را بهتر برویم.
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