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ادامه از صفحه 1
بنابراین مشــکل افزایش قیمت خودرو، ربطی به خودروسازی و قطعه سازی 
ندارد، بلکه نشــأت گرفته از ناهنجاری های موجود در عرصه اقتصاد کالن است 
که با وجود افزایش عرضه، مانع از کنترل قیمت ها می شود. اگر شب ها، مناطق 
باالی شهر را بررسی کنید، می بینید که چراغ های 70 درصد از برج ها خاموش 
و خالی از سکنه است؛ این یعنی هیچ نیازی به ساخته شدن آنها نبوده و صرفا 
به دلیل ناهنجاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های سرگردان ساخته شده اند. 
فریبندگی درصد ســود بانک هــا و پرداخت وام های 18درصــدی یک فاجعه 
اقتصادی است که در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. این اعداد 
و رقم ها به جریان سرمایه های سرگردان، دامن می زنند و باعث می شود که مردم 
برای کسب درآمد به سراغ مشاغل کاذب از جمله خرید و فروش خودرو بروند. 
در حال حاضر امرار معاش از واســطه گری در کشور، به مراتب آسان تر از تولید 
اســت؛ در حالی که مسئوالن و سیاست گذاران باید اقتصاد را به صورت مناسب 

ریل گذاری می کردند که کار به اینجا نرسد.
در ادامه قطعی های برق در ســنوات گذشــته، شــاهد قطعی گاز 
واحدهای صنعتی هستیم. این مساله چقدر روی کار شما تاثیر گذاشته 

است؟
تولیدکنندگان پیش از این نیز تجربه قطعی برق را داشتند، ولی در تابستان 

سال جاری، به دلیل اینکه شرکت برق، برنامه قطعی برق را اعالم کرد، توانستیم 
با تنظیم تقویم کاری کارخانه این مساله را مدیریت کنیم. درخصوص قطعی های 
اخیر گاز، مســاله کامال برای ما پیش بینی نشده و غافلگیرکننده بود که باید به 
شکل حساب شده تری اعمال می شد. با این حال سعی کردیم که مشکل قطعی 

گاز را مدیریت کنیم.
حضور در نمایشگاه داخلی و خارجی در برنامه های شما چه جایگاه 

و سهمی داشته است؟
فرصت حضور نمایشــگاه ها، همیشــه موثر بوده اســت. در نمایشگاه اخیر 
اتومبیلیتی روسیه قرار بود که شرکت کنیم، اما به دلیل برخی از مشکالت، این 
امر محقق نشد، بدون شک این کشــور می تواند بازار خوبی برای خودروسازی 
کشور باشد. البته حجم سفارش های داخلی کماکان بسیار زیاد است و همچنان 
برای ما جای رشــد دارد، ولی کماکان به کشورهایی همچون عراق، ترکیه و... 
صادرات محصول داریم. با این حال اگر مسئوالن مسیر صادرات به کشور روسیه 
را هموار کنند، فرصت های مناســبی دربازار خودرو ســازی این کشور خواهیم 

داشت.
محصوالت گــروه پژوهش صنعت مــدرن عالوه بــر تامین نیاز 
کارخانه های خودروسازی، در بازار لوازم یدکی های سراسر کشور نیز 

عرضه می شود. در این زمینه شرایط را چطور ارزیابی می کنید؟
در بــازار لــوازم یدکی، تقریبا حــرف اول را می زنیــم و ضعف هایی که در 
پرداختی های مالی خودروســازان متوجه شرکت می شود را از طریق حضور در 
بازار لوازم یدکی جبران می کنیم. همچنان نیز با بازار روبه رشدی مواجه هستیم 
که از ما محصول بیشــتری را طلب می کند. دلیل این گرایش بازار نیز آن است 
که ما ارزان ترین چراغ ها را در ایران و البته در جهان تولید می کنیم. این مساله تا 
حدی است که حتی سایر همکاران به ما گله می کنند که چرا قیمت محصوالت 
خود را ارتقاء نمی دهید! سیاست کاری ما این است که محصوالت مان را در تیراژ 
باال و قیمت پایین روانه بازار کنیم تا به اقشار مختلف، فشار اقتصادی وارد نشود. 
ملت ایران، ملتی بزرگ و عزتمند هستند و این وظیفه را بر خود واجب می دانیم 
تا در صورت امکان، بهترین و ارزان ترین محصول را به آنها عرضه کنیم. در یک 

کالم می توانم بگویم که سیاست های کاری این شرکت مردمی اتخاذ شده است.
درباره عرضه خودرو از طریق بورس چه نظری دارید؟

خودرو در هیچ جای دنیا در بورس عرضه نمی شــود. به نظر بنده این رفتار، 
منطقی نیســت، ولی شاید در شــرایط موجود، یکی از بهترین راهکارها باشد. 
اقتصاد سیاسی و سیاســت اقتصادی ایران، شرایط خاصی پیدا کرده و طبیعتا 
مدیریت کردن این شــرایط، تصمیمات و رفتارهای خاصی هم می طلبد. البته 
همانطور که گفتم؛ اگر جریان سرمایه های سرگردان و نقدینگی افسار گسیخته 
در جامعه حل نشود، بورس نیز کاری از پیش نخواهد برد و به خودی خود ویران 
می شــود. همه جای دنیا وقتی یک خودرو 20 هــزار کیلومتر کار می کند، 30 
درصد از قیمت آن کاسته می شود، اما در ایران دقیقا برعکس است و این مساله 
ریشه در ناهنجاری های اقتصادی دارد که باید به شکل ریشه ای آنها را حل کرد. 
در غیر این صورت، تصمیماتی نظیر عرضه خودرو در بورس، تنها حکم مســکن 

زودگذر را خواهد داشت که بیماری اصلی را درمان نخواهد کرد.
عملکرد صنایع خودروســازی و قطعه سازی کشور را چطور ارزیابی 

می کنید؟
در کشــورهای صنعتی مثل ژاپن، فرانســه، ایتالیا و... تولید یک خودرو در 
شــرایط متعارف به سرمایه گذاری 2 تا 5 ســاله نیاز دارد، اما وقتی یک خودرو 
جدید با ظاهری شــیک و قابل قبول در گروه خودروسازی ایرانخودرو، آن هم 
با وجود ســخت ترین تحریم ها و تنگناهای اقتصادی به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا، ظرف کمتر از 9 ماه به بازار عرضه می شــود، این وظیفه رســانه اســت 
کــه این موفقیت را در جامعه انعکاس دهد. متاســفانه این واقعیت ها به گوش 
مــردم نرســیده و از عظمت کار خبر ندارند و هرکســی در هرجا کم می آورد، 
مشــکالت را از چشم صنعت خودروسازی می بیند. درخواست بنده از مردم این 
اســت که آگاهانه انتقاد کنند و ظرفیت ها و فرصت های رشــد در این صنعت 
را بــه خوبی درک کنند. انتقادهای غیر تخصصی، ویرانگر اســت و نتایج منفی 
فراوانی به همراه خواهد داشــت. مثال به شکل غیر مسئوالنه ای مطرح می شود 
که خودروســازی ایران یک صنعت قتاله ساز اســت! آیا به عنوان مثال صنعت 
ساختمان ســازی یا سایر صنایع در این کشــور، عملکرد بهتری داشته اند؟ آیا 

راهداری، جاده ســازی، محیط زیســت، هوای تهران و... شرایط بهتری دارند؟ 
واقعیت این است که خودروســازی جزو بدترین ها نیست، اما تبلیغات منفی و 
اخبار مختلف، این صنعت را بدترین صنعت معرفی کرده است. این مساله باعث 
شــده که ما نتوانیم از خودمان دفاع کنیم و پیگیر حقوق خود باشــیم. با این 
حال در پاسخ به سوال شما باید بگویم؛ بسیاری از مسائل در این صنعت، بهبود 
داشته و شاهد رشد و پیشــرفت محسوسی در سال جاری بوده ایم. اینها نشان 
می دهد که صنعت خودروسازی تا حد قابل قبولی مدیریت شده، ولی همچنان 

با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
درخواست شما از مسئوالن و سایر بخش ها و نهادها چیست؟

از رسانه ها و مســئوالن می خواهم که واقعیت را آنطور که هست در جامعه 
منتشــر کنند. متاسفانه رسانه های ما هیچ کدام پردازشگر مطالب و حرف هایی 
که در جامعه رد و بدل می شــود و بســیاری از آنها ریشــه در واقعیت ندارند، 
نیستند و تنها نقشــه »رله« کردن به معنی کاهش دهنده و افزایش دهنده را 
بازی می کنند. تاکنون بارها درباره صنعت خودروسازی صحبت شده، اما با این 
وجود حتی یکی از مشــکالت اساسی این صنعت برای مردم آشکار نشده است. 
اگر مشــکالت این صنعت با کارشناسان متخصص، بی غرض و دلسوز در میان 
گذاشته شود، مطمئنا نتایج اثربخشی از دل مطالب و گفت وگوها بیرون می آید 

که به رشد و توسعه خودروسازی کمک شایانی خواهد کرد.

ناهنجاری های اقتصادی عامل اصلی افزایش قیمت خودرو

روزهای پایانی اســفندماه یادآور روزی اســت که اگرچه به دلیل چسبیدن به 
تعطیالت نوروز، تعطیلی آن چندان به چشــم نمی آید، اما روز مهمی اســت که 
همگان از آن خبر دارند: 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران. 29 اسفند، 
روز ملی شدن نفت ایران است، اما جریان ملی شدن نفت، از ماهها پیش از آن آغاز 
شــد و قانون ملی شدن صنعت نفت 2۴ اسفند 1329، در مجلس شورای ملی به 

تصویب رسید و در آخرین روز اسفند همان سال ابالغ شد. 
پاییز و زمســتان 1329 نهضت ملی شــدن نفت ایران که پیش از آن صرفا در 
سخنان شخصیتهای سیاسی مطرح بود، با دیدار آیت اهلل کاشانی و دکتر مصدق در 
آبان ماه، وارد فاز اجرایی شد. رزم آرا در  پاییز 1329 قرارداد الحاقی را به مجلس 
ارائه داد که توسط کمیسیون نفت مجلس رد شد و همین امر عامل رودررویی رزم 
آرا و حامیان ملی شدن نفت در مجلس شد.  روز 19 آذر 1329 گزارش کمیسیون 
نفت به وسیله حسین مکی، مخبر کمیسیون در مجلس شورای ملی، قرائت شد و 
یک ماه بعد، در دی ماه، نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی رسما طرح 
ملی شدن نفت را مطرح کردند. با طرح این موضوع در مجلس که سپهبد رزم آرا 
نخســت وزیر وقت، در مقابل آن قرار داشــت، تحوالت دیگری رقم خورد. از یک 
سو به دعوت آیت اهلل کاشانی و جبهه ملی، تظاهرات گسترده ای برای حمایت از 
طرح ملی شدن نفت در تهران برگزار شد و سایر مراجع و روحانیون نیز از کاشانی 
حمایت کردند و از ســویی دیگر مطبوعات حامی ملی شدن نفت که در راس آن 
روزنامه باختر امروز به مدیریت حســین فاطمی قرار داشت، با تندترین مقاالت، از 

ملی شدن نفت حمایت کرده و به روشنگری افکار عمومی پرداختند تا ملی شدن 
نفت به یک مطالبه ملی تبدیل شود. هرچند که در اواخر دی ماه، تعدادی از روزنامه 
نگاران منتقد از جمله فاطمی بازداشت شدند. بازداشت آنها، واکنش صریح کاشانی 
را در پی داشت که ادامه مبارزه برای ملی شدن نفت را واجب اعالم کرد و به رزم 
آرا هشدار داد.  1۶ اسفند 1329 سپهبد حاجعلي رزم آرا نخست وزیر وقت که براي 
شرکت در یک مجلس ترحیم به مسجد شاه در بازار تهران رفته بود با گلوله خلیل 
طهماسبي، از اعضاي جمعیت فدائیان اسالم کشته شد و دو روز بعد حسین عالء 
برجاي وي نشست و نخست وزیر شد و از یکم فروردین 1330 در تهران حکومت 
نظامي برقرار کرد.  طهماسبي در بازجویي گفته بود که چون رزم آرا خائن به ملت 
بود او را کشــتم. چهار روز پیش از این رویداد، جمعیت فدائیان اســالم در همان 
مسجد اجتماعي برپا کرده و از رزم آرا که با ملي شدن نفت مخالفت مي کرد شدیدا 
انتقاد کرده بود. روز پس از رویداد، کاشــاني اقدام خلیل طهماســبي را در کشتن 
رزم آرا »امري واجب« اعالم داشت و از طهماسبي به عنوان نجات دهنده ملت یاد 
کرد. 15 مارس 1951 ) 2۴ اســفند 1329 ( پس از مدتها مبارزه، تغییر کابینه ها 
و باالخره ترور رزم آرا نخست وزیر وقت، طرح دکتر محمد مصدق و یارانش مبني 
بر ملّي شدن نفت کشور به اتفاق آراء به تصویب مجلس شورا رسید. چهار روز بعد 
)29 اســفند( سنا نیز به رغم اعتراض شدید دولت انگلستان، طرح را تصویب کرد 
و همان روز به امضاي شــاه رسید و قانون شد. بعدا به پیشنهاد دکتر مصدق »29 

اسفند« روز ملّي و تعطیل عمومي اعالم شد. 
البته مصدق سرنوشت تلخی داشــت؛ هرچند که نامش در تاریخ ماندگار شد . 
او با وجود ملی کردن صنعت نفت با کودتای 28 مرداد 32 برکنار شــد و ســپس 
محاکمه، زندانی و تبعید شد و سالهای پایانی عمر خود را در حصر خانگی سپری 
کرد. درباره میزان اهمیت ملی شــدن صنعت نفت، نظرات متفاوتی وجود دارد اما 
درباره نقش مهم مصدق در تاریخ معاصر ایران، تردیدی وجود ندارد. محاکمه دکتر 

محمد مصدق، مردی که نامش با ملی شدن صنعت نفت گره خورده است، 17 آبان 
1332 در دادگاه نظامی تهران آغاز شــد. روزی که تلخی آن تا ابد کاممان را تلخ 
نگاه خواهد داشــت. نه فقط برای اسم مصدق به عنوان شخصیتی ملی گرا که در 
آن جلسه محاکمه شد، بلکه به خاطر محاکمه مردی که هم ملی شدن نفت را رقم 
زد و هم در سخت ترین دوران بدون نفت، اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد. هفدهم 
آبان ســال 1332 بود و تنها دو ماه و 21 روز از کودتای 28 مرداد می گذشت که 
محاکمه مصدق آغاز شد. اتهام او ضدیت با سلطنت و تالش برای برکنارکردن شاه 
از طریق وقایع 25 تا 28 مرداد بود. او را در محکمه نظامی تهران محاکمه کردند و 
مصدق در همان ابتدای نخستین جلسه دادگاه، به این محکمه اعتراض کرد و گفت 
که دادگاه نظامی صالحیت محاکمه او را ندارد و چون او نخست وزیر قانونی ایران 
است تنها دیوان عالي کشور مي تواند او را به عنوان رئیس دولت بازخواست قضایي 
کند. او می گفت جز با راي عدم اعتماد پارلمان، فردي دیگر حق برکناري نخست 
وزیر را ندارد، و در صورت وقوع چنین عملي، این مرتکب عمل اســت که باید به 
اتهام نقض قانون اساســي و نادیده گرفتن اراده مردم محاکمه و مجازات شود. که 
البته شاید خودش هم می دانست که گفتن این حرفها تاثیر چندانی ندارد. حتی 
اگر دادگاه یک هفته تعطیل شود و برای ظاهرسازی، اعضاي محکمه که چند افسر 
ارشد بودند به صالحیت خود رسیدگي کنند. چون باز هم محاکمه مصدق در همان 
دادگاه و با حضور همان قاضی برگزار شــد که مصدق در طول 17 جلســه دادگاه 

خود، او را نه قاضی، بلکه آن مرد خطاب می کرد. 
مسئولین این دادگاه نظامی سرلشکر مقبلي، سرتیپ افشارپور، سرتیپ تیمور 
بختیار، سرتیپ شیرواني و سرتیپ خزاعي و دادستان هم سرتیپ حسین آزموده 
بود. نکته جالب درباره دادســتان آزموده نامه اي بود که مصدق از او به دادگاه ارائه 
داد. نامه ای به تاریخ 3 مرداد 1332 یعنی 25 روز قبل از کودتا. آزموده در آن زمان 
مامور رســیدگي به حمله انجام شده به اداره اصل چهار امریکا در شیراز شده بود 

اما در این نامه خطاب به مصدق می نویســد: »مرا از این کار معاف کنید من فاقد 
هر گونه تحصیالت و سوابق قضایي هستم و یکي از معایب ومفاسد اصلي سازمان 
قضایي ارتش آن است که افســران بي اطالع در امور قضایي را در کارهاي قضایي 
مي گذارند«. مصدق در چنین دادگاهی محاکمه شد و نهایتا به اتهام تمرد از فرمان 
شاه به سه سال زندان محکوم شد و پس از دوران زندانش به احمدآباد تبعید شد تا 

در ملک شخصی خود دوران حصر خارج از زندان را سپری کند. 
مصدق در  زمان نخســت وزیری، برای اولین بار بدون اتکا به درآمد نفت تراز 
بازرگانی کشور را مثبت کرد. او از درآمد نفت برای اداره کشور محروم بود و همین 
امر دولتش را در تامین هزینه های سنگین جاری از جمله حقوق چهل هزار نفر از 
پرســنل صنعت نفت با دشواری فراوانی مواجه کرده بود. اما تورم در زمان مصدق 
تک رقمی بود : در سال 1330 تورم 8.3 درصد و در سال 1331 هم 7.2 درصد بود 
که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد افزایش یافت، بطوریکه در سال 1333 به 
15.9 درصد رسید. آنگونه که فرشاد مومنی و بهرام نقش تبریزی در کتاب اقتصاد 
ملی در دولت ملی نوشــته اند : در حالیکه ایران در سال 1329 یکی از کشورهای 
وارد کننده گندم و جو بود با تغییر سیاست ها در خصوص کشاورزی توسط دولت 
ملی این روند صورتی معکوس گرفت و در سال 1332 ایران توانست به صادرات جو 
و گندم مبادرت ورزد. در این دوره تولیدات کشاورزی افزایش یافت که مستندات 
آن در کتاب اقتصاد بدون نفت نوشــته انور خامه ای موجود اســت : از زمان ملی 
شدن نفت تا سال 32 که مصدق برکنار شد، میزان تولید گندم 22.۴ درصد، تولید 
جو 1۴.۶ درصد، تولید برنج 12.۶ درصد و تولید پنبه 7۶.۴ درصد افزایش یافت تا 
دولت مصدق این دوران دشوار بدون نفت را طی کند. ایران در سال 1329 صادرات 
جو و گندم نداشــت اما از سال 1330 صادرات جو و از سال 1332 صادرات گندم 
آغاز شــد و در همین دوره صادرات برنج ایران ســه برابر شد. اما در همین سالها 
واردات جو به صفر رســید، واردات گندم از 107۴1۴ تن به 23 تن و واردات برنج 
از 9۴ تــن به 18 تن کاهش یافت.  مصدق نفت را ملی کرد اما الگوی کامل و بی 
نقــص اقتصاد بدون نفت را هم به نام خود ثبت کرد تا اقتصاد بدون نفت مصدق، 
روی دیگری از چهره مردی باشــد که صنعت نفت ایران را ملی کرد. محاکمه اش 
۶۴ سال پیش در چنین روزی در شرایطی آغاز شد که اتهامش اگرچه ایجاد بلوا و 
آشوب در روزهای 25 تا 28 مرداد 32 بود، اما جرمش فراتر از این بود : ملی کردن 
نفت و سپس اجرای موفق سیاســت اقتصاد بدون نفت. دست خیلی ها از رانت ها 

کوتاه شده بود و این جرم کمی نبود!

مروری کوتاه بر روند ملی شدن صنعت نفت با هدایت دکتر محمد مصدق

نفت ایران چگونه ملی شد؟

ادامه از صفحه 7
چرا؟ به واســطه اینکه رســوب تکنولوژی در بخش معدن ایران هم در بخش 
اســتخراج و هم در بخش فرآوری یک رســوب تکنولوژی ضعیفی است )بنا به 
دالیل مختلف از جمله تحریم( و این ســودآوری در بخش معدن ایران مبتنی بر 
وضعیت نســبی خود خاک تعریف می شود به این واسطه است که ما باید این را 
جزو یکی از فاکتورهای اساسی در نظر بگیریم چون به طور مثال ما که شرکتی 
چون فورتسکیو نیستیم که بتوانیم در قیمت 12 دالر به ازای هر تن سنگ آهن 
دوام بیاوریم و اســتخراج بکنیم. به این علت ما به شــدت دقت می کنیم که در 
یکســری از حوزه ها ترغیب کنیم و ســرمایه گذار را به سیستم بدهکار بکنیم و 
ســرمایه خودش را نیز درگیر بکنیم که این قابلیت سودآوری یا تاب آوری را در 

میان مدت داشته باشد.
این هدایت سرمایه به ســمت فلزی ها، با افقی که برای اشباع بازار 

داخلی و جهانی پیش بینی می شود، همخوانی دارد؟
اشباع بازار داخلی و جهانی را باید با هم در نظر بگیریم. اساسا در میان مدت 
افقی برای اشــباع حداقل در مواد فلزی و کانی های غیرفلزی دیده نمی شود مگر 
اینکه رویکرد استفاده و تکنولوژی استفاده از مواد مختلف به سمت مواد جایگزینی 
برود مثل سنگ های ساختمانی یا مثل اینکه می گویند از 2050 به بعد، بازیافت 
مس به اندازه ای در گردانه خود مس برمی گردد که با اندازه مس خالص حاصل از 
معدن برابری می کند و تنه به تنه می رود و همچنین در فوالد. ولی در افق میان 
مدتی که در نظر گرفتیم و باتوجه به استراتژی معدنکاری در ایران مبتنی بر این 
سیاست، میزان ذخایری که تایید می کنیم استخراج بشوند را تعیین می کنیم. ما 
االن مس 30 هزار تنی هم می گوییم برداشــت بشود. مس 10 میلیون تنی هم 
می گوییم برداشت بشود. آهن 150 هزار تنی هم می گوییم برداشت بشود، آهن 
200 میلیون تنی هم می گوییم برداشــت بشود. آیا این برگرفته و نشأت گرفته 
از یک سیاســتگذاری مدون است؟ آیا تمام کشورهای معدن خیز دنیا که بخش 
اعظمــی از مواد معدنــی دنیا را تامین می کنند یک چنیــن رویه ای را در پیش 
گرفتند؟ چون سرمایه، به اصطالح ما معدنی ها در بخش معدن زمین گیر می شود. 
زمانی که سرمایه زمین گیر می شود، با سرمایه گذاری صنعتی متفاوت است. شما 
یک سوله ای را می سازید یک واحد صنعتی را باتوجه به آب و برق و گاز و سوله و 
نزدیکی به مراکز فروش ایجاد می کنید. اگر آن واحد صنعتی تان با شکست مواجه 
شــود، شما می توانید آب و برق و گاز و آن سوله تان را به یک قیمتی بفروشید و 
فعالیت صنعتی دیگری در آنجا شکل بگیرد، ولی بخش معدن سرمایه را زمین گیر 
می کند. موقعی که در محدوده ای ایجاد زیرساخت و تاسیسات زیربنایی می کنید، 
صرفا به واسطه آن پتانسیل بوده است و آن پتانسیل اگر فی الواقع سودآوری میان 
مدت و بلندمدتش تعریف مشخصی نداشته باشد، عمال شما هم آن سرمایه بخش 
خصوصی را آنجا زمین گیر کردید و از بین بردید، هم آن زیرســاخت را اشــتباه 
ایجــاد کردید و هم اتــالف منابع کردید و با توجه به اینکه این ســرمایه گذاری 
در بخش معدن یک ســرمایه گذاری زمان بر است و سه چهار سال مدام در آنجا 
پول می ریزید، تاثیرات اقتصادی آن بســیار بسیار شگفت انگیز و واقعا حیرت آور 
اســت. این هم موضوعی است که می بایست مورد توجه قرار بگیرد. به هر ترتیب 
ما ســعی می کنیم حتی المقدور و در حد اقتضائات خودمان این منابع صندوق را 
حداقل برای پتانسیل هایی هزینه کنیم که نه سرمایه گذار گرفتار شود و نه منابع 
حاکمیت اتالف شود. ولی در بخش اکتشاف مقوله و استراتژی ما متفاوت است. ما 
در بخش اکتشاف عمال برای شناسایی پتانسیل ها و ذخایر جدید هم منابع مالی 
در اختیار سرمایه گذار قرار می دهیم و هم این منابع تلفیقی را بیمه می کنیم. به 
این منظور، با منابعی که اولین بار برای سال 1۴01 از محل منابع داخلی خودمان 
به واسطه سهم حقوق دولتی از ماده 31 قانون معادن از معاونت معدنی داشتیم، 
500 میلیارد تومان برای حمایت از اکتشاف ذخایر کوچک و پتانسیل های کوچک 

مقیاس گذاشتیم.
در ســال های گذشته اگر به آمارها نگاه کنید مثال 30-20 میلیارد یا 10-50 
میلیارد برای بخش اکتشــاف به طور کامل گذاشــته بودیم، چرا؟ چون دیگر از 
منابع داخلی خودمان نگذاشــتیم و باید بــه معاونت معدنی مراجعه می کردیم و 

معاونت معدنی هم به واســطه محدودیت منابع عمومی )که از ســازمان برنامه 
و بودجه می گرفت( کمتر می توانســت تخصیص بدهد، این روال را تغییر دادیم. 
معاونت محترم معدنی در قالب افزایش سرمایه از محل بودجه عمومی منابعی را 
در اختیار صندوق قرار داد و از محل ما توانستیم امسال در محل افزایش سرمایه 
300 میلیارد بگذاریم و 500 میلیارد اعتبار بگیریم و در بخش اکتشــاف شروع 

جدیدی داشته باشیم.
استقبال بخش خصوصی با اعمال این شیوه چگونه بوده است؟

در بخش اکتشــاف، معدنکاران طرح، طرح های خود را ارائه دادند و ثمره آن 
در سال 1۴02 دقیق مشــخص خواهد شد ولی در بخش بهره برداری و فرآوری 
ما به بخش خصوصی می گوییم که اگر ســرمایه محدودی دارید و این ســرمایه 
محدود را نســبت به پتانسیل تان مطمئن هســتید، ما خیلی کمکتان می کنیم. 
شــما از پتانسیلت مطمئن باش، از بازار و آینده بازارت مطمئن باش، 80 درصد 
ســرمایه گذاری را صندوق به شــما می دهد و فقط 20 درصــد بیاور. می گوئیم 
اطالعات و ذهنیتت را نســبت به آن پتانســیل و آینده پتانسیل درست بچین. 
برای اینکه اولین کســی که گرفتار می شود تو هستی و دومین کسی که گرفتار 
می شود منابع حاکمیت است. یعنی اگر سرمایه شما زمین گیر بشود، یک سرمایه 
ملی زمین گیر شده است. این را ما سعی می کنیم گرفتار نکنیم ولی سخت گیری 

خاصی نداریم.
طی سال های گذشته ماشین آالت و تجهیزات یکی از چالش های اصلی 
معدنکاران بوده اما با وجود صدور آیین نامه های اخیر، عمال گشایشــی 
حاصل نشده است. عملکرد صندوق در حمایت از تامین، به روزرسانی و 

واردات ماشین آالت داخلی و خارجی چگونه بوده است؟
بیش از 80 درصد میزان اســتخراج سالیانه بخش معدن توسط ماشین آالتی 
صورت می گیرد که نه در داخل کشور تولید می شوند و نه ادعایی برای تولید آنها 

در داخل کشور وجود دارد. این را در نظر بگیرید.
باقی 20 درصد، میزان و تناژ استخراجی است که می تواند توسط ماشین  آالت 
وارداتی و ماشین آالت ساخت داخل که یا ساخته می شوند یا ادعای ساخت داخل 
دارند، انجام بشــود. اختالف نظر برای همین قدر اســت. این صورت مساله مان 
است. ولی در سال های گذشته این صورت مساله را به کل تعمیم دادیم. در یک 
مقطعی کل ماشــین آالت نو و دســت دوم اصال وارداتش ممنوع شد. البته االن 
خیلی راه افتاده است. معاونت جدید معدنی واقعا جهت راه اندازی آن تالش کرد، 
ولی در صندوق به واســطه حاکمیتی بودن و اینکه مسئول توسعه بخش معدن 

هســتیم، موظفیم از آنچه در بخش ماشین آالت برای معدن الزم است حمایت 
کنیم، هم از ماشــین آالت وارداتی و هم از ماشــین آالت ساخت داخل. متقاضی 
از هرکســی که صالح دانست، می رود و تامین ماشــین آالت می کند، ولی طبق 
رویه، در مورد ماشــین آالت کوچک مقیاســی که در داخل کشور تولید می شود 
و عمال امکان واردات دســت دوم آنها توسط بخش خصوصی و وفق ماده 109 و 
110 آیین نامــه اجرای قانون معادن وجود دارد، ۶ درصد کل وام های اعطایی به 
ماشین آالتی که امکان ساخت داخل دارند، برای واردات بوده است. ۶ درصد؛ چه 

نو و چه دست دوم.
همه را آنهایی که امکان ســاخت داخل داشتند، ما به خرید داخل وام دادیم؛ 
ولی آنهایی که ادعایی وجود ندارد و ساخت داخلی هم صورت نمی گیرد، نسبت 
به وارداتش اعطای تسهیالت انجام دادیم برای اینکه کارکرد ما در صندوق کارکرد 
حمایتی از بخش معدن است نه صرفا کارکرد حمایت از توسعه ساخت داخل برای 
ماشــین آالت؛ هرچند که آن را کامال مدنظر قرار دادیم و در سیاســتگذاری های 
خودم اعمال کردیم. در حال حاضر نیز تفاهم نامه با شرکت هپکو بنا به صالحدید 

وزارت صمت منعقد شده و به محض ورود منابع اجرایی خواهد شد.

آماری از اعطای تسهیالت به بخش خصوصی ارائه می دهید؟
در ســال 1399 کارکرد صندوق در اعطای تسهیالت به بخش خصوصی در 
بخش استخراج یعنی ماشین   آالت معدنی و در بخش فرآوری یعنی فرآوری مواد 
معدنی نزدیک به ۴00 میلیارد تومان بود، در سال 1۴00 به 2000 میلیارد تومان 
رســید و در سال 1۴01 تا االن )بهمن 1۴01( بالغ بر 27۶3 میلیارد تومان بوده 
که ۴175 میلیارد هم اعالم شــرایط داریم؛ یعنی مصوبه ما و مصوبه بانک صادر 
شــده است و معدنکاران در پروسه انجام عملیات خودشان هستند که تسهیالت 

اخذ شود.
این افزایش تخصیص شما از چه محلی تامین شده است؟

از محل افزایش سرمایه. به هرحال موقعی که در سال 9۶ معادل 110 میلیارد 
تومان داشتیم و االن شده 1۶00 میلیارد تومان یعنی 1۶-15 برابر شده، این 15 

برابر شدن سرمایه باید برونداد داشته باشد.
صندوق خودش به بیمه اتکائی وابسته است؟

خیر. چون ما نگاهمان بازرگانی نیســت و بیمه ها پرتفوی شان را براساس نگاه 
بازرگانی می چینند، ولی ما نهاد حاکمیتی هســتیم. اگــر ضرر هم بدهیم، ولی 
بــه بخش خصوصی اجازه ندهیم که ضرر بدهد، هیچ اشــکالی ندارد. حاکمیتی 
هستیم. ولی یک بیمه بازرگانی یا اتکایی نمی تواند ضرر بدهد. ما چون حاکمیتی 

هستیم، اصال با بیمه های تجاری کار نمی کنیم.
افق فعالیت صندوق را برای 1402 چطور می بینید؟

ما برای سال 1۴02 افقی که در درون صندوق تعریف کردیم، افزایش سرمایه 
بــه 5000 میلیارد تومان و تامین منابــع از محل های دیگر از جمله منابع ریالی 
صندوق توســعه ملی اســت. عالوه بر 5000 میلیارد تومان، به واســطه افزایش 
اعتبــار بیمه نامه های اعتباری ما نزد بانک های عامل، انتظارمان براین اســت که 
بــدون نیاز به منابع مالی، بانک های عامــل بیمه نامه های اعتباری ما را به عنوان 
تضمین بپذیرند. در سال 1۴01 برای اولین بار این اقدام را من برای بیش از 100 
میلیارد تومان انجام دادم و بانک عامل پذیرفت. در بخش دیگر، اگر شــرکت های 
دانش بنیان اســتقبال بکنند، ما از فعالیت آنهــا در بخش معدن حمایت ویژه ای 
می کنیم. از ســازندگان داخلی ماشین  آالت استخراجی در سال آینده قاعدتا باید 
حمایت خیلی ویژه تری داشته باشیم برای اینکه قراردادهایش را در سال 1۴01 
بستیم و همه کارهایمان را کردیم. قاعده امر بر این است که سیستم های جدید 
تامین مالی و حمایتی را برای بخش معدن تعریف کنیم و امیدواریم که با تامین 
منابع مالی باتوجه به اقتضائات بودجه ای در داخل کشور با توجه به شرایط تحریم 

و شرایط تورمی، این مسیر را بتوانیم ادامه دهیم.
تمرکز ما در حوزه پوشش ریســک و حمایت از دانش بنیان  ها، استارت آپ ها، 

تامین ماشین آالت از سازندگان داخلی و گسترش فرآوری خواهد بود.

جدول بیمه نامه های صادره 1401

مبلغ بیمه نامه/ ریالتعدادنوع بیمه نامهگروه بیمه نامه

217/738/000/000/000بهره برداریاعتباری

12/۶00/000/000/000پیمانکاری

110/000/000/000اعتباری )الحاقیه بیمه نامه(

۴2۴2/000/000/000اعتباری اکتشاف

151۶/877/000/000/000واحدهای کانه آرایی و فرآوری

۴1۶5/۴89/500/000اکتشافسرمایه گذاری

۴۶27/۶32/۴89/500/000مجموع

در سال 1۴01 مجموعا ۴۶ بیمه نامه معدنی اعتباری و سرمایه گذاری به مبلغ 27/۶32/۴89/500/000 ریال توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صادر شده 
اســت. در بخش بیمه نامه های اعتباری 21 بیمه نامه بهره برداری صادر شــده است. این رقم برای واحدهای کانه آرایی و فرآوری به 15 فقره می رسد. در همین مدت ۴ بیمه نامه 
اعتباری اکتشاف، 1 بیمه  نامه  پیمانکاری و 1 بیمه نامه اعتباری )الحاقیه بیمه نامه( نیز توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صادر شده است. همچنین در بخش 

اکتشاف در سال 1۴01 تعداد ۴ بیمه نامه صادر شده است. مبلغ بیمه نامه های مذکور در جدول درج شده است.

حمایت اصولی و حداکثری از معدنکاران
خط مشی کیفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی، ارائه کننده خدمات بیمه ای معدنکاران جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، پوشش دادن و جبران 

خسارات غیرارادی مترتب بر فعالیت های معدنی است. ما اعتقاد داریم مشتری  مداری مهم ترین رکن فعالیت های شرکت است. در این راستا صندوق اقدام 

به استقرار نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015 کرده و خود را متعهد به موارد ذیل می داند:

1- افزایش رضایتمندی و ایجاد وفاداری در مشتریان و ذینفعان

2- ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان

3- توسعه انواع خدمات بیمه ای در قالب بیمه نامه های سرمایه گذاری و اعتباری در زنجیره ارزش فعالیت های معدنی

4- ارتقای جایگاه سازمانی و برند صندوق در بین سازمان های باالدست و ذی نفعان

5- رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های صندوق

6- بهبود مداوم در فعالیت ها و فرآیندهای شرکت


