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سخنی با خوانندگان
محمدرضا   ابراهیمی

مدیر مسئول

فارغ از تعریف و تمجیدهایی که اکثر مسئوالن و متولیان اقتصادی کشور در زمینه بخش معدن 
و صنایع معدنی مطرح کرده و از ظرفیت های این بخش به عنوان یکی از شاخصه های اصلی در 
جریان تحقق اهداف سند ششم توسعه و مهم ترین جایگزین برای کاهش وابستگی به اقتصاد 

نفتی نام برده می شود. 
باید توجه داشت که باوجود آمار و ارقام منتشر شده به همراه خبرهای گسترده ای که از ایجاد 
و شکل گیری واحدهای بزرگ و کوچک معدن و صنایع  معدنی در مناطق مختلف و همچنین روند 
رو به رشد تولید حکایت دارند؛ اما بررسی ها نشان می دهد این بخش تحت تأثیر شرایط سخت 
تحریمی و همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که گاها از سوی برخی مسئوالن و 
با رویکرد حمایت های جزیره ای صادر می شود در وضعیت چندان رضایت بخشی قرار نداشته 
به گونه ای که آمارها از کوچک تر شدن شاخص ارزش افزوده این بخش در خالل یک سال گذشته 

خبر می دهد. موضوعی که موردتوجه مرکز پژوهش های مجلس نیز قرارگرفته است. 
درواقع هدفمند نبودن سیاست های صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات 
محور در زمره مهم ترین چالش های ساختاری و برون بنگاهی در بخش صنعت و معدن است که 
باعث می شود منابع کشور به دلیل مشخص نبودن اولویت های اقتصادی که می تواند زمینه ساز 
خلق مزیت برای کشور شود به این بخش ها هدایت نشود ضمن آنکه عدم وجود رویکرد صادرات 
محور و تمرکز بر بازار داخل به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین منجر شده است. البته فارغ 
از چالش های موجود در ساختار برنامه ریزی و نگاه کالن مدیریتی نباید از چالش نظام بانکی که 
برخالف سایر کشورهای توسعه یافته تنها محل برای تأمین اعتبار و نقدینگی این بخش به شمار 
می رود به سادگی عبور کرد چراکه نبود ثبات قوانین و تفسیرهای متفاوت از قوانین عمالً منابع 
مالی و تســهیالت اعطایی به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را فاقد 

توجیه اقتصادی می کند.
 البته اگر در کنار این چالش ها نوسانات نرخ ارز و هزینه هایی که درنتیجه تغییر مقررات حاکم 
بر مبادالت صادرات و واردات بر پیکر تولید وارد می شود نیز داستان جداگانه ایست که معموالً 
فرار سرمایه گذاران را به همراه دارد ازاین رو به نظر می رسد در کنار روند رو به رشد نمایشگاه ها و 
همایش های مختلفی که در حوزه های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی برگزار می شود. فارغ 
از نگاه منتقدانه ای که تعدد این رخ دادها را در راستای درآمدزایی برخی از افراد و یا فشار اندک 
نمایندگانی که قصد دستاورد سازی در حوزه انتخابیه خوددارند. لزوم ارائه این دستاوردها در نظام 

رسانه ای را دوچندان می کند.
 اگرچه که شرایط حاکم بر اقتصاد معموالً اکثر رسانه ها را به تابلویی برای نصب افتخارات نه چندان 
چشمگیر کرده و حرکت برخالف این آب باریکه را برای رسانه های بخش خصوصی و فاقد حمایت های 
مالی آن چنانی گریزناپذیر می کند؛ اما قطعاً درآمدزایی و گرداندن چرخ اقتصادی رسانه مانع از 
انجام وظیفه ذاتی که شفاف سازی و بررسی چالش ها و نقاط ضعف سیستم های مدیریتی حاکم و 
موانع پیش روی فرایند توسعه ای کشور است نخواهد بود و در این راستا قصد کرده ایم تا همقدم 
با فعاالن و مسئوالن اقتصادی در بخش های مختلف خصوصی و دولتی نظاره گر دقیق عملکرد و 

رخدادهای این بخش باشیم.

انجام وظیفه ذاتی افرغ از دستاورد سازی
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منابع  از  برخورداری  با  ایران  کشور 
عظیم گاز و سنگ آهن و نیروی انسانی 
تحصیل کرده که از مزیت های رقابتی و 
البته بهتر است گفته شود شایستگی های 
و  می تواند  ایران است، طبیعتاً  کلیدی 
بایست برای تولید فوالد برنامه و هدف 
داشته باشد تا در این صنعت عظیم گازبر، 
هم از ذخایر گاز طبیعی خود که بعضاً با 
کشورهای همسایه مشترک است، هرچه 
بهتر استفاده کند و بیشترین ارزش افزوده 
را از منابع ملی خود تولید نماید و هم تا 
زماني که ماده جدیدی جایگزین فوالد 
نشده، از ذخایر سنگ آهن خود استفاده 

کند و ایجاد شغل نماید.
 پس با فرض استراتژی مصرف سریع 
گاز و سنگ آهن که البته باید با رویکرد 
توسعه پایدار استفاده شوند، ایران باید 
فوالد  توسعه صنعت  چون  برنامه هایی 
را پیگیری کند. چنانکه سند چشم انداز 
سال 1۴0۴ نیز با همین رویکرد، بر اساس 
تولید 55 میلیون تن فوالد پی ریزی شده 
است اما هر برنامه ای نیازمند الزامات و 

زیرساخت های خود است.
 برنامه ریزی برای تولید 55 میلیون تن 
فوالد تا سال 1۴0۴ با تحریم ها که مسیر 
را سخت تر کرده و شرایط را کامالً تغییر 
درحالی که  است  مطرح  همچنان  داده 
به  رسیدن  برای  بسیاری  چالش های 

این هدف وجود دارد و به نظر می رسد 
زیرساخت های آن همچنان فراهم نیست 
و مشکالت دیگری نیز مزید بر علت شده 
است. بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته بناست ظرفیت تولید فوالد کشور 
تا پایان سند چشم انداز توسعه به باالی 

55 میلیون تن برسد. 
عقب ماندگی و عدم تجهیز در بخش 
عدم  سنگ آهن،  استخراج  و  اکتشاف 
مدیریت منابع آبی، مشکالت حمل ونقل 
برق،  انرژی  هزینه های  ریلی،  به ویژه 
واحدها،  نبودن  زنجیره ای  و  پراکندگی 
باالی  هزینه های  مالی،  منابع  کمبود 
تولید به دلیل به روز نبودن تکنولوژی و 
نداشتن صرفه تولید در برخی بخش ها، 
عدم توانمندی باال در بازاریابی صادراتی و 
درنهایت مشکل بزرگ محض صادرات در 
شرایط تحریم چالش های اساسی هستند 
که دستیابی به این عدد تعیین شده را 
دور از انتظار می کند و رفع آن ها نیازمند 
با  برنامه ریزی و مدیریت کارآمد است. 
شروع سال 99 تنها 5 سال تا رسیدن 
درحالی که  داریم  فاصله  افق 1۴0۴  به 
به واسطه تحریم ها ناگزیر به از دست دادن 
همکاری شرکت های بزرگ بین المللی در 

کشور شدیم. 
همچنان  باید  چرا  شرایط  این  در 
این  باشیم.  داشته  تأکید  شعار  این  بر 
بر مبنای فاکتورهای زیادی  چشم انداز 
تعیین شده بود که نرخ رشد اقتصادی 
یکی از مهم ترین فاکتورهای این بحث 
 1۴0۴ افق  به  دستیابی  برای  است، 
رشد  فوالد،  تن  میلیون   55 تولید  با 
اقتصادی 8 درصدی را متصور بودیم که 

امروز فاصله زیادی با این رقم داریم. مورد 
مهم دیگر مصرف سرانه فوالد است که 
به ازای هر نفر رقم تقریبی 3۲0 کیلو در 
نظر گرفته شده بود که در حال حاضر 
کمتر از ۲00 کیلو به ازای هر نفر است. با 
این شرایط مصرف داخل که محقق نشده 
و در کنار آن صادرات ما نیز به واسطه 
تحریم ها محدود شده است پس دلیلی 
بر اصرار تولید به این میزان نباید باشد. 
برای تولید در زنجیره، توازن و تناسب 
رعایت نشده و رشد کاریکاتوری نشانگر 
ضعف  و  بخش ها  برخی  در  باال  تولید 
شدید در بخش های دیگر است. اهداف 
باید قابل دسترس باشد، نه سهل الوصول 
داخل  نیاز  اینکه  بعالوه  رویاپردازانه،  یا 
و تناسبات بازارهای صادراتی هدف در 

اولویت هدف گذاری باشد.
امروز،  فضای  در  طبیعتاً   
خوش بینانه ترین برنامه ممکن آن است 
توقف  و  تحریم ها  باوجود  بگوییم  که 
پروژه های  از  بسیاری  اجرای  تعلل  یا 
زیرساختی و تأمین مالی، برنامه تولید 
55 میلیون تن فوالد به تعویق می افتد و 
سپس برای جبران عقب ماندگی یا تغییر 

هدف برنامه ریزی مجدد نماییم. 
متأسفانه این پیام از مدیران کشور 
بر  تأکید  همچنان  و  نمی شود  شنیده 
روی دستیابی به تولید مذکور در سال 

1۴0۴ وجود دارد.
 با شرایط تحریم که رشد اقتصادی 
کشور و میزان صادرات را تحت تأثیر قرار 
داده دیگر این هدف معقول نیست بهتر 
است زمان رسیدن به آن را به سال های 

بعد از 1۴0۴ موکول کرد.

دیروزتاامروزمعادالتتغییرمیکند

شیوا  نیک وظیفه
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 اهمیت توسعه اکتشــاف در راستای 
افزایش بهره گیری از ظرفیت های بخش 
معدن بر هیچ کس پوشــیده نیســت و از 
اکتشاف به عنوان آغازی بر شناسایی ثروت 
پنهان زمین  نام برده می شود بدین ترتیب 
اکتشاف، توسعه زیربناها، سرمایه گذاری، 
فنــاوری و آموزش از اولویت های ایمیدرو 
قرارگرفته است با احتساب برنامه پیشین، 
کل مســاحت اکتشافی از ســال 1393 
آغازشــده به مرز 650 هزار کیلومترمربع 
می رســد و برنامه ایمیــدرو تکمیل این 
اکتشافات در سطح کشور در بازه یک ساله 
اســت. برنامه جدید اکتشاف با همکاری 
کنسرســیومی متشــکل از شرکت های 

خصوصی به
 اجــرا درمی آید. با اکتشــافات جدید، 
کنسرسیوم اکتشاف 1۲ محدوده امیدبخش 
در اختیار قرارگرفته و ایمیدرو ۴00 هزار 
کیلومترمربع را به پهنه های اکتشافی کشور 
افزوده است. این سازمان اکنون 650 هزار 
کیلومترمربع اکتشاف را هدف گذاری کرده 
و  با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و همچنین معاونت معدنی، در 30 استان، 
پهنه ها را تحت پوشــش دارد. ایمیدرو در 
تالش است در حوزه اکتشاف ،  دستگاه ها 
و تجهیزات جدیدی را به کشور وارد کند. 
چراکه ایمیدرو، خواهان فعال کردن تمام 
پهنه های اکتشافی در کشور با سرعت بسیار 

باالتر از قبل است.
درواقع ایمیدرو درصدد است با همکاری 
سازمان های ذی ربط شامل سازمان فضایی 
ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی، سازمان انرژی اتمی، دانشگاه ها و 
نیز کنسرسیوم شرکت های معدنی و صنایع 
معدنی، گام های جدید در حوزه اکتشاف 

بردارد زیرا این امر ســنگ بنای توسعه در 
بخش معدن است و خوشبختانه موردتوجه 
کارشناسان و رســانه ها قرارگرفته است. 
وظیفه کنسرسیوم مذکور، اکتشاف معادن 
است و با در اختیار گرفتن منابع شرکت های 
بزرگ، ظرفیت اکتشاف کشور را باال می برد. 
میزان سرمایه این کنسرسیوم نیز با توجه 
به دریافت پهنه های جدید، افزایش می یابد. 
ایمیدرو، درصدد فعال کردن تمام پهنه های 

اکتشافی در کشور است.
ما به عنــوان متولیان اجــرا در بخش 
اکتشاف، نیازمند استفاده از نیروهای نخبه 
و جوان برای رسیدن به روش های نوین در 
این بخش هستیم. تأمین مواد اولیه موردنیاز 
صنایع معدنی برای رســیدن به ظرفیت 
اسمی و نیز تأمین خوراک طرح های توسعه 
در چشم انداز 1۴0۴، از دیگر اهداف اصلی 
اکتشاف است. اگر اکتشاف را به درستی انجام 
دهیم، نیاز به ورود مواد معدنی از خارج و 
خروج ارز از کشور نخواهد بود و درنتیجه 
سبب استقالل و خودکفایی کشور می شود، 
موضوعی که می تواند تا مرز جانشینی نفت 

در کشور پیش برود.
در این راســتا ایمیدرو در بیش از ۴00 
محدوده اکتشافی مشغول به فعالیت بوده که 
حاصل آن تاکنون، صدور ۴0 پروانه اکتشافی 
برای آن مناطق بوده است. در این ۴0 پروانه، 
وارد فاز نهایی اکتشاف شده ایم که به معنای 
ورود به بخش عمومی و تفصیلی است. توسعه 
فعالیت های اکتشافی ایمیدرو در سال های 
گذشته،  نویدبخش کشف ذخایر جدید برای 
تأمین خوراک کارخانه های فرآوری و درنهایت 
برنامه های توسعه ای حوزه معدن و صنایع 
معدنی اســت. در این حوزه یکی از اهدافی 
که هم زمان پیگیری می کنیم توانمندسازی 
بخش خصوصی در حوزه مشاوره و پیمانکاری 
اســت که این امر نیز به تقویت برنامه های 

اکتشافی می انجامد.
 ایمیدرو ) به غیراز شــرکت های تابعه( 
توانســته 15 پهنه اکتشــافی را طی دو 
ســال اخیر به فراخوان بگذارد. همچنین 
جلسات متعددی با بخش خصوصی ازجمله 

مشاوران و پیمانکاران باهدف به روزآوری 
تجهیزات و امکانات برگزار می شود.بر این 
اساس  ایمیدرو به همراه شرکت های تابعه، 
ساالنه 1۲0 میلیارد تومان برای این حوزه 
تخصیص داده است که این رقم برحسب 
نیاز هزینه می شود. البته باید در نظر داشت 
که شرکت هایی همچون شرکت ملی صنایع 
مس ایران، بودجه ای جداگانه برای اکتشاف 
دارند. به این ترتیب هیچ محدودیتی برای 
هزینه در بخش اکتشاف نداریم و با تعریف 
پروژه های جدید، رقم تخصیص یافته نیز 

افزایش می یابد. 
به طورکلی از پهنه های اکتشــافی که 
توســط وزارت صنعت معــدن و تجارت 
در اختیار ایمیدرو گذاشته شــده اســت، 
فاز شناســایی و پی جویــی در ۲77 هزار 
کیلومترمربع به اتمام رســیده و 76 هزار 
کیلومترمربع نیز در دست اجرا قرار دارد. ذکر 
این نکته در این خصوص الزم است که ارائه 
مستندات اکتشافی استاندارد و شفاف سازی 
داده های معدنی،  بســتری مناسب برای 
سرمایه گذاری است. بدین ترتیب با کاهش 
ریسک اکتشــاف، ســرمایه گذار جذب 
طرح های اکتشــافی می شود که نتایجی 
همچون هدایت و افزایش سرمایه گذاری در 
مناطق کم برخوردار،  توسعه اشتغال و تأمین 
امنیت در این مناطق را دربر خواهد داشت. 
خوشبختانه بررسی های انجام شده نشان 
می دهد در پیش گرفتن روند شفاف سازی 
معرفی و ارائه پهنه های اکتشــافی سبب 
ایجاد اعتماد نزد بخش خصوصی شــده 
است. این امر سبب استقبال شرکت های 
خصوصی از فراخوان های جذب سرمایه گذار 
و همچنین افزایش میزان فراخوان ها شده 
اســت. بااین حال تمام تالش ما این است 
به واســطه اکتشــاف در وهله اول جلوی 
واردات مواد معدنی را بگیریم و درنهایت با 
استخراج حاصله از این اکتشافات و تأمین 
زنجیره، جایگزینی برای نفت داشته باشیم.

رییس هیئت عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران ) ایمیدرو(

 خداداد غریب پور

ایمیدرومحدودیتیبرایهزینهدربخشاکتشافندارد
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  پهنه ایران زمین از لحاظ تنوع رخنمون 
های مواد معدنی مزیت های بســیاری را 
دارد. در واقع تاریخ معدن کاری در کشور 
ما به گذشته های بسیار دور باز می گردد 
به طوریکه دست کم هزاران معدن بسیار 
با اهمیت که اکثر آنها از نوع ذخایر فلزی و 
یا غیر فلزی استراتژیک است، از گذشتگان 
برای ما به یادگار مانده است.  این محدوده 
ها همچنین نقطه بسیار مهمی برای شروع 
معدن کاری نوین در ایران شده که به طبع 
با این سابقه تاریخی معدن کاری درخشان،  
در عصر حاضر می طلبــد که همواره در 
این زمینه پیشتاز باشیم. با انجام عملیات 
اکتشافی و مطالعات سیستماتیک که توسط 
ارگانهای حاکمیتی از جمله سازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت 
سهامی کل معادن ایران، شرکت ملی فوالد، 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و 
همچنین سازمان توسعه معادن و صنایع 

معدنی ایران )ایمیــدرو( در قبل و بعد از 
انقالب صورت گرفته،  دست کم بیش از 
۲6 هــزار صنایع معدنی که ۴ هزار  از این 
صنایع جزو صنایع معدنی بزرگ محسوب 

می شوند، کشف و راه اندازی شد. 
واقعیت این است که ایران دارای مزیتهای 
معدنی بسیار زیادی است و قرارگیری کشور 
بر روی بخشی از کمربند متالوژی مرسوم به 
آلپ-هیمالیا و وجود زونهای زمین شناسی 
متفاوت با کانیســازی خاص آن زونها از 
جمله کمربند آتشفشانی ارومیه- بزمان، 
سنندج- سیرجان، زاگرس، ایران مرکزی، 
لوت، شرق ایران، البرز- آذربایجان، مکران 
و کپه داغ هرکدام در غنای رخداد ذخایر 
میلیارد تن معادل 7درصد ذخایر جهان در 
کشور ما را تشکیل می دهد. همچنین ایران 
با برخورداری از معادن بسیار که  15 نوع آن 
فلزی و ۴3 نوع آن غیر فلزی  است و دارا 
بودن انواع سنگ نما و مصالح ساختمانی در 
میان ده کشور مطرح معدنی دنیا  قرار دارد. 
با این مقدمه به خوبی میتوان دریافت که 
توجه به اکتشاف و معدن کاری طبعا رونق 
اقتصادی و اشتغال را برای کشور به همراه 
خواهد داشت . به طوری که دولتمردان هر 
زمان به این امر توجه کردند، آثار مثبت و 
ملموسی را در اقتصاد کشور به وجود آوردند.  

در این خصوص البته سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور بعنوان پیشرو در 
حلقه اول معدن کاری یعنی اکتشاف نقش 
مهمی را ایفا می کند. بطوری که با انجام 
الیه های مختلف اکتشافی دست کم 15 
هزار محــدوده امیدبخش را معرفی کرده 
است و چنانچه با شــتاب انجام عملیات 
اکتشافی ژئوفیزیک هوایی بتواند کشور را 
پوشش کامل بدهد، چه بسا بتوان با انجام 
اکتشافات عمقی ذخایر بیشتری کشف کرد. 
مواردی همچون وجود هماهنگی بین 
ســازمان های حاکمیتی در این امر ، به 
کارگیری بخش های خصوصی کارآمد و 
ســرمایه گذاری مناسب در بخش معدن 
حداقل با یک درصد بودجه های اکتشافی 
صرف شــده در دنیا،  بی شک ارتقای این 
بخش مهم اقتصادی کشــور را به همراه 
خواهد داشــت . اگرچه در این حوزه باید 
سعی شــود زنجیره ارزش هر یک از مواد 
معدنی از جمله آهن، مس، ســرب، روی، 
کرومیت، آلومینیم و ... در کشور کامل شود 
تا ارزش افزوده بسیار باالتری برای اقتصاد 

کشور حاصل شود.
عضو هیئت مدیره شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران

نقشپررنگاکتشافومعدنکاریدررونقاقتصادی

بهروز  برنا
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یادداشت

 اصوالً ذخایر طبیعی هر کشوری از جمله 
ذخایر معدنی آن در کنار نیروهای متخصص 
و با تجربه زیربنای توسعه اقتصادی کشور  را 
تشــکیل می دهند. ایران نیــز  به دلیل واقع 
شدن در مسیر کمربند کوهزایی جهانی آلپ 
– هیمالیا دارای پتانسیلهای معدنی متنوع و 
ذخایر ارزشمند فلزی و غیرفلزی در بین 15 
کشور برتر جهان قرار گرفته و حدود 7 درصد 
از ذخایر جهان در قالب 68 ماده معدنی را در 
دل خود جای داده است. این ویژگی ها میتواند 
کشور را در ردیف اول خاورمیانه و آسیای میانه 
از لحاظ فعالیت های اکتشافی معدنی، فناوری و 
سرمایه گذاری بخش معدن قرار دهد.برای اثبات 
این ادعا میتوان به کمربندهای فلزیی متنوع 
و مختلفــی از جمله کمربند مس، طال، آهن، 
کمربند تبخیری )بیش از ۲00 گنبد نمکی(، 
کمربندهای سرب و روی اشاره کرد که همه 
اینها منجر به داشتن حداقل 10 معدن بزرگ 

در کالس جهانی در کشور شده است.
در حال حاضر ذخایر کشف شده در حال بهره 
برداری 58 میلیارد تن است که در مقایسه با 
وسعت و پتانسیل کشور اندک است. در شرایط 
کنونی جهت رهایی تحریمها و کم کردن عدم 
وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین محقق 
کردن منویات مقام معظم رهبری )رونق تولید( 
توجه ویژه به کشــف ذخایر معدنی از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار اســت که میتوان در 
چارچوب برنامــه ای هماهنگ و قابل حصول 
به اهداف آرمانی برســیم کــه همانا حصول 
حداکثری ارزش افزوده و بهره برداری بهینه از 
ذخایر معدنی، رونق تولید و کاهش وابستگی 

به نفت است.
باید توجه داشت  که سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور در راستای سیاست 
عمومی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حوزه اکتشاف اهداف راهبردی مشخصی را 
دنبال می کند که در صورت محقق شدن منابع 
بودجه ای محقق خواهد شد اهدافی همچون  
کشف منابع معدنی متنوع جدید برای توسعه 

بخش معــدن و افزایش ســهم آن در تولید 
ناخالص داخلی که در این زمینه با اســتفاده 
از اطالعات پایه زمین شناسی و ژئوشیمیایی 
و دیگر اطالعات اقدام به شناســائی تیپ های 
مختلــف کانی زایی کرده کــه در حال حاضر 
از تعداد 685 ورقه یکصدهزارم ژئوشــیمیایی 
تاکنون بالغ بر ۴6۴ ورقه به اتمام رسیده است. 
حــدود ۲۲5 ورقــه در زون زاگرس و مناطق 
کویر قرار دارنــد که در اولویت دوم تهیه قرار 
میگیرند. مطالعات منجر به شناســایی بیش 
از 100 محدوده امیدبخش معدنی شــده که 
هم اکنون تعــدادی از آنها به عنوان معدن در 
حال بهره برداری هستند. همچنین سرمایه 
گذاری اکتشــافی در مناطق محروم و دارای 
پتانسیل معدنی در راستای اشتغالزایی از دیگر 
برنامه های این سازمان است  که در این زمینه 
در سالهای گذشته ســازمان طی دو مرحله 
تحت عنوان زون های اکتشافی بیست گانه اول 
18۴ ورقه در ۲۲ اســتان و بیستگانه دوم در 
168 ورقه در 15 استان در مجموعه مساحتی 
بالغ بر 90۲ هزار کیلومترمربع را تحت پوشش 
اکتشافی قرار دادند که منجر به شناسایی بیش 
500 محــدوده امیدبخش با بیش از ۲0 ماده 
معدنی که تا مرحله صدور گواهی کشــف و 
پروانه اکتشــاف نیز پیش رفته است می شود.  
کشف فلزات استراتژیک و تأمین خوراک مورد 
نیاز کشور در راستای کاهش وابستگی نیز یکی 
دیگر از اهداف این سازمان را تشکیل می دهد  
به طوریکه طی ســال های گذشته در سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور حداقل 
جهت اکتشاف ۲0 ماده معدنی استراتژیک در 
سطح کشــور بالغ بر ۲50 پروژه بر روی مواد 
معدنی مختلف از جمله فسفات، طال، پتاس، 
مس، ســرب، روی، آتیموان، قلع، تنگستن، 
خاکهای نادر، تیتان، سولفات سدیم، مولیبدن، 
خاکهای صنعتی، امالح تبخیری، بوکسیت، 
آهن، مونازیت و ســایر فلزات غیرآهنی انجام 
شده و در حال حاضر نیز این پروژه با توجه به 
پیشــرفت کانه آرایی و پایین آمدن عیار و نوع 
استحصال و نیاز به عناصر استراتژیک خاص 
مانند عناصر نادر خاکی، لیتیم، نیاز روزافزون 

فلزات پایه و... ادامه پیدا خواهد کرد. 
عالوه بر این سازمان زمین شناسی حرکت به 
سوی کشف منابع معدنی عمیق برای اکتشافات 
عمقی پس از تعیین آنومالی  های ژئوفیزیک 
هوایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور را نیز دنبال می کند در این راســتا با 

داشتن کارشناسانی توانا ضمن بررسی میدانی 
و با اســتفاده ازاکتشــافات ژئوفیزیک زمین، 
ژئوشیمیایی به روشMMI و در نهایت حفاری 
می تواند از مرحله شناسایی تا ذخیره قطعی 
ماده پیش رود و تحول بزرگی در اکتشــافات 

زیر سطحی انجام دهد.
الزم به ذکر است، توسعه بخش فرآوری و کانه 
آرائی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور در راســتای افزایش ارزش افزوده و 
جلوگیــری از خام فروشــی نیز حائز اهمیت 
بوده که سازمان با داشتن اولین و مجرب ترین 
مرکز تحقیقات فن آوری مواد معدنی کشــور 
تصمیم دارد طي برنامه پنج ســاله پروژه های 
فرآوری همچون آلونیت، عناصر نادر خاکی لیتیم 
و طالی تیتان و فسفات و پتاس را اجرایي کند.

 توانمندسازی و توسعه دانش مهارتی و فنی 
کارشناسان با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه 
مدت و بلندمدت نیز از دیگر رویکردهای سازمان 
زمین شناسی بوده که به همراه توسعه استفاده 
از فناوری ها و تکنیک های نوین اکتشافی تحقق 

آن را برنامه ریزی کرده است 
البتــه همــکاری و تعامل با ســازمانها و 
شرکت های خصوصی و دولتی )تهیه و تولید و 
ایمیدرو(، سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استانها  نیز یکی دیگر از برنامه های این سازمان 
را تشکیل می دهد که با توانمندسازی بخشهای 
خصوصی و برون سپاری بخشی از پروژه های 
اکتشافی سازمان منجر به افزایش بهره وری 
خواهند شد به طوریکه  در حال حاضر چندین 
پروژه اکتشافی به بخش خصوصی در حال انجام 
است و در صورت فراهم شدن بودجه در 5 سال 
آینده حدود 1000 برگه 1/۲5000 ژئوشیمیایي 
واکتشافي که غالباً مربوط به مناطق امیدبخش 
است، تحول بزرگی ایجاد کند. البته باید توجه 
داشت  که  باید با همفکری، همیاری و تعامل 
همه بخشــها )دولتی- خصولتی- خصوصی( 
که در این عرصه فعالیت میکنند و با توجه به 
اهتمام ویژه مقام عالی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس سازمان در مقوله اکتشاف، با 
برطرف کردن چالشــهای و ضعفهای داخلی، 
تهدیدات خارجی را به فرصت تبدیل کرده تا 
به قول فرمایشات مقام معظم رهبری گنجینه 
های نهفته در خاک ایران در خدمت پیشرفت 

و رفاه ملت قرار گیرد.
سرپرست معاونت اکتشاف سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی

محمدباقر دّری

تحولدربخشتولیداطالعاتپایهمعدنیکشور
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 اکتشاف و استخراج مواد معدنی از ابتدای معدنکاری 
در ایران باســتان هیچ گاه از هم جدا نبوده اســت. 
ازآنجایی که دانش زمین شناسی و اکتشاف به رشته های 
زمین شناسی و معدن وابسته است، در این بررسی باید 
به اختصار، تاریخ دانش زمین شناسی موردتوجه قرار 
گیرد تا درجایی که موضوع اکتشاف مطرح می شود، 

به طور جداگانه آن را موردتوجه قرارداد.
در اوایل قرن نوزده توجه حکومت به معادن برای 
کسب درآمد بیشتر معطوف شد به طوری که عباس 
میرزا در سال 1811 میالدی )1190 شمسی( و در 
ســال 1815 )119۴ شمسی(، درمجموع پنج تن از 
جوانان ایرانی را برای فراگیری دانش معدنی به انگلستان 
فرستاد بنابراین شاید اولین بار اندیشه سامان دهی و 
راه اندازی معادن به صورت اصولی از سوی محمدشاه 
قاجار مطرح شد که دستور فهرست برداری از معادن 
را صادر کرد و در ادامه »معدن نامه« که فهرستی از 
معادن ایران است، توسط محمد صالح تبریزی معدنچی 
باشی و سررشته دار امور معادن در سال های 1۲۴0 تا 
1۲70 قمری مصادف با 1۲0۴ تا 1۲33 شمسی به 
تحریر درآمد. سپس امیرکبیر با تأسیس دارالفنون یا 
پلی تکنیک ایران به معدنکاری در شاخه مهندسی، 
کانی شناسی و علوم طبیعی که زمین شناسی بخشی از 
آن بود در دی ماه سال 1۲30 بها داد. در این راستا هفت 
معلم اتریشی کار تدریس را شروع کردند به طوری که 
تعداد شاگردان دارالفنون در سال تأسیس 105 نفر بود 
که 5 نفر آن ها در رشته معدن تحصیل می کردند. از 
این به بعد زمین شناسان حفاری از اروپا و یا از طریق 
سازمان زمین شناسی هندوستان که زیر نظر انگلیس 
بود، در ارتباط با زمین شناسی و معادن ایران سفرهایی 
را آغاز کردند و سرانجام در سال 1۲88 شرکت نفت 

ایران و انگلیس تأسیس شد.
قانون موقتی معادن �

این در حالی اســت که تا این زمان هیچ فکری از 
اکتشاف و علم زمین شناسی و تربیت زمین شناسی که 
پایه اکتشاف است، به میان نیامده بود اما شروع حکومت 
مشروطه و تشکیل هیئت دولت جدید نهایتاً منجر به 
این شد که اولین قانون معادن با عنوان قانون موقتی 
معادن در ۲۴ ماده در سال 1۲96 توسط هیئت وزیران 
وقت تصویب و وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه 
مأمور اجرای آن شــوند به طوری که مبحث اکتشاف 
معادن از این تاریخ مطرح و حقوقی برای اکتشاف در 

نظر گرفته شد.
سپس در سال 1307 مقرر می شود که برای تربیت 
و پرورش کارشناس در رشته های مختلف تا 6 سال 
و هرسال 100 نفر به خارج اعزام شود. بر این اساس 
دارالمعلمین عالی که در سال 1307 بعد از تشکیل 
دارالمعلمین در ســال 1۲98 به وجود آمد و بعد در 
سال 131۲ به دانش سرای عالی تغییر نام یافت، برای 

تربیت معلم، دبیر و مرکب شامل دو قسمت علمی و ادبی 
بود که در بخش علمی رشته های ریاضیات، طبیعت، 
فیزیک و شیمی تدریس می شد. تأسیس دانشکده 
علوم نیز به زمان تأســیس دارالفنون برمی گردد و با 
تشکیل دارالمعلمین درواقع پایه دانشکده علوم ریخته 
شد و در سال 1313 با تشکیل دانشگاه تهران دانشکده 
علوم در دانشسرای عالی و در سال 1330 در ساختمان 
مستقل در دانشگاه تهران افتتاح شد. یکی از رشته های 
این دانشکده بنام رشته طبیعی بود که در سال 1331 به 
دو گرایش زیست شناسی و زمین شناسی تفکیک شدند.

در حدود دهه 1309 غیر از کارهای زمین شناسی 
کارشناسان شرکت نفت ایران و انگلیس، از تشکیل 
اداره ای بنــام اداره کل معادن زیر نظر وزارت صنایع 
و معادن نام برده شــده اســت که کار آن اکتشاف و 
ارزیابی کانسارها بوده است و فعالیت های معدنی در 
منطقه انارک برای مواد فلزی و منطقه شمشک برای 
زغال سنگ از سوی دولت به این اداره واگذار شد. در 
ادامه در سال 1317 وزارت صنایع و معادن به وزارت 
بازرگانی و پیشه و هنر تغییر یافت و عملیات اکتشاف 
و بررسی کانی ها و ارزیابی آن ها در سرتاسر کشور به 

اداره کل معادن واگذار شد.
استفاده از تکنسین های خارجی �

اداره کل معادن وقت با اســتفاده از کارشناســان 
و تکنســین های خارجــی و بازگشــت تدریجــی 
فارغ التحصیالن ایرانی از کشورهای اروپایی و همچنین 
با کمک فارغ التحصیالن دانشگاه فنی دانشگاه تهران 
در سال 1317 به امر اکتشاف می پرداخت درحالی که 
جای نقشه های زمین شناسی در این میان خالی بود. 
ازاین رو قرار بود در سال 1317 سازمان زمین شناسی 
تأسیس شود که به دلیل جنگ جهانی دوم این امر 
میسر نشد و به اجرا درنیامد. اگرچه در بهمن ماه 1317 
قانون معادن جدید تهیه و مصوب شد و امر اکتشاف 
در این قانون جدید خیلی پررنگ تر از قانون قبلی دیده 
شد. این قانون در 17 ماده و آیین نامه اکتشاف آن نیز 
در ســال 1318 تصویب و به وزارت بازرگانی و پیشه 

و هنر ابالغ شد.
این در حالی است که شرکت نفت ایران و انگلیس 
از بدو تأســیس در سال 1۲88 به عملیات برداشت 
زمین شناسی و تهیه نقشــه در محدوده های نفتی 
به طــور اخص در کوه های زاگرس و کپه داغ و به طور 
پراکنده در نقاط دیگر مثل شرق ایران، ایران مرکزی 
و آذربایجان بدون توجه خاص و متمرکز بر روی مواد 
معدنی کار انجام می داد به طوری که اولین نقشه جامع 
زمین شناسی ایران با مقیاس 1:۲500000 در سال 
1336 توسط شرکت نفت به چاپ رسید. در هنر سرای 
عالی نیز در سال 13۲1 رشته معدن گشایش یافت 
و تنها یک دوره اجرا شد و به طوری که ۲0 دانشجو یا 

فارغ التحصیل داشت.
روش تهیه نقشه های زمین شناسی �

نکته قابل تأمل این است که نقشه های زمین شناسی 
در ایران چگونه تهیه می شد. از اختراع قطب نما اطالع 
دقیقی در دست نیست و به چینیان، ایرانیان و حتی 
ایتالیایی ها نسبت می دهند و نقشه های توپوگرافی 

متداول نقشه هایی با مقیاس نزدیک به 1:۲50000 بنام 
کوارتراینچ و مقیاس انگلیسی بود که در زمان شروع 
مطالعات نفتی در ایران مورداستفاده زمین شناسان نفتی 
قرار گرفت به طوری که به این وسیله نقشه زمین شناسی 
تهیه می شد؛ اما تهیه یک نقشه زمین شناسی با مقیاس 
1:۲50000 با سه تیم زمین شناسی تا چاپ نهایی به 
مدت 1.5 تا ۲ سال زمان می برد که کار بسیار سخت، 
زمان بر و پر خطایی بود. بر این اساس بعدها در سال 
1353 عکس های ماهواره ای با اســتفاده از کامپیوتر 
و انواع نرم افزارها به تدریــج به عنوان ابزارهای مدرن 
مطالعاتی در زمین شناســی و اکتشاف با کاربردهای 
فراوان و متعدد به میدان آمدند که کارهای برداشت 
زمین شناســی و اکتشاف را با سهولت و دقیق پیش 

می بردند.
 این تحوالت در دیگر روش ها و ابزار اکتشافی مثل 
ژئوشیمی و ژئوفیزیک نیز ایجادشده است که درنهایت بر 
اساس آن منحنی ها با روش محاسباتی و ترسیمی رسم 
می شود. درواقع عمالً با دادن داده ها به کامپیوتر، همه 
ترسیمات و تجزیه وتحلیل ها انجام می شود. آزمایشگاه ها 
نیز به همین منوال از دهه 50 به بعد دچار تغییرات 
شگرف در تمام زمینه ها شامل شیمی، کارشناسی، 
فیزیک، سنگ شناسی، سرب شناسی و ... شده است.

به طوری که درنهایت می توان گفت در حال حاضر 
هرروز شاهد پیشرفت و توسعه در روش ها، دستگاه ها 
و ارائه نرم افزارهای جدید در شاخه اکتشاف و معدنکاری 
هستیم اگرچه نوعی سردرگمی نیز در این حوزه به 
وجود آمده اســت. در شرایط فعلی با توجه به ایجاد 
ســازمان های متعدد اکتشافی و بهره برداری معادن، 
دســت و پاگیر بودن قانون معادن و همچنین حجم 
زیاد فارغ التحصیالن رشته زمین شناسی و اکتشاف 
از دانشگاه های متعدد اســتان ها و دانشگاه های آزاد 
سراسر کشور و مهم تر از آن وجود نهادهای مختلف 
تصمیم گیری، موانع زیادی ایجادشده و باعث پدید 
آمدن یک ســردرگمی در حوزه اکتشاف شده است. 
ازجمله مشکالت موجود در این حوزه می توان به نبود 
امکانات، عدم توجه به بخش خصوصی، کمبود بودجه 
و کارشناس مجرب اشاره کرد درحالی که باید بخشی از 
بودجه نفت را به اکتشاف اختصاص داد. چراکه معادن 
بهترین جایگزین برای فردای نفت است و غفلت از این 

امر، ظلم به نسل آینده خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد که از حدود 60 عنصر فلزی 
که در ایران وجود دارد، تنها تعداد انگشت شماری از آن ها 
در عرصه تولید قرارگرفته است و با همه آنچه تاکنون به 
آن اشاره شد، مشکالت صنعتی، فرآوری و ... فلزات در 
حوزه معدن همچنان وجود دارد. ازاین رو برای رهایی 
از وضعیت موجود پیشنهاد می شود همان طور که برای 
نفت به عنوان یکی از ذخایر مهم و پشتوانه اقتصادی 
کشور وزارتخانه ایجادشده است، برای معادن نیز یک 
وزارت به نام معدن و زمین شناسی با رویکرد اکتشاف، 
استخراج و فرآوری مواد معدنی ایجاد شود تا برای توسعه 
علوم زمینی ازنظر خواهی کارشناسان خبره رشته مزبور 

و دانشگاهیان بهره گیرد.
پیشکسوت حوزه معدن و زمین شناسی

محمد علی مالک پور

ضرورتتشکیلوزارتمعدنوزمینشناسی
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شــرکتهای بزرگ معدنی همواره به 
دنبال یافتن و آزمایش روشهای جدید در 
بخش های مختلف معدنکاری هستند تا 
بتوانند سود حاصل از سرمایه گذاری خود 

را افزایش دهند.
 به همین دلیل این شرکتها سرمایه 
گــذاری های گســترده ای در بخش 
های R&D خــود و همچنین پروژه 
های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ها 

می کنند.
 در ادامه به مواردی از این روش های 
پیشــرفته که به تازگی در معادن بزرگ 
مس و آهن استرالیا استفاده می شوند تا 
این معادن را به معادنی مدرن تر و پربازده 

تر تبدیل کنند اشاره شده است.

اســتفاده از روشــهای جدید  �
simulation )شــبیه سازی( در 

ارزیابی ذخیره:
امروزه اســتفاده از روشهای تخمین 
ذخیره مبتنی بر kriging )کریجینگ( 
در معادن در حال منســوخ شدن  است. 
دالیل مختلفی برای این موضوع وجود 
دارد که یکــی از اصلی ترین این دالیل 
deterministic )قطعی( بودن نتایج 
این مدلهاســت. بطور مثال هنگامی که 
عیار مس در یک نقطه بر اساس یکی از 
روش های مبتنی بر کریجینگ تخمین 
زده میشود، با قطعیت گفته می شود که 
عدد تعیین شــده عیار آن نقطه است و 
درباره میزان عدم قطعیت هیچ معیاری 

ارایه نمی شــود. اما در روشهای تخمین 
مبتنی بر شبیه سازی، با ایجاد تعداد زیادی 
realization )سناریو( که همگی واقعیت 
را  ارایه می کنند  و بر اساس میزان تکرار 
رخدادها در این ســناریوها میتوان عدم 
قطعیت را هم مدل کرد. به عنوان مثال 
تخمین عیار مس در یک نقطه، روشهای 
مبتنی بر شبیه سازی عالوه بر میزان پیش 
بینی شده، احتمال وقوع آن را نیز بیان 
می کنند. تعیین میزان عدم قطعیت در 
هر نقطه کمک شایانی در تصمیم گیری 

های بعدی ایفا می کند.
از دیگر معایب اصلی روشهای تخمین 
ذخیره مبتنــی برکریجینگ میتوان به 
 additivity و smoothing effect
 smoothing اشــاره کرد. در مــورد

دربررسیروشهایجدیدتخمینذخایرمعدنیحاصلمیشود:

افزایشبازدهیمعادن

 تخمين عيار مس 
در یک نقطه، 
روشهای مبتنی بر 
شبيه سازی عالوه 
بر ميزان پيش 
بينی شده، احتمال 
وقوع آن را نيز 
بيان می کنند. 
تعيين ميزان عدم 
قطعيت در هر نقطه 
کمک شایانی در 
تصميم گيری های 
بعدی ایفا می کند
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effect، تخمینهای مبتنی بر کریجینگ 
با زیاد کردن عیارهــای واقعی پایین و 
کم کردن عیارهای واقعی باال، به مقادیر 
میانگین نزدیک مي شوند و به این ترتیب 
عیارهای تخمینی نمــی توانند بیانگر 

تغییرپذیری واقعی در عیارها باشند.
  additivity، additivity بیانگــر 
ویژگی هایی اســت که اجــازه می دهد 
میانگین یک متغیــر به روش میانگین 
گیری خطی محاســبه شود نظیر عیار. 
 recovery اما متغیرهای دیگری نظیر
 Bond ،)توان( throughput ،)بازیابی(
Ball Mill Work Index )شــاخص 
مقاومت مواد در برابر آســیاب شدن( و 
... وجود دارند که قابلیت میانگین گیری 
به شــکل خطی را ندارند. در روش های 
تخمین مبتنی بر کریجینگ، پیش شرط 
داشــتن متغیرهای additivie جهت 
داشتن تخمین های unbiased )نااریب(، 
پیش شرطی اساسی است. در نتیجه این 
 additivie روش ها در مورد متغیرهای
نتایج تخمیــن خوبی ارایه نمی دهند و 
لزوم استفاده از روش های دیگر را مجددا 

بیان می کنند.
هم اکنون الگوریتم های مختلف شبیه 
سازی در تخمین ذخایر معدنی در شرکت 

های بزرگ معدنی استفاده می شود. 
همانطور که پیش تر اشــاره شــد، 
 Geostatistical الگوریتم هــای 
Simulation توانایي ایجاد سناریوهای 
مختلف ممکــن برای پیش بینی توزیع 
فضایي متغییر مورد مطالعه را دارند که 
منجر به تعیین عدم قطعیت می شــود 
که در مقوله تصمیم گیری برای مراحل 
بعدی معدنکاری از اهمیت بسیار باالیي 

برخوردار است.
یکی از کامل ترین و پیشــرفته ترین 
روشــهای شبیه ســازی که در ابتدا در 
تخمین ژئواستاتیستیکی مخازن نفتی 
توســط شــرکهای نفتی مورد استفاده 
قرار گرفت و نتایج خوب این تخمین ها 
توجه شــرکت های معدنی را هم جلب 
 Plurigaussian Simulation ،کرد
است. براساس این روش در ابتدا متغییر 
categorical که تاثیر زیادی در کانی 
سازی داشــته، نظیر سنگ شناسی یا 
آلتراسیون شبیه ســازی می شود و در 
محدوده معدن احتمال وقوع هر جنس 
سنگ شناسی یا آلتراسیون تعیین می 

شود. 
در مرحله بعد عیارهای مس، آهن، طال 
و ... برای هر سناریو و با توجه به تیپ های 
سنگ شناسی و آلتراسیون با استفاده از 

 Multi-Gaussian یکی از روشــهای
Simulation شبیه سازی می شوند.

نویســنده این مقاله بتازگی، تخمین 
ذخیــره قســمت زیرزمینــی معدن 
Prominent Hill در استرالیای جنوبی 

را با این روش ها انجام داده است. 
در ایــن معدن که قبال به روشــهای 
مختلف مبتنی بــر کریجینگ تخمین 
ذخیره صورت گرفته بود و نتایج خوبی 
در عمل حاصل نشده بود، از روش شبیه 
ســازی Plurigaussian برای شبیه 
سازی جنس سنگ شناسی و الگوریتم 
turning bands simulation برای 
شبیه سازی عیارهای مس، اورانیوم، طال، 

آهن و ... استفاده شده است. 
در واقع در انتهای این تخمین ذخیره، 
نــه تنها عیارهای عناصر مورد مطالعه با 
دقت باالیی تخمین زده شده اند، بلکه در 
ابتدا با ایجاد 100 سناریوی ممکن برای 
جنس های سنگ شناسی، این متغییر 
و نحوه قرارگیری آنها در کنار هم شبیه 
سازی شده اند. سپس برای هر سناریو و  
با توجه به جنس های ســنگ سناسی، 
عیارهای عناصر مورد مطالعه تخمین زده 
شده اند و با ایجاد 100 سناریوی ممکن 
مختلف، احتمال وقوع آنها نیز مشخص 

شده است.
�  tracking جهت Ore tagging

)ردیابی( ماده معدنی
پس از تخمین ذخیره، به دلیل جابجایي 
های ناشی از انفجارهای مرحله آتشباری، 
ماده معدنی به خوبی قابل ردیابی نیست و 
یک شکاف اطالعاتی بین عیار ماده معدنی 
 )in-situ( پیش بینی شده بصورت برجا
و ماده معدنی انتقال داده شده به کامیون، 
stockpile و در انتها به خردشــکن و 

آسیاب وجود دارد. 
همــواره این مســئله مــورد توجه 
متخصصان علوم زمین بوده اســت تا 
بنحوی بتوانند ماده معدنی را از محل 
ذخیره معدنی پس از تخمینهای صورت 
گرفته، در تمامی مراحل بعدی ردیابی 
کنند و بتوانند از نتایج شبیه سازی در 
تمامی مراحل بعــدی نظیر جابجایي 
در کامیون، stockpile و خردشــکن 

استفاده کنند. 
و به یکی از مهمترین اهداف که کاهش 
تغییر پذیری و عدم قطعیت در خوراک 

آسیاب است دست یابند.
بــه این منظــور در ســالهای اخیر، 
در تعــدادی از معــادن اســترالیا از 
تکنولوژی جدیدی اســتفاده میشــود 
 Radio Frequency که بــر اســاس

Identification )RFID( است و  با 
tagging )جای گذاری شناسه هایی( 
در چــاه های انفجاری انجام می شــود. 
البته این سیســتم برای هر معدن بطور 
خاص باید تست شود تا با توجه به ویژگی 
های فیزیکی مواد معدنی مورد توجه که 
باید ردیابی شوند، از سیستم و تکنولوژی 
 tagging مناســب آن معدن جهــت

استفاده شود.
 استفاده از این تکنولوژی در استرالیا در 
 Prominent حال افزایش و در معدن
Hill نیز در حال اجرا اســت. همچنین 
 tagging الزم به ذکر است موادی که در
استفاده می شود به شکلی انتخاب می شود 
که در مراحل بعدی مثال در فلوتاسیون 
مشکلی ایجاد نکنند و باعث آلودگی نشوند.

سایر روشهای پیشرفته �
در این مبحث به روشها و تکنولوژی 
های جدید دیگری هم می شــود اشاره 
کرد که در این مقاله بحث نشــده اند و 
می توانند موضوع مقاله دیگری باشند. 
 real-time resource نظیر موضــوع
model updating، که هدف استفاده 
از فیلترهایی است تا بتوان مدل بلوکی 
را با اســتفاده از داده های حاصل از چاه 
های انفجاری، نمونه های گرفته شده از 
کامیون یا سینه کار معدن و ... بسرعت 
به روز رسانی کرد تا در تصمیم گیریهای 

بعدی استفاده شود.
ز  ا ه  د ســتفا ا بحــث  یــا 
geometallurgical data کــه در 
مرحله تخمین ذخیره صرفا عیارها مدل 
 recovery نمي شــوند و مواردی نظیر
)بازیابــی(، throughput )توان( و ... 
 geometallurgical نیز با استفاده از
data مدل می شــوند و از ابتدا تصمیم 
گیری درباره صرفه اقتصادی بلوکها و نحوه 
blending )مخلوط ســازی( بر اساس 
توجه به عوامل موثر مختلف و نه فقط بر 

اساس عیار عناصر انجام میگیرد.
در نهایت میتوان به مبحث اســتفاده 
از sensed data اشــاره کرد که حجم 
عظیمی از اطالعات را بصورت لحظه ای 
ایجاد مي کند و استفاده سریع از این حجم 
از اطالعات و به روز رسانی بصورت لحظه 
ای نیاز به استفاده از روش های پیشرفته 

شبیه سازی، مدلسازی و ... دارد.
 بعنوان مثال جهت اشــاره به یکی از 
انواع sensed data، میتوان به داده های 
حاصل از نصب مستقیم اسکنرهایی بر 
روی نوار نقاله اشاره کرد که توانایي ضبط 
انواع مختلفی از ویژگیها را بصورت لحظه 

به لحظه دارند. 

یکی از کامل ترین 
و پيشرفته ترین 

روشهای شبيه 
سازی که در 

ابتدا در تخمين 
ژئواستاتيستيکی 

مخازن نفتی توسط 
شرکهای نفتی 

مورد استفاده قرار 
گرفت و نتایج خوب 
این تخمين ها توجه 
شرکت های معدنی 

را هم جلب کرد
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Mining Engineer – Resources / GIS Analyst

Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation 
Org. (IMIDRO), Tehran, Iran. Aug. 2008 – Apr. 2009

• Responsible for geostatistical mineral resource evaluations.
• Cooperation with K. N. Toosi University of Technology for 

designing an explorational geographic information system for 
IMIDRO.

Mining Engineer – Resources / GIS Analyst

K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran. Oct. 2007 - Aug. 
2008

• Responsible for QAQC and data analysis for NICICO’s Copper 
prospects.

• Developed a methodology for determining drilling locations using 
GIS and Fuzzy operators for NICICO’s Chahfirozeh, Sonajil and Now 
Chun prospects

Ph.D. Mining Engineering – Geostatistics
Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Mar. 2014 – Aug. 2018

Geological Domaining, Geological Uncertainty, Geostatistical 
Simulation, Filtering, Classification, Multivariate Spatial Modelling, 
Geometallurgy

Thesis: “Geostatistical modelling and validation of geological 
loggings and geological interpretations

M.Sc. Mining Engineering
University of Tehran, Tehran, Iran.
2009 - 2006

Mineral Exploration, Geological Domaining, Geostatistics, 

Thesis: “Mineral potential mapping using GIS and fuzzy logic 
to integrate geological, geophysical and geochemical data from the 
Chahfirozeh copper prospect”

B.Sc. Mining Engineering
Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2006 - 2002 

Mineral Exploration, Ore Reserve Estimation, Geology and Geo-
Engineering

Membership

MEMBER, International Association of Mathematical Geosciences 
(IAMG)

MEMBER, Australian Mathematical Society Inc. (AustMS)

Selected Publications

Adeli, A., Emery, X., (2020) Geostatistical simulation of rock 
physical and geochemical properties with spatial filtering and its 
application to predictive geological mapping, Journal of Geochemical 
Exploration (recently accepted), (ISI).

Adeli, A., Emery, X., Dowd, P., (2018) Geological modelling and 
validation of geological interpretations via simulation and classification 
of quantitative covariates, Minerals 7 ,(1)8; doi: 10.3390/min8010007 
(ISI).

Adeli, A., Emery, X., (2017) A geostatistical approach to measure 
the consistency between geological logs and quantitative covariates, 
Ore Geology Reviews 169-160 ,82, ISSN 1368-0169 (ISI). 

Addo Jr, E., Metcalfe, A.V., Chanda, E.K., Sepulveda, E., Assibey-

Bonsu, W., and Adeli, A., (2019) Prediction of copper recovery from 
geometallurgical data using D-vine copulas, J. S. Afr. Inst. Min. Metall. 
346-339 ,(4)119; doi: http://dx.doi.org/2019/319/9717-2411/10.17159

Adeli Sarcheshmeh, A., Karimi, M., Bahroudi, A., Elyasi, G., (2009) 
Determination of drilling point of the Chahfirozeh prospect using fuzzy 
logic in GIS, Journal of Science, University of Tehran 97-85 ,(2)35.

Elyasi, G., Bahroudi, A., Adeli Sarcheshmeh, A., Karimi, M., 
Hassanzadeh, J., (2010) Evaluation of performance of GIS-based model 
in spatial analysis for mineral prospecting, Journal of Science, University 
of Tehran 67-57 ,(1)36.

Elyasi, G., Karimi, M., Bahroudi, A., Adeli Sarcheshmeh, A., 
(2010) Determination of drilling point using fuzzy logic in GIS. Case 
study: Now Chun Copper Prospect, Scientific Quarterly Journal of 
Geosciences, Geological Survey of Iran, 188-179 ,(75)19.

 

Selected Conference Presentations

Adeli, A., Emery, X., How coherent are geological logs with 
geochemical assays or metallurgical tests? 5th International Seminar on 
Geology for the Mining Industry, 2017, August 25-23, Santiago, Chile.

Adeli, A., Emery, X., A geostatistical approach for identifying 
suspicious geologically mislogged samples, 10th International 
Geostatistics Congress, 2016, Sep. 9-5, Valencia, Spain.

Adeli Sarcheshmeh, A., Elyasi, G., Bahroudi, A., Modeling and 
multivariable analysis of exploration layers in GIS environment for 
designation of new drilling points, Geomatics 88 Conference and 
Exhibition, Iranian National Cartographic Center, 2009, May 11-10, 
Tehran, Iran.

Adeli Sarcheshmeh, A., Elyasi, G., Bahroudi, A., Analytic application 
of spatial data and fuzzy operators for recognition of favorable 
mineralization zones in detailed stage, 12th Symposium of Geological 
Society of Iran, 2009, Feb 20-18, Ahwaz, Iran.
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 Amir Adeli Sarcheshmeh
Ph.D. in Mining Engineering - Geostatistics
    Email am.adeli@gmail.com
Address 1B Tribal St., Hillcrest SA 5086,
                      Adelaide, Australia.
   Phone 354 182 416 61+

Objective

A committed and innovative mining engineer - geostatistician 
with over 10 years of industry experience in Copper, Gold and Iron 
resources evaluation, domaining, modelling uncertainty, machine 
learning modelling, geostatistical simulation and geometallurgical 
modelling. I have worked in Iran, Chile and Australia in open-pit and 
underground mines in both managerial and non-managerial levels. I 
am often recognized for my dedication and ability by highly respected 
companies. I possess excellent communication, problem solving, and 
well-developed leadership skills coupled with the ability to relate to 
people at all levels and nationalities.

Experience

Post-doctoral Research Fellow
The University of Adelaide, South Australia, Adelaide, Australia. 

Mar. 2019 - Present
• Involved in different projects at “Unlocking Complex Resources 

through Lean Processing (the Consortium)”, led by University of 
Adelaide and Institute for Mineral and Energy Resources to boost 
copper production in South Australia.

• Cooperation with Prof. Peter Dowd, Prof. Chaoshui Xu and OZ 
Minerals’ experts for geometallurgical modelling at Prominent Hill 
mine.

• Cooperation with computer science group of University of Adelaide 
for combining machine learning algorithms and geostatistics for 
geological and geometallurgical domaining at Prominent Hill mine.

• Co-supervising a Ph.D. student for quantifying uncertainty on 
resource domain boundaries, considering soft and hard boundaries by 
innovative algorithms.

• Cooperation with different groups from University of Adelaide, 
University of South Australia, Bureau Veritas, Boart Longyear, 
Scantech, Consilium Technology and OZ Minerals to find correlations 
between elemental, mineralogical, hyperspectral and other sensed data 
for mineral identification at Prominent Hill mine.

• Cooperation with Prof. Peter Dowd, Prof. Chaoshui Xu, computer 
science group of University of Adelaide and OZ Minerals’ experts 
for production scheduling and also optimising stockpile design at 
Prominent Hill mine. 

• Cooperation with Datanet to use provided data by Radio Frequency 
Identification (RFID) ore tagging from mine to crusher for ore tracking 
and identification of ROM and waste contamination.

Post-doctoral Research Fellow

Advanced Mining Technology Center (Universidad de Chile), 
Santiago, Chile. Sept. 2018 – Feb. 2019

• Cooperation with Prof. Xavier Emery in geostatistical simulation of 
rock physical and geochemical properties with spatial filtering and its 
application to predictive geological mapping at an iron deposit in Brazil 
for Vale.

• Cooperation with Advanced Mining Technology Center in the field 
of machine learning and multivariate spatial modelling for domaining.

Scholar Visit

The University of Adelaide, South Australia, Adelaide, Australia. 
Nov. 2017 - May 2018

• Cooperation with Prof. Peter Dowd and Prof. Chaoshui Xu in the 
field of geostatistical simulation and geometallurgical modelling at a 
copper mine.

Ph.D. in Mining Engineering - Geostatistics

Universidad de Chile, Santiago, Chile. Mar. 2014 – Aug. 2018
• Worked on geostatistical modelling and validation of geological 

loggings and geological interpretations as Ph.D. thesis.  
• Cooperation with Prof. Xavier Emery, CSIRO-Chile International 

Center of Excellence in Mining and Mineral Processing and Advanced 
Mining Technology Center in different fields and projects such as 
modelling geological uncertainty, geostatistical modelling of ore bodies 
with heterogeneous spatial variations and geometallurgical modelling.

• Grade and rock type simulation of an iron deposit in Brazil for Vale 
by turning-bands algorithm and plurigaussian simulation.

• Completed different courses of geostatistics, such as advanced 
geostatistics, geostatistical simulation, data analysis and multivariate 
geostatistics tutored by Prof. Xavier Emery and Prof. Julian Ortiz.

• Published journal papers and presented conference papers in the 
areas of multivariate geostatistical modelling, geological domaining and 
validating geological loggings and geological interpretations, etc.

• Lecturing multivariate geostatistics course for postgraduate mining 
engineering students.

• Grade and rock type simulation of Maiduk Copper Mine in Iran 
for National Iranian Copper Industries Company (NICICO) by turning-
bands algorithm and plurigaussian simulation.

Unit Manager – Geostatistics, Resource Modelling / GIS Analyst

National Iranian Copper Industries Company (NICICO), Tehran, 
Iran. Mar. 2012 – Mar. 2014

• Developed geostatistical resource models and modeled uncertainty 
for NICICO’s copper deposits.

• Supervision of geostatistical modeling of NICICO’s copper 
deposits by consultants.

• Supervision and confirmation of prepared maps in GIS environment 
by NICICO’s consultants and proposing new potential areas for further 
studies. 

Senior Mining Engineer – Geostatistics, Resource Modelling / 
GIS Analyst

National Iranian Copper Industries Company (NICICO), Tehran, 
Iran. Apr. 2009 – Mar. 2012

• Developed geostatistical resource models for NICICO’s copper 
deposits.

• Standardized the procedure for producing detailed geological, 
geophysical and geochemical maps using GIS.

• Cooperation with K. N. Toosi University of Technology for 
developing a supportive GIS database system for determination of 
drilling locations in copper deposits.

• Data analysis for Copper resources evaluation.
• Supervised and revised geological, geochemical and geophysical 

maps of NICICO’s 64 prospects in GIS.

Mining Engineer - Resources / GIS Analyst

Saman Kav Consulting Eng., Tehran, Iran. Nov. 2008 – Apr. 2009
• Planned and designed drilling programs for mine-definition and 

exploration targets.
• Ensured geologists were actioning QAQC issues
• Prepared geophysical maps of Aras, Sarkoh, Khaton Abad, Haft 

Cheshmeh, Bagh Khoshk, Chahfirozeh, Saheb Divan and Now Chun 
prospects for NICICO in GIS.
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در زمینه کشف ذخایر پنهان زمین 
از دنیــا عقب هســتیم. این واقعیت 
را رئیس ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات  معدنی کشور اعالم می کند 
و معتقد است که در حال حاضر کشور 
برای رسیدن به کشف ذخایر معدنی 
به ویژه در عمق، نیازمند انجام عملیات 
بزرگ مقیاس و پیشــرفته در حوزه 
اکتشاف مواد معدنی است. جدای از 
لزوم توجه به کشــف ذخایر معدنی 
جدید و عمقی در کشور، می بایست 
زمان بهره بــرداری از ذخایر را تا حد 
بسیار زیادی کاهش داد. چراکه در حال 
حاضر زمان زیادی بین مرحله اکتشاف 
تا بهره برداری از معادن صرف می شود 
و گاهی این زمان به بیش از سه دهه 
نیز می رسد. در این میان شاهد این 
هستیم که آن طور که بایدوشاید به 
بخش خصوصی برای ایفای نقش در 
حوزه اکتشاف بهاداده نشده به طوری که 
این موضوع در کنار باال بودن ریسک 
اکتشاف باعث حضور کمرنگ بخش 
خصوصی در این حوزه شــده است. 
درحالی که به گفته علیرضا شهیدی 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 

دولت باید با واسپاری این بخش به بدنه 
اصلی خود و انجام مطالعات اولیه، تولید 
اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافی 
و همچنین انجام بخشی از مطالعات 
اکتشافی، ریسک این حوزه را کاهش 
داده و شرایط ورود بخش خصوصی را 
فراهم آورد. آن هم در شرایطی که برای 
جایگزینی معدن به جای درآمدهای 
نفتی، تأکید ویــژه ای وجود دارد. در 
ادامه گفتگوی معدن نامه را با علیرضا 
شهیدی . رئیس سازمان زمین شناسی 
در خصوص جدیدترین وضعیت کشور 
در حوزه اکتشاف و همچنین اقدامات 
موردنیاز برای جایگزینی معدن به جای 

درآمدهای نفتی را می خوانید:
در شرایط فعلی متولی اکتشاف  �

در کشور چه کسی است؟
با توجه به گســترش و تنوع مواد 
معدنی در کشــور، بی تردید یک نهاد 
یا ارگان نمی تواند متولی تمام مراحل 
اکتشــاف باشــد. بلکه باید تمامی 
شرکت ها چه دولتی و چه خصوصی 
و همچنیــن نهادها و ســازمان های 
معدنی کشور در این خصوص حضور 
و مشارکت داشته باشند؛ اما به منظور 

جلوگیری از موازی کاری می بایستی 
یک بانک اطالعاتی قوی از اکتشافات 
در کشــور تهیه و تحت نظارت یک 
ســازمان )ســازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور( قرار گیرد 
تا به عنوان یک مرکز هماهنگ کننده، 
هماهنگی های الزم را در پروژه های 
اکتشافی کالن کشور بر عهده گیرد. 
البته روشن شدن وظایف هر بخش 
در اکتشاف نیز سبب ایجاد شفافیت 
الزم در انجــام فعالیت هــای مذکور 

خواهد شد.
در مقوله ی اکتشاف مواد معدنی وجه 
تمایز این سازمان با سایر بخش هایی 
که به نوعــی مبادرت به اکتشــاف 
می کننــد، وجود نیروی متخصص و 
کارآمد در تمامی گرایش های موردنیاز 
اکتشاف اســت. درواقع این سازمان 
دارای پتانســیل باالیی از نیروهای 
متخصص، تجهیزات پیشرفته و دانش 
فنی روز اســت که در صورت توجه 
مناســب و همگرا شــدن فعالیت ها 
می تواند عهده دار تحوالت چشمگیری 

در بخش معدن کشور شود.

رییسسازمانزمینشناسیبااشارهبرجایگزینیمعدنبهجایدرآمدهاینفتیتاکیدکرد؛

ضرورتکاهشزمانبهرهبرداریازذخایر

با توجه به 
گسترش و تنوع 
مواد معدنی در 
کشور، بی تردید 
یک نهاد یا ارگان 
نميتواند متولی 
تمام مراحل 
اکتشاف باشد. 
بلکه باید تمامی 
شرکتها چه دولتی 
و چه خصوصی و 
همچنين نهادها و 
سازمانهای معدنی 
کشور در این 
خصوص حضور و 
مشارکت داشته 
باشند

علیرضا  شهیدی 
رییس سازمان زمین شناسی و 

اکتشافات معدنی ایران
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رئیس هیئت عامل ایمیدرو در  �
گفتگوی اخیر خود به پوشش کامل 
مساحت اکتشــافی اشاره کرده 
است. سازمان زمین شناسی چه 

نقشی در این امر دارد؟
بــا توجــه بــه اینکه ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی 
کشور در طی 60 سال سابقه و تجربه، 

کل کشور را تحت پوشش 
نقشه های زمین شناسی در مقیاس 
1:۲50،000، 1:100،000، مطالعات 
ژئوشیمیایی با مقیاس 1:100،000 
و برداشــت های ژئوفیزیــک هوایی 
1:۲50،000 با فواصل 7.5 کیلومتر 
و مساحتی بالغ بر 600000 کیلومتر 
خطی قــرار داده و همچنین صدها 
پروژه اکتشاف را در قالب طرح اکتشاف 
سراســری )ازجمله فسفات، پتاس، 
منیزیت، منگنز، خاک های صنعتی، 
بوکسیت و عناصر نادر خاکی( اکتشاف 
کرده است، زون های بیست گانه اول، 
بیست گانه دوم و پهنه های اکتشافی در 
فاز شناسایی - پی جویی انجام شده که 
از اطالعات پایه خوبی برخوردار است. 
هم اکنون نیز در حال تهیه نقشه های 
زمین شناسی و ژئوشیمیایی 1:۲5000 
و برداشــت ژئوفیزیک هوایی با خط 

پرواز ۲50 متر است.
بنابراین این ســازمان با در اختیار 
داشــتن نیروی متخصص کارآمد و 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 
در صورت داشتن منابع کافی می تواند 
نقش کلیدی و مؤثر داشــته باشد. 
الزم به توضیح اســت در حال حاضر 
اطالعات پایه مقدماتــی و موردنیاز 
اکتشــاف، در اختیار عموم قرار دارد 
ولی کشــور برای رسیدن به کشف 
ذخایر معدنی به ویژه در عمق، نیازمند 
انجام عملیات بزرگ مقیاس و پیشرفته 

در حوزه اکتشاف مواد معدنی است.
قرار بود با همکاری شرکت های  �

معدنی بزرگ، تجهیزات جدید 
اکتشافی وارد کشور شود. سازمان 
زمین شناسی در این برنامه چه 

جایگاهی دارد؟
با توجه به ماهیت نوع کار )تجهیز 
معادن و صنایع معدني به تجهیزات 
جدید و پیشرفته( بیشتر این موضوع 

در شــرح وظایف ســازمان توسعه و 
نوســازي معــادن و صنایع معدنی 
ایران است؛ اما درصورتی که منظور از 
تکنولوژي و فناوری های پیشرفته در 
زمینه اکتشاف و فرآوري باشد، حتماً 
سازمان زمین شناســی و اکتشافات 
معدنی نیز حضور مناســبی خواهد 
داشــت. این در حالی است که طی 
سالیان اخیر ناوگان تجهیزات ما در 
بحث ژئوفیزیــک هوایی، ژئوفیزیک 
زمینی و دریایی و همچنین فرآوری 
مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی 
به روز شــده است به طوری که اکنون 
آمادگی ارائه خدمات مناسب در این 

زمینه وجود دارد.
سازمان زمین شناسی کشور  �

همواره نسبت به کمبود بودجه 
شکایت داشــته است. در حال 
حاضر بودجه این ســازمان به 
چه موضوعاتــی اختصاص داده 

می شود؟
درحالی که حاضر منابع مالی سازمان 
صرف فعالیت های هدفمند در تولید 
اطالعات پایــه علوم زمین و کشــف 
ذخایر معدنی می شــود که باوجود 
محدودیت ها تاکنون به اهداف خود 
در برنامه ششم توسعه تا حد بسیار 

زیادی دســت پیداکرده ایم. اگرچه 
وجود محدودیت های شــدید و عدم 
تخصیص منابع مالی به موقع، بدون 
شک تأثیر نامناسبی در روند حرکتی 
تولید اطالعات پایه در کشور می گذارد 
که شایسته است تصمیم گیران بخش 
معدن کشــور تجدیدنظری در این 

خصوص داشته باشند.
برای جایگزینی معدن به جای  �

درآمدهای نفتی، چه تمهیداتی 
باید انجام شود؟

جایگزینی کامل معــدن با نفت 
بحث قابل تأملی است. درواقع معدن 
در شــرایط فعلی جایگزین مناسبی 
جهت جبران درآمدهای نفتی خواهد 
بود به شــرط آنکه تمــام مراحل آن 
از اکتشــاف، بهره بــرداری و فرآوری 
به صورت مناسب پیشروی کند. جدای 
از لزوم توجه به کشف ذخایر معدنی 
جدید و عمقی در کشور، می بایست 
زمان بهره بــرداری از ذخایر را تا حد 
بســیار زیادی کاهش داد. چراکه در 
حال حاضر زمان زیادی بین مرحله 
اکتشاف تا بهره برداری از معادن صرف 
می شود و گاهی این زمان به بیش از 

سه دهه نیز می رسد.
نکته دیگر نیز رشد نامتوازن در مقوله 

 معدن در شرایط 
فعلی جایگزین 
مناسبی جهت 

جبران درآمدهای 
نفتی خواهد بود 

به شرط آنکه 
تمام مراحل 

آن از اکتشاف، 
بهره برداری و 

فرآوری بصورت 
مناسب پيشروی 

کند
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فرآوری مواد معدنی به ویژه در عناصر 
نادر خاکی و برخی مواد معدنی است 
که در فرآوری آن ضعف تکنولوژیکی 
وجود دارد. به زبان مدیریت، تمامی 
مراحل بخش معدن و ارکان تأثیرگذار 
آن می بایســت مورد بازنگری مجدد 
قرار گیرنــد و حیطه وظایف هریک 
باهدف افزایــش بازدهی فعالیت ها 
به صورت دقیق و شفاف بیان شود تا 
بتوان انتظار تحول و حرکتی متفاوت 

در آن را داشت.
آیا نقشــه راهــی در بحث  �

اکتشاف ساماندهی شده است 
و در این زمینه از نظرات بخش 

خصوصی بهره گیری شده است؟
نقشــه راه بخش معدن و صنایع 
معدنی )1۴00-1397( تهیه شــده 
است و 13 بند آن مستقیماً در ارتباط 
با شرح وظایف سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشور است که 
البته گاها ابهاماتی بر آن وارد اســت 
و بــه نظر ما باید در طول زمان انجام 
این نقشــه، ایرادات آن برطرف شود. 

همچنین تمامی تالش ما بر آن است 
که مطابق با این نقشه راه حرکت کنیم. 
همچنین ازآنجائیکه بخش خصوصی 
در کلیه جلسات مربوط به این نقشه 
راه حضور داشته و نظرات خود را ارائه 
کرده است، بخشی از نظرات آن ها در 

این سند راهبردی اعمال شده است.
با توجــه به هزینه های باالی  �

اکتشاف، سازمان زمین شناسی 
آیا ریسک ناشی از فعالیت بخش 

خصوصی را متقبل می شود؟
با توجه به باال بودن ریسک اکتشاف، 
بخش خصوصی ورود چندانی به امر 
اکتشــاف ندارد و این وظیفه دولت 
است که با واسپاری این بخش به بدنه 
اصلی خود )ســازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشور( و انجام 
مطالعات اولیــه، تولید اطالعات پایه 
زمین شناسی و اکتشافی و انجام بخشی 
از مطالعات اکتشافی، ریسک اکتشاف 
را کاهش داده و شــرایط ورود بخش 

خصوصی را فراهم آورد.

تاکنون چه میزان اکتشاف در  �
عمق انجام شده است؟

سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور از زمان تأسیس و انتقال 
رسمی وظایف اکتشاف به آن در سال 
1376، بــراي صدها پــروژه در طي 
مراحل چهارگانه اکتشاف با استفاده از 
روش های اکتشافات ژئوفیزیک زمیني 
و هوایي که فعالیت هایی سبز و مطابق 
استانداردهای زیست محیطی محسوب 
می شوند و همچنین حفاري، به بررسي 
ســاختارها و زون های کانیسازي در 
عمق پرداخته است. در این راستا تقریباً 
تعداد ۲۴0 هزار برداشت مغناطیس 
زمینــي، تعداد 310 هزار برداشــت 
پالریزاسیون القایي و مقاومت سنجي، 
تعداد 5000 گراني ســنجي و ۲00 
کیلومتر خطي رادار نفوذي به زمین 

انجام شده است.
در زمینه حفاري و حفر ترانشــه 
نیز حــدوِد 80 هــزار متر عملیات 
اکتشــافي صورت گرفته اســت. در 
خصوص اکتشــاف ذخایر پنهان با 

با توجه به باال بودن 
ریسک اکتشاف، 
بخش خصوصی 
ورود چندانی 
به امر اکتشاف 
ندارد و این وظيفه 
دولت است که با 
واسپاری این بخش 
به بدنه اصلی خود 
و انجام مطالعات 
اوليه و انجام 
بخشی از مطالعات 
مربوطه ، ریسک 
اکتشاف را کاهش 
دهد
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روش ژئوفیزیک هوایی تاکنون بیش 
از 600 هزار کیلومتر خطی برداشت 
اطالعات انجام شده که پس از انجام 
مراحل تفسیر، تحلیل و مدل سازی 
به معرفی مناطق امیدبخش خواهیم 
پرداخت. الزم به ذکر است کشور ایران 
ازلحاظ موقعیت قرارگیری و زون های 
کانی زایی خاستگاه مناسبی را برای 
عملیات ژئوفیزیک هوایی داراست که 
در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز 
روشــی با بازدهی بــاال و کوتاه مدت 
محسوب می شود و کمک بسزایی به 
تحول در بخش اکتشاف ذخایر پنهان 

و عمقی خواهد داد. 
در اســفندماه گذشته همچنین 
ســازمان  میــان  تفاهم نامــه ای 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی 
کشور و دانشگاه سوربن فرانسه به امضا 
رسید که بر اساس آن در بازه زمانی 
سه ساله نقشه زمین شناسی 3D ایران 
تهیه خواهد شد. این پژوهش نقش 
بسیار تأثیرگذاری بر اکتشافات مواد 

معدنی عمیق خواهد داشت.
در حــال حاضر در خصوص  �

اکتشافات ژئوفیزیک هوایی در 
چه جایگاهی هستیم؟

براي اولین بار، برداشت ژئوفیزیک 
هوایي در ســال 5۴ توسط شرکت 
آمریکایي هوســتن تگزاس در کلیه 
استان های کشــور به جز در جنوب 
باختری کشور با خطوط پروازي 7/5 

کیلومتري به مدت دو ســال انجام 
شد. در ادامه، ســازمان انرژي اتمي 
در ســال 56 با خطوط پروازي 500 
تا 1000 متــر نزدیک به 556/500 
کیلومترمربع از وســعت کشور را در 
مناطق شمال باختر، جنوب خاور، ایران 
مرکزي و شمال باختر مورد پیمایش 
قرارداد. در ادامه سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدني کشور با خرید 
تجهیزات ژئوفیزیک در ســال 81 بر 
اســاس اولویت با خطوط پرواز ۲00 
تــا ۲50 متر در ارتفــاع ۴0 الي 80 
متر اقدام به برداشت کرد به طوری که 
تاکنون موفق به برداشت بیش از 600 

هزار کیلومتر خطي شده است.
در ارتباط با روش ژئوفیزیک هوایی، 
با توجه به اینکه دنیا درصدد کشــف 
ذخایر از سطح به عمق است، وجود 
متخصصان و کارشناسان خبره این 
ســازمان در کنار تجهیزات مناسب 
هوایی موجود، به شرط تأمین به موقع 
منابع مالی موردنیاز، می تواند نقطه 
قوت و تحولی در این خصوص ایجاد 

کند.
به طورکلی میزان اسکن مواد  �

معدنی در کشور چقدر است و با 
چه تکنولوژی ای انجام شده است؟
همان طور که قبالً اشاره کردیم به 
دلیل ناقص بودن بانک اطالعاتی موجود 
در کشور، این موضوع مشخص نیست. 
شرکت ها و سازمان هاي مختلفي در 

این زمینه فعالیت می کنند و از طرفي 
همین شرکت ها و سازمان ها برخالف 
مصوبات دولت، اطالعات حاصل شده را 
در اختیار پایگاه داده علوم زمین )بانک 
جامع اطالعات( قرار نمی دهند بنابراین 
اطالعات دقیقي از میزان اسکن مواد 

معدني در کشور موجود نیست.
هرچند ســازمان با توجه به شرح 
وظایف خــود در تهیه نقشــه های 
زمین شناســی، وارد تهیه نقشه های 
بزرگ مقیــاس 1:۲5000 در 6 الیه 
کاربردی )زمین شناسی، زمین شناسی 
اقتصادی، زمین شناسی مهندسی، آب  
زمین شناسی، ژئومورفولوژی مهندسی 
و مخاطرات( شــده و در حال حاضر 
اقدام به پیمایش و اکتشاف در مقیاس 
1:۲5000 و برداشت ژئوفیزیک هوایی 
بافاصلــه خطوط پــرواز ۲50 متر و 
کمتر کرده اســت که درنتیجه آن، 
آنومالی های ژئوفیزیک هوایی جدید و 

مطالعات عمقی انجام می شود.
در ســال جاری ســازمان  �

زمین شناسی و اکتشافات  معدنی 
برای بهبود بخش اکتشــاف چه 

برنامه ای دارد؟
سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور در 13 بند از نقشه راه 
بخش معدن و صنایع معدنی، دارای 
وظایفی است که برای انجام آن برنامه 
عملیاتی جامعی همراه با زمان بندی 
و بودجــه موردنیاز تدوین و تصویب 
کرده  که این برنامه نیز در جلســات 
منظم پایــش نقشــه راه در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موردبررسی 
و ارزیابی قرار می گیرد. از ابتدای سال 
1398 نیــز اولویت و برنامه ها جهت 
تخصیص اعتبارات موردنیاز اعالم شده 
که متناســب با تخصیص اعتبارات، 
پیشرفت در برنامه های عملیاتی نقشه 

راه نیز اتفاق می افتد.
 آنچه در این میان شرط الزم بوده، 
تدوین برنامه ها و آمادگی سخت افزاری 
و نرم افزاری و بســیج امکانات، برای 
رسیدن به اهداف منظور شده است 
که مهیا شــده اســت و شرط کافی 
آن، بررســی منابع موردنیــاز برای 
اجرای آن هاست که مطابق نقشه راه 
تمهیداتی برای آن لحاظ شده است و 

امید می رود اجرایی شود.

ایران از لحاظ 
موقعيت قرارگيری 
و زونهای کانی زایی 

خاستگاه مناسبی 
را برای عمليات 

ژئوفيزیک هوایی 
داراست که در 

صورت تامين منابع 
مالی مورد نياز 

روشی با بازدهی 
باال و کوتاه مدت 
محسوب می شود 

و کمک بسزایی 
به تحول در بخش 

اکتشاف ذخایر 
پنهان و عمقی 

خواهد داد
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تاســیس صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه اکتشاف، ارتقای اطالعات در 
زمینه داده های ماهواره ای، تعامل با 
تمام سازمانهای موازی، افزایش ارتباط 
با پژوهشگران و دانشگاهها و افزایش 
بودجه پژوهشی و همچنین سرعت 
دهی به روند کارها از جمله اقداماتی 
است که به گفته مدیر اکتشاف ایمیدرو 
در ســال جاری در دســتور کار قرار 
گرفته تا توسعه و توانمندسازی بخش 
اکتشاف در کشور رقم بخورد. این در 
حالی اســت که با وجود همه چالش 
ها در حوزه معدن و اکتشــاف شاهد 
این هســتیم که در سال 98 میزان 
کارهای اکتشافی و پهنه ها نسبت به 
سال گذشته 100 درصد افزایش یافته 
است. اما با این حال باید در راستای 
توسعه بخش اکتشاف گام های اساسی 
تری برداشت تا با تقویت این بخش 
مهم در حوزه معدن درآمدزایی حوزه 
معدن را افزایش داد. موضوعی که می 
تواند به عنوان یکی از راه های کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی مورد 

توجه قرار گیرد. 

آنطور که مدیر اکتشــاف ایمیدرو 
می گوید، در حال حاضر عدم ثبات 
و شــفافیت در قوانین  و همچنین 
نبود تعامل سازنده میان سازمان های 
مرتبط با بخش معدن، باعث کاهش 
میل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در بخش معدن شده است در حالی 
که اگر  تکلیف سرمایه گذار شفاف و 
واضح مشخص شود، می توان کارهای 
اکتشافی در کشور با به شدت توسعه 
داد. در ادامه گفتگوی »  معدن نامه« 
با علی اصغر زاده مدیر اکتشاف سازمان 
توسعه و ونوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایران در مورد معضالت و راه 
کار های توسعه اکتشاف و معدن را به 

طور کامل می خوانید: 
د ر حال حاضر متولی اکتشاف  �

در کشور  چه کسی است؟  
در کل دنیا اکتشــاف سه بازیگر 
اصلــی دارد . در وهله اول دولت، دوم 
سازمان زمین شناسی و سوم بخش 
خصوصی اما وظایــف این بازیگران 
تفکیک شده است. در بیشتر جوامع 
دولتها توسط ســازمان های زمین 

شناسی یا سازمانهای ذی ربطی که 
در این زمینه کار توســعه ای انجام 
می دهند، در حد اطالعات پایه یعنی 
مراحل اکتشاف شناسایی و پی جویی، 

کار اکتشافی را انجام می دهند. 
 اکتشــاف شــامل چهار مرحله 
شناســایی، پی جویــی، عمومی و 
تفضیلی اســت.  معموال سازمانهای 
حاکمیتی بخش پایه را به عهده می 
گیرنــد و الیه های اطالعاتی را تهیه 
می کنند که شامل نقشه های زمین 
شناســی یک صد هزار، نقشه های 
ژئوشــیمی یک صد هزار، ژئوفیزیک 
هوایی یک صد هزار، کارهای ماهواره 
ای و از این دست اطالعات است. در 
ادامه اینها را با هم تلفیق می کنند و 
مدل ســازی آن را براساس پتانسیل 
مواد معدنی شناسایی شده در اختیار 
بخش خصوصی می گذارند. در واقع 
طبق این چرخه کار توســط وزارت 
خانه تعریف می شود و توسط ایمیدرو 
مسئولیت پذیری می شود. سپس  با 
ســازمان زمین شناسی و شرکتهای 
مشاور داخلی قرارداد برای اجرای کار 

مدیراکتشافایمیدروازاقداماتمهمدرراستایتوسعهوتوانمندسازیبخشاکتشافخبرداد؛

افزایش100درصدیکارهایاکتشافیدرسال98

در حال حاضر عدم 
ثبات و شفافيت 
در قوانين  و 
همچنين نبود 
تعامل سازنده ميان 
سازمان های مرتبط 
با بخش معدن، 
باعث کاهش ميل 
سرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در 
بخش معدن شده 
است

علی اصغرزاده
مدیر اکتشاف ایمیدرو

اکتشاف
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بسته می شود و خروجی این روند برای 
فراخوان می رود و طبق آن به بخش 
خصوصی که تمایل به کار روی پهنه 

دارد واگذار می شود.
آیا به نظر شما حضور کمرنگ  �

بخش خصوصی در این بخش به 
دلیل دخالت بیش از اندازه دولت 

در این حوزه نیست؟ 
واقعیت این است که دولت به این 
دلیــل این بخــش از کار را به عهده 
می گیرد که از جنس مساحت های 
بزرگ است و سرمایه گذاری در این 
پهنه ها برای شناسایی باال است . به 
تعبیر دیگر دولت راحت تر از بخش 
خصوصی از پس آن بر می آید . اگرچه 
زمانی که بر اساس دانش کسب شده ، 
قدرت تصمیم گیری نسبت به پهنه به 
دست آمد در اختیار بخش خصوصی 
قرار خواهد گرفت. آنچه در کشور ما 
اتفاق می افتد تاحدودی شــبیه این 
روند است و در مواردی هم متفاوت 

عمل می کند. 
در کشور ما این کار توسط سازمان 
زمین شناسی و سازمان توسعه اتفاق 
می افتد و بندهای قانونی آن نیز وجود 
دارد. در واقع بند 5 قانون معادن و  ماده 
3۲ آیین معادن این وظیفه را به هر 
دوی این سازمانها داده است و این دو 
سازمان موظف شده اند که اطالعات 
را که هزینه بر نیز است، تهیه کنند و 
در ادامه الیه های اطالعات، خروجی 
داشته باشد که نمایانگر پتانسیل های 
معدنی است.  تا این مرحله ریسک کار 
تا حدودی کم می شود چراکه هزینه 
زیــادی را تا همین جای کار این دو 

بخش عهده دار می شوند.
ســپس  از اینجا به بعد کار بخش 
خصوصی حضور پیدا می کند. در این 
زمینه تفاهم نامه ای هم با ســازمان 
زمین شناسی توسط غریب پور  رئیس 
هیات عامل ایمیدرو امضاء شده است 
که نسبت به سالهای قبل کامل تر شده 
و سه جانبه نیز است. به طوری که بر 
اساس آن کارها توسط وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت به بخش خصوصی 
در مراحل بعد از پایه و پی جویی داده 

می شود.

وضعیت واگــذاری پروژه ها  �
به بخش خصوصی چگونه بوده 

است؟ 
بر اساس آنچه گفته شد،  سازمان 
توسعه با همراهی توان سازمان زمین 
شناسی باید روی پهنه ها کار کند و  
از بخش خصوصی مثل شــرکتهای 
پیمانکار و شرکتهای مشاور استفاده 
کند . در ادامه زمانی که کار به جایی 
رسید که قابلیت تصمیم گیری در آن 
باشــد و شفافیت به مرحله ای برسد 
که جذب سرمایه گذار داشته باشد، 
فراخوان می شود.  تاکنون نیز واگذاری 
ها بر همین مبنا انجام شده است که 
موارد زیادی نیز به بخش خصوصی 
داده شــده است.  نمونه آن محدوده 
های جازموریان بود که 15 بلوکه از 
آن واگذار شد و پروانه های اکتشافی 
متعددی توســط ایمیدرو و شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی به عنوان زیر 
مجموعه به بخش خصوصی واگذار 
شده است. این الگو در حال حاضر در 
کشــور اجرا می شود که یک چرخه 

ساده را ایجاد کرده است. 
ســازمان فضایی کشور چه  �

کمکی به بهبود روند اکتشافی 
می کند؟

سازمان فضایی کل کشور، متولی 
کارهای ماهواره ای کشور است. یعنی 
جدا از اینکه این ســازمان به دنبال 
ماهواره های اختصاصی است و تمام 
اطالعــات ماهــواره ای را جمع آوری 
می کند، در زمینه اکتشاف کانسارها و 
شناخت مواد معدنی مختلف که نیاز 
به بررسی طول موج های ماهواره ای که 
این سازمان در بانک اطالعاتی بومی 
خود دارد نیز ایفای نقش می کند تا 
دریابیم کدام مناطق، مستعد چه مواد 

معدنی ای هستند.
بر این اساس  ایمیدرو باید به سازمان 
فضایی کشور در ارتقای داده های بانک 
طول موج های کشور کمک کند و از آن 
طرف هم آنها در تحلیل و تفسیر داده ها 
و اســتفاده از رزولوشن های مختلف 
تصاویر ماهواره ای به ما کمک می کنند. 
نخستین بار است که سازمان فضایی 
کشور با ما کار مشترک انجام می دهد. 
این در حالی اســت که در اکتشافات 

پیشین ایمیدرو از ماهواره ها استفاده 
کردیم اما از کمک های تخصصی این 
سازمان بهره نبردیم در صورتی که از 
این پس قصد داریم در زمینه داده های 
ماهواره ای، اطالعات خود را ارتقا دهیم.

بار مالی و علمی فعالیت در این  �
بخش ها به دوش دولت است یا 

بخش خصوصی؟ 
ما به عنوان دولت به دنبال رقابت با 
بخش خصوصی نیستیم. به این ترتیب  
معموال مواردی به ما واگذر می شود که 
فراخوان داده شود و بخش خصوصی 
برای آن اقدام نکرده باشد. سپس در 
ایمیدرو کار به دو بخش تقسیم می 
شــود که به دنبال آن یا از مشاوران 
داخلی اســتفاده می شود و یا اینکه 
با ســازمان زمین شناسی به قرارداد 
تبدیل خواهد شد.  این در حالی است 
که  رتبه بندی برای مشاوران از قبل 
انجام شده و براساس همین رتبه، کار 
به مشاوران داده می شود. در نهایت 
حاصل این همکاری ها به پتانسیل 
جدیدی با شفافیت اطالعاتی بیشتر 
تبدیل می شــود کــه در این گام به 
بخش خصوصی تحویل داده می شود 

و  استقبال از آن بسیار زیاد است. 
در حالی که اسکن مساحت  �

کشوری مانند کانادا بیش از یکبار 
انجام شده اما  در ایران این کار 
حتی یکبار هم به طور کامل انجام 
نشده است. به نظر شما  این اقدام 

چه زمانی اتفاق می افتد؟
بنده به عنوان کسی که نزدیک به 
سی سال در بخش اکتشاف فعالیت 
کرده ام، معتقدم که  شــرایط ایران 
بســیار خاص است و قابل مقایسه با 
کشورهای دیگر نیست. در واقع  بخشی 
از مساحت کشور ما به درد مواد معدنی 
می خورد و  بخشی دیگر به درد معادن 

هیدروکربنی. 
این در حالی است که در هیدروکربنها 
انتظار معدن فلزی نداریم و انتظارات 
ما محدود است. بر این اساس  اینکه 
اسکن کامل انجام نشده، تصور درستی 
نیست.  به عبارتی تقریبا حدود ششصد 
هزار کیلومتر از مســاحت کشور ما 
برای  اسکن مواد فلزی توجیه ندارد.  
در برخی مساحتها انتظار مواد نفتی، 

 ایميدرو باید به 
سازمان فضایی 

کشور در ارتقای 
داده های بانک طول 

موج های کشور 
کمک کند و از آن 
طرف هم آنها در 
تحليل و تفسير 

داده ها و استفاده 
از رزولوشن های 

مختلف تصاویر 
ماهواره ای به ما 

کمک می کنند
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گازی، آبهای فسیلی و ذخایر ید داریم و 
ضرورتی برای عمل طبق الگوی کشور 
دیگر نیست چراکه  به لحاظ ساختار 

زمینی مشابه نیستیم. 
کشــور ما اگرچه زمین خشــکی 
معرفی شــده است اما بهشت زمین 
شناسی است چراکه پوشش ندارد و 
همه چیز روی زمین هویداســت. در 
حالی که  در کانادا سرتاسر جنگل و 
سپس خاک آلی یا خاکهای یخچالی 
است که اینها کار را سخت می کند. 
در ایران رخ نمون ها کامال در بیابانها 
مشخص است و با پی جویی می توان 
به اطالعات و نتایج بسیار خوبی دست 
یافت. برای نمونه دیگری فعالیتهای 
اکتشافی در روسیه انجام می شود که 
عمده کشور پوشیده از خاک است یا 

پوشش گیاهی
 در حال حاضر عکسهای ماهواره ای، 
اطالعات و پوشش خوبی را در کشور به 
ما می دهد و با هزینه به مراتب کمتری 
می توان به نتیجه رسید. البته با حرف 
شما برای اسکن کامل کشور موافق 
هستم ولی با توجه به ماهیت کشور 

باید اولویت بندی ها متفاوت باشد . 
در ادامه باید به این موضوع نیز اشاره 
کنم که یک صد هزارها را ســازمان 
زمین شناســی به طور کامل انتشار 
داده است. از این رو هر مکتشفی برای 
کار در جای جای کشور با مراجعه به 

کتابخانه سازمان زمین شناسی می 
تواند نقشه ها را درخواست بدهد و با 
قیمت بسیار ناچیزی دریافت کند که 

شامل الیه هاست. 
چطور می تــوان به این روند  �

سرعت بخشید؟
چند پارامتر اصلــی برای این کار 
باید مورد توجه قرار گیرد که در وهله 
اول شفافیت قوانین قرار دارد. سرمایه 
گذار باید تکلیف خود را بداند که اگر 
از سرمایه و دانش خود استفاده کرد ، 
در نهایت چه چیزی نصیب او خواهد 
شد. البته این تا حدودی به پتانسیل 
زمین هم برمی گردد اما شــفافیت 
اطالعات آن را واضح تر می کند.  در 
ادامه باید اطمینان داشته باشد که با 
سرمایه گذاری در این بخش با سازمان 
آب، معارضین محلی و سازمان محیط 
زیست درگیر نشود. در این خصوص 
کارگروههــای تعاملی وجود دارد که 
سعی دارند با این سازمانها به تعامالتی 
برسند که البته تا حدی هم انجام شده 
اما این حدود معدنکاران را راضی نمی 
کند چراکه ایــن حد تضمین نمی 
کند بدون دغدغه وارد اینکار شــوند. 
به همین خاطر باید بیش از این جلو 

برویم. 
سازمانهای مقابل هم دغدغه های 
خود را دارند که جدی است و محق 
هستند اما این دغدغه ها برای سرمایه 

گذار دلیل نمی شود. تکلیف سرمایه 
گذار باید شــفاف و واضح مشخص 
شود. برای نمونه سازمان منابع طبیعی 
حیطه خود را مشخص نمی کند که 
شفاف اعالم کند این بخش برای منابع 
طبیعی بــرای فعالیت ممانعت دارد، 
همین طور میراث فرهنگی. در تمامی 
این موارد شــفافیت اطالعات وجود 
ندارد. این در حالی است که سرمایه 
گذار جایی کار می کند که قطعیت 

داشته باشد. 
برای اکتشــاف در عمق چه  �

برنامه ای وجود دارد؟
حوزه معدن شامل سه بخش اساسی 
است. اکتشاف، استخراج و فرآوری که 
هرکدام ملزومات خود را می طلبد. در 
حال حاضر در بحث استخراج مشکل 
تجهیزات و ماشین آالت وجود دارد 
که خود به دو بخش معادن کوچک 
و معادن بزرگ تقســیم می شود و 
هرکدام متناسب با نیاز خود در اسکیل 
کوچــک و بزرگ تجهیزات دارند. در 
حوزه معادن کوچک هم دانش و هم 
توانایی تولید آن وجود دارد که سازمان 
توسعه نیز از آنها حمایت می کند. این 
در حالی است که بیشتر معادن کشور 

نیز کوچک و متوسط هستند. 
 امــا متاســفانه در بخش تجهیز 
معادن بزرگ عقب هستیم و به واردات 
وابســتگی داریم. با همه این اوصاف 

کشور ما اگرچه 
زمين خشکی 
معرفی شده است 
اما بهشت زمين 
شناسی است 
چراکه پوشش 
ندارد و همه 
چيز روی زمين 
هویداست
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بزرگترین مشکل ما در فرآوری است 
و باید در این بخش بســیار کار شود 
. بر این اســاس در تالش هستیم از 
پژوهشگران و دانشــگاهها استفاده 
کنیم.  در همین راستا بودجه پژوهشی 
را بــاال برده ایم و تفاهم نامه هایی با 
دانشگاههای معتبر کشور داشته ایم . 
به عبارت دیگر دانشگاهها را براساس 
توانشان در حوزه معدن تفکیک کرده 
ایم و از هرکدام انتظاراتی را طی قرارداد 
مکتوب کرده ایم که در قالب طرحهای 
پژوهشی از دانشگاهها دریافت خواهیم 

کرد. 
به جز دانشگاه های معتبر، با  �

ارگان های دیگری هم تفاهم نامه 
امضا کرده اید؟ 

ما بــه دنبال این هســتیم که با 
طرحهای جبرانی، طرحهای بازدارنده 
و توسعه ای به زبان مشترک برسیم. 
کاری که در کشورهای توسعه یافته 
انجام می شود. در این راستا تفاهم نامه 
هایی را با محیط زیست امضاء کرده 
ایم که به تازگی انجام شده است. این 
روال را با انرژی اتمی هم دنبال کردیم 
و به نتایج بسیار خوبی رسیدیم. اگرچه 
با سازمان منابع طبیعی هنوز به تفاهم 
نرســیده ایم. با این حــال در تالش 
هستیم تا با تمام سازمانهای موازی 
تعامل ایجاد کنیم که اگر به طور کامل 
اتفاق بیافتد، بسیاری از مشکالت حل 
خواهد شد و نتیجه آن سرعت دهی 

به روند کار است.  
در واقع یکی از اهداف ما این است 
که آموزش بین رشته ای اتفاق بیفتد 
. به عنوان مثال من به عنوان معدنکار،  
اطالعاتی از محیط زیســت ندارم و 
بالعکس آنها اطالعاتی از معدن ندارند 
که نتیجه آن مشکالت با معارضین در 
بحث معدنکاری خواهد بود و در نهایت 
سرعت کار را به شدت کاهش می دهد.

ایمیــدرو برای توســعه و  �
توانمندسازی بخش اکتشاف چه 
اقداماتی را دستور کار قرار داده 

است؟ 
مجموع پهنه های اکتشافی ایمیدرو 
از ســال 93 تاکنون بــه 651 هزار 
کیلومتر مربع می رســد که در قالب 
101 پهنه در 30 اســتان کشور در 
حال انجام اســت. از این میزان ۲57 
هزار کیلومتر مربع به اتمام رسیده و 
66 هزار کیلومتر مربع نیز به بخش 
خصوصی واگذار شده است. در حالی 
که طی ســال های 93 تا 97 معادل 
600 میلیارد تومان هزینه اکتشافی 
و 719 هزار متر حفاری انجام شــد 
که منجر به 79 گواهی کشف، 1۴5 
پروانه کشف، ۲3۴پروانه در حال صدور 
و دستیابی به 383 محدوده امیدبخش 
شد. بر این اساس در سال 98 میزان 
کارهای اکتشافی و پهنه ها نسبت به 
سال گذشته 100 درصد افزایش یافت.

بــا این حــال ایمیــدرو در حال 

انجام اقدامات مهمی برای توســعه و 
توانمندســازی بخش اکتشاف است 
که از جمله آن می توان به تاســیس 
کنسرســیومی از بزرگترین شرکت 
های صنعتی و معدنی، انعقاد تفاهم 
نامه با ســازمان های موثر در حوزه 
اکتشــاف، ایجاد ظرفیت های جدید 
سرمایه گذاری در کشور، احیا و فعال 
سازی معادن کوچک ، تامین ارز مورد 
نیاز شرکت های حفاری و تجهیزاتی 

اشاره کرد. 
تاســیس صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه اکتشــاف نیز یکی دیگر از 
اقدامات مهم ایمیدرو است.  همچنین 
برخی از اهداف کنسرســیوم، ایجاد 
هم افزایی بین شــرکت های معدنی 
و صنایع معدنی، توسعه فعالیت های 
اکتشافی از طریق واگذاری 1۴ پهنه و 
سرمایه گذاری مشترک در پروژه های 

ملی است.
به عنوان ســوال آخر،  برای  �

جلب مشارکت بخش خصوصی  
در حوزه اکتشاف برنامه ای دارید؟ 
واقعیت این است که ما همچنان 
درگیر مشکالت با معارضین هستیم 
که البته دغدغه خود را دارند چراکه با 
شروع کار معدن و ایجاد اشتغال، هر 
آسیبی که به محیط زیست و منابع 
طبیعی وارد می شــود قابل پیگیری 
نیست. بنابراین  هر اعتراضی از جانب 
آنها با عنوان صدمه به اشتغال سرکوب 
می شــود. با این حال ایمیدرو برنامه 
هایی را دستور کار خود قرار داده است 
که از جمله آنها می توان به اکتشاف و 
فرآوری عناصر کمیاب و نادر خاکی با 
تکنولوژی های ویژه و جلب مشارکت 
بخش خصوصی اشاره کرد. رشد برنامه 
ها در حوزه های جاری، استمرار بهبود 
و ارتقای بانک اطالعاتی مکان محور 
GIS، اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق 
با اســتفاده از روش های نوین نیز از 
برنامه های آتی اکتشاف در ایمیدرو  
به حساب می آید. این در حالی است 
که نیاز به هماهنگی بیشتر با سازمان 
منابع طبیعی کشور و همچنین جذب 
اعتبارات در حوزه معادن و اکتشاف از 
جمله چالش های پیش رو در بخش 

اکتشاف است.

تاسيس صندوق 
سرمایه گذاری 

جسورانه اکتشاف 
نيز یکی دیگر 

از اقدامات 
مهم ایميدرو 

است.  همچنين 
برخی از اهداف 

کنسرسيوم، ایجاد 
هم افزایی بين 

شرکت های معدنی 
و صنایع معدنی، 
توسعه فعاليت 

های اکتشافی از 
طریق واگذاری 

۱4 پهنه و سرمایه 
گذاری مشترک 

در پروژه های ملی 
است
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ایران به عنوان بهشت زمین شناسی و 
آلبوم مواد معدنی، می تواند با تمرکز بر 
معادن در جهت کاهش وابستگی به نفت 
و افزایش درآمد ملی گام های قابل توجهی 
را بردارد اما متأسفانه دولت هنوز اقدامات 
موردنیاز برای جایگزینی معادن به جای 
نفت را برای کاهش تکیه بر درآمدهای 
نفتی در بودجه کشور را موردتوجه قرار 
نداده است. ازاین رو سهیال جلودار زاده 
عضو هیئت مدیره شــرکت گسترش و 
نوســازی معادن خاورمیانه )ممرادکو( 
معتقد است که برخالف شعارهای داده 
شده در مهروموم های اخیر، هنوز فاصله 
بســیار زیادی تا دستیابی به این هدف 
وجــود دارد. وی که در مصاحبه خود با  
معدن نامه به معضلی به نام در حاشیه 
بودن بخش معدن اشاره می کند، معتقد 
است که دولت باید در بخش زیرساخت ها 
حضور پیدا کند و در حوزه اکتشــاف با 
بخش خصوصي مشارکت داشته باشد 
چراکه این اقدام منجر به تقویت جایگاه 
معادن در کشــور خواهد شد. نماینده 
مردم در مجلس دهم  که از بودجه اندک 
اکتشافی کشور و همچنین بی توجهی به 
مقوله اکتشافات و معادن سبز گالیه دارد، 
رشد و توسعه کشور در بخش اکتشافات و 

معدن را درگرو توسعه پایدار می داند. در 
ادامه گفتگوی عضو هیئت مدیره ممرادکو 

با »  معدن نامه« را می خوانید:
به نظر شــما بهترین متولی  �

اکتشاف را باید کدام سازمان در 
نظر گرفت تا بهترین نتیجه در 

این وضعیت حاصل شود؟
بهترین متولی اکتشــاف، سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی است. 
بر این اســاس می توان با در اختیار قرار 
دادن بودجــه و امکانــات الزم به این 
سازمان و همچنین بهره بردن از توانمندی 
شرکت های قدرتمند داخلی و خارجی در 
زمینه اکتشاف، اقدامات قابل توجهی را در 
این زمینه انجام داد. همچون اکتشاف 
زغال سنگ توسط روس ها و اکتشاف مس 
توسط یوگوسالوها که گزارش آن ها بعد 
از حدود نیم قرن هنوز به عنوان رفرنس 

استفاده می شود.
تکنولوژی های وارد شده به  �

حوزه اکتشــاف در ابتدا از چه 
کشورهایی بوده و در چه سطحی 

عملیاتی شده است؟
فعالیت ها و تکنولوژی های وارد شده 
به ایران در دهه اول تأســیس سازمان 

زمین شناسی به ترتیب شامل مواد زیر 
می شود:

1-آغاز تهیه و انتشــار نقشــههای 
چهارگوشه ای زمین شناسی به مقیاس 
1:۲50000 بــا همــکاری بعضــی از 
موسســه های خارجی ازجمله سازمان 
زمین شناســی آلمان، دانشگاه میالن 
)ایتالیا(، پلی تکنیک فدرال و دانشــگاه 

زوریخ )سوئیس(
۲-تشکیل و فعالیت کمیته نام گذاری 

چینه شناسی
3-اعزام گروهی از کارشناس از سازمان 
ملل  از کشورهای از آلمان، ژاپن، سوئیس، 
اتریش، نروژ، کانادا، فرانسه، آمریکا، سوئد، 
نیوزلند، هلند، شوروی سابق، انگلستان، 
چکسلواکی، فنالند  جهت همکاری با 

سازمان زمین شناسی کشور 
۴-تشکیل بخش کارتوگرافی و تهیه 
نقشــه های زمین شناسی در سازمان با 

همکاری و نظارت فنی کشور سوئیس
5-آغاز همکاری مشــترک سازمان 
زمین شناسی و موسسه زمین شناسی و 
مواد رادیواکتیو و هسته ای یوگسالوی 
برای انجام مطالعات زمین شناســی و 
اکتشافات تفصیلی معدنی در گستره 

دکتربهرامجلوداریمدیرعاملشرکتگسترشونوسازیمعادنخاورمیانه)ممرادکو(

راهکارتقویتجایگاهمعادندرکشور

بهترین متولی 
اکتشاف، سازمان 
زمين شناسی و 
اکتشافات معدنی 
است. بر این 
اساس می توان 
با در اختيار قرار 
دادن بودجه و 
امکانات الزم به 
این سازمان و 
همچنين بهره 
بردن از توانمندی 
شرکت های 
قدرتمند داخلی و 
خارجی در زمينه 
اکتشاف، اقدامات 
قابل توجهی را در 
این زمينه انجام 
داد

بهرام جلوداری
مدیر عامل شرکت ممرادکو
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کرمان- ســیرجان- رفسنجان- بم به 
مساحت 61653 کیلومترمربع و در ۲3 
برگ زمین شناسی به مقیاس 1:100000
6-آغــاز و انجــام طرح برداشــت 
زمین شناسی چهارگوش بندر پهلوی 
)انزلی( با همکاری ســه زمین شناس 

انگلیسی
7-انعقاد قرارداد بین دانشگاه گرونوبل 
)Gronoble( با سازمان زمین شناسی 

برای تبادل دانشجو
8-حفــاری پهنه معدن مس چهل 
کوره  و کشــف پهنه غنــی مینرالیزه 
مس به ستبرای 100 مترو تهیه نقشه 

1:5000 و ...
در مورد تاریخچه تشکل های  �

ابتدایی اکتشاف در ایران چیزی 
می دانید؟

 قانون تأسیس سازمان زمین شناسی 
کشــور در  ۲8 مرداد 1338 از تصویب 
مجلس های ملی و سنا گذشت و سازمان 
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 
با همکاری سازمان ملل تأسیس شد و 
کار خود را از سال 13۴1 به طور رسمی 
آغاز کــرد. پیش از آغاز کار ســازمان 
زمین شناسی کشور، بیشتر بررسی های 
زمین شناسی به وسیله شرکت ملی نفت و 
دیگر شرکت های نفتی صورت می گرفت 
و به دلیل اینکه کار شرکت های نفتی 
بیشــتر جنبه اقتصادی داشت و حول 
محور کشــف و اســتخراج نفت و گاز  
می چرخید، وظیفه مطالعات سیستماتیک 
زمین شناسی و اکتشاف کانی های ایران 
و تهیه نقشه های زمین شناسی کشور بر 

عهده این سازمان گذاشته شد.
یکی از مشــکالت بنیادین سازمان 
زمین شناســی در آغاز کار، گردآوردن 
کارشناسان مورداحتیاج بود به طوری که 
زمین شناســان باتجربه که ســازمان 
می توانست از وجود آن ها استفاده کند 
وجود نداشت؛ بنابراین این سازمان مجبور 
شــد کادر خود را از میان فرهیختگان 
رتبه های نخست دانشگاه های داخلی و 
خارجــی تأمین کند و به آموزش آن ها 

بپردازد.
علیرغــم آمــوزش کارشناســان 
زمین شــناس داخلــی، بدیهی به نظر 
می رســید که در آغاز کار ســازمان به 
وجود متخصصان خارجی نیازمند باشد. 
به همین جهت تصمیم بر این شد تا از 
کمک های فنی سازمان ملل استفاده شود 

و این اقدامات منجر به بستن موافقت نامه 
میــان دولت ایران و ســازمان ملل در 
ســه برنامه شد. طبق این موافقت نامه، 
سازمان ملل حاضر شد 60 متخصص 
در رشته های مختلف زمین شناسی در 
اختیار سازمان زمین شناسی گذاشته و 
افزون بر آن جهت تجهیز آزمایشگاه ها 
برابر ۴00 هزار دالر تجهیزات به سازمان 

زمین شناسی واگذار کند.
با توجه به اینکه هدف دولت  �

کاهش تکیــه به نفت در بودجه 
کشور و جایگزینی حوزه هایی 
همچون معدن برای درآمدزایی 
است، به نظر شما آیا به معدن برای 
این منظور به اندازه کافی بها داده 

شده است؟
برخالف شــعارهای داده شــده در 
سالهای  اخیر، هنوز فاصله بسیار زیادی 
تا این هدف وجود دارد. بر این اساس باید 
برای رفع این مشکل، در جهت جلوگیری 
از خام فروشی مواد معدنی اقدامات جدی 
انجام داد. همچنین رفع ناهماهنگی های 
موجود بین ارگان ها ازلحاظ قوانین مثل 
سازمان صنعت، معدن با منابع طبیعی 
و محیط زیست می تواند تا حدود بسیار 
زیادی مشکالت مکتشف و بهره بردار را 

حل کند.
جــذب ســرمایه گذاری خارجی در 
زمینه اکتشاف و بهره برداری مواد معدنی، 
بازاریابی گسترده جهت جذب بازارهای 
خارجی برای تولیدات صنعتی و همچنین 
عدم واگذاری محدوده های معدنی جهت 
اکتشــاف و بهره برداری به اشخاص یا 
شرکت های ضعیف به لحاظ فنی و مالی 
می تواند از دیگر اقداماتی باشد که ما را 
به این هدف نزدیک کند. اگرچه با توجه 
به اکتشاف تنها 7 درصد از مساحت کل 
کشور، فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به 

این اهداف وجود دارد.
کشورهای پیشرفته در بخش  �

معدن چه میــزان بودجه برای 
اکتشاف اختصاص می دهند و این 

بودجه در ایران چقدر است؟
امــر اکتشــاف در جهان توســط 
شرکت های بزرگ مقیاس و شرکت های 
کوچک مقیاس صورت می گیرد که غالباً 
در کشورهایی همانند کانادا یا استرالیا به 
وجود آمده اند. ازاین رو طی دهه گذشته، 
بودجه های اکتشافی در جهان رشد 10 
برابری داشــته و به بیش از 30 میلیارد 

دالر در سال ۲01۲ رسید. چنین رشد 
قابل توجهی در بودجه اکتشاف مرهون 
افزایش چشــمگیر مــواد معدنی طی 
دهه گذشته بود؛ بنابراین کامالً طبیعی 
است که با افت قیمت ها در چند سال 
اخیر، بودجه های اکتشافی نیز به شدت 
کاهش یابد. به طوری که در سال ۲013، 
بودجه هــای اکتشــافی در جهان افت 
قابل مالحظه ای نسبت به سال پیش از 

آن داشت.
مقایســه حجم ســرمایه گذاری در 
ایران طــی ســال های 1380-1390 
نشــان می دهد که در بهترین حالت، 
کل سرمایه گذاری صورت گرفته 10۲3 
میلیارد ریال بوده که با احتســاب نرخ 
تسعیر 1۲۲60 ریال، حدود 83۴ میلیون 
دالر تخمین زده می شود و در مقایسه 
با دیگر کشــورهای جهان حتی به 0/1 
آن ها نیز نمی رسد. این در حالی است که 
واکاوی عدم سرمایه گذاری در امر اکتشاف 
چه از طرف دولت و چه از طرف بخش 
خصوصی می تواند علت اصلی »در حاشیه 

بودن بخش معدن« را نمایان کند. 
در حوزه اکتشاف با توجه به  �

هزینه بر بودن و بازگشت سرمایه 
در بلندمدت، باید بخش خصوصی 

در چه حد درگیر باشد؟
انجام فعالیت های اکتشافی در کشور 
همواره ازنظر تأمین مالی و خصوصیات 
ذاتی، مشکالتی را با خود به همراه داشته 
است و باوجوداینکه در چند سال  گذشته 
فعالیت های این حوزه با سرعت بیشتری 
انجام شده، اما بازهم نسبت به ظرفیت  ها 
و ذخایــری که داریم از وضعیت و روند 

مناسبی برخوردار نیست. 
نهادهــا  برخــی  به طورمعمــول 
و ســازمان های دولتی مانند ســازمان 
زمین شناسی باید وظیفه تولید اطالعات 
پایه را بر عهده بگیرند و با پوشش بخشی 
از این ریسک، شرایط را برای ورود بخش 

خصوصی فراهم کنند.
به این ترتیب اگــر دولت در بخش 
زیرســاخت ها حضور یابد و در حوزه 
اکتشاف با بخش خصوصي مشارکت 
داشته باشد و به عبارتي همان اقداماتي 
که در کشورهاي توسعه یافته صورت 
می پذیرد را بر اســاس پتانســیل ها 
و بضاعــت موجــود الگوبــرداري و 
معادل ســازی کند، جایگاه معادن در 

کشور تقویت می شود.

عدم سرمایه گذاری 
در امر اکتشاف چه 

از طرف دولت و 
چه از طرف بخش 

خصوصی می تواند 
علت اصلی »در 

حاشيه بودن بخش 
معدن« را نمایان 

کند
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در شــرایط فعلــی بخش  �
خصوصی تا چه اندازه در حوزه 
اکتشاف نقش دارد و این میزان 
در کشورهای فرا صنعتی چقدر 

است؟
آمار سرمایه گذاری های صورت گرفته 
در بخش اکتشاف مواد معدنی ایران نشان 
می دهد که کل بخش خصوصی موجود 
در ایران حتی در مقیاس شــرکت های 
کوچک مقیاس جهان نیز نتوانسته در 
این بخش سرمایه گذاری کند. در بخش 
استفاده از سرمایه گذاری خارجی )حضور 
شرکت های بزرگ و کوچک( نیز ایران با 
توجه به نبود سرمایه گذاری به موقع دولت 
در امر زیرساخت های اطالعاتی، تاکنون 

از توفیق چندانی برخوردار نبوده است.
در داخل کشور هم شرکت های بزرگ 
اکتشــافی به معنی واقعی هیچ گاه در 
مقیاس های جهانی تشکیل نشده اند و 
بیشتر سرمایه گذاری های صورت گرفته 
توسط شــرکت بهره برداری انجام شده 
است. با توجه به این مقیاس ها می توان 
گفت که در حوزه اکتشاف مواد معدنی، 
مقیاس سرمایه گذاری و توجه دولت به 
مقوله تهیه اطالعات پایه در ایران هیچ 
تناسبی با کشورهای معدن خیز در جهان 
ندارد. بنابراین توجه به ســرمایه گذاری 
توسط دولت در این بخش بسیار ضروری 

است.
میزان فعالیت شــرکت های  �

بزرگ و کوچک اکتشــافی در 
ایران قابل قبول است یا خیر؟

در ایــران برخالف کشــورهای برتر 
معدن خیز، شرکت های بزرگ و کوچک 
اکتشافی نه حضور دارند و نه در داخل 
تشکیل شــده اند که در اولین فرصت 
باید سیاست گذاری مناسب برای ایجاد 
شرکت های اکتشافی داخلی با قابلیت های 
جهانی صورت گیــرد و زمینه حضور 
شرکت های بین المللی اکتشافی فراهم 
شود. همچنین با توجه به اینکه نحوه 
دقیق تأمین مالی در شرکت های اکتشافی 
در ایــران و نظام بازار برای فعالیت های 
اکتشافی تعریف نشــده است، باید » 
اقتصاد اکتشــاف » به معنای واقعی در 

ایران تعریف شود. 

از طرفی فعالیــت دولت در مراحل 
مختلف اکتشافی و نوع حمایت دولت در 
مراحل مختلف، به طور دقیق تعریف نشده 

و با توجه به این موضوع در صورت وجود 
حمایت های ناچیز نیز، سرمایه گذاری در 
اکتشــاف به اهداف موردنظر نمی رسد. 
درحالی که در صورت تمرکز منابع دولت 
بر تهیه اطالعات پایه و شناسایی و دوری 
کردن از فعالیت های اقتصادی در اکتشاف 
تفصیلی، فعالیت های دولت در بخش 

معدن، هدفمند خواهد شد. 
در حال حاضر به لحاظ کمیت  �

و همچنین ارزش تجاری، مواد 
معدنــی موجود در کشــور را 
برای سرمایه گذاری باید چطور 

اولویت بندی کرد؟
بر اســاس طرح استراتژی اکتشاف 
که توســط ســازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشــور تدوین شده 
است، اولویت های اکتشافی مواد معدنی 
کشــور در شــش گروه مشخص شده 
اســت که گروه اول شــامل طال، نقره، 
مــس، مولیبدن، ســرب- روی و آهن 
به عنوان اولین اولویت های اکتشــافی 
کشور هستند. گروه دوم را موادی ازجمله 
کرومیت، تیتانیــم، وانادیم، آنتیموان، 
تنگستن و آزبســت و همچنین گروه 
ســوم را موادی همچون فلد سپات، بر، 
منیزیم، جیوه و منگنز تشکیل می دهند. 
از این گروه اندیس ها و آثار کانی سازی 
و کانساری های معدودی شناسایی شده 
و نیاز به ارزیابی و بررسی های پژوهشی 

دقیق تری دارد. 
فیروزه، سنگ های قیمتی، نیوبیوم، 
تانتالیوم، عناصر نادر خاکی، نیکل، کبالت، 
فلزات گروه پالتین گرافیت و قلع جزو 
گروه چهارم به حساب می آیند. درواقع 
این گروه را موادی تشکیل می دهند که 
تنها آثار و نشانه هایی از آن ها شناسایی 
شده یا آن که محیط مناسبی برای تشکیل 
منابع آن ها در کشور وجود دارد ولی هنوز 
منابع معتبر و مشخصی از آن ها معرفی 

نشده است.
همچنین گــروه پنجم بــه موادی 
همچون پتاس، خاک نســوز، فسفات، 
تالک، ســولفات سدیم، میکا، برات ها و 
کانی های صنعتی اختصاص پیدا می کند. 
در این گروه مواد معدنی خاصی در نظر 
اســت که از دیرباز عملکــرد خوبی در 
اکتشاف آن ها وجود داشته و با فناوری 
ساده اســتخراج، تولید و فرآوری شده 
است. به همین دلیل جاذبه های بیشتری 
برای بخش خصوصی داشته به نحوی که 

این بخش تمامی مراحل از اکتشاف تا 
صادرات را به تنهایی انجام داده است.

و در آخر گروه ششم را موادی ازجمله 
بوکسیت، آندالوزیت، ایلمینیت، گارنت، 
سلستین و زغال ســنگ مواد معدنی 
تشکیل می دهد که این گروه موادی را 
شامل می شود که دارای ذخایر مناسبی 
است اما به دلیل دارا بودن مشکل فرآوری 
و مصرف صنعتی، این مواد وارد چرخه 

تولید نشد ه اند.
البتــه در این خصــوص باید به این 
نکته اشاره کرد که اولویت استخراجی 
می تواند تابعی از شرایط اقتصادی و نیاز 
مبرم به مواد اولیه باشــد. برای مثال با 
توجه به سیاســت های توسعه صنعت 
فوالد، می توان گفت اکتشاف و استخراج 
زغال سنگ یکی از اولویت های معدنی 
کشور اســت که باید توجه ویژه به آن 

داشت.
اکتشاف در ایران در مقایسه با  �

کشورهای منطقه و حتی دنیا در 
چه سطحی است؟

بر اســاس گــزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که در خردادماه سال 96 
منتشرشده است، 60 درصد ذخایر معدنی 
ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و 
بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است.

 ایران با استخراج ساالنه 1۲ میلیون 
تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین 
پنج کشور برتر جهان قرار دارد اما ازنظر 
صادرات با ارقام ۲50 تا ۴00 میلیون دالر 

در جمع ۲0 کشور جای گرفته است.
متوسط اســتخراج مواد معدنی در 
مهروموم های گذشته 390 میلیون تا 

۴00 میلیون تن اعالم شد. 
در دولت یازدهم، سازمان های توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
و زمین شناسی و اکتشــافات معدنی 
کشور از ســال 1393 برنامه اکتشاف 
۲50 هزار کیلومتر از مســاحت کشور 
را در شرق به اجرا گذاشتند که تا سال 
گذشته دستاوردهای این برنامه شناسایی 
۴۲ تــن ذخیره طــال، ۲۲ میلیون تن 
بوکسیت، 103 میلیون تن باریت، 30 
هــزار تن آنتیموان، 65 هزار تن عناصر 
نادرخاکی، 3۴5 میلیون تن زغال سنگ 
کک شو، ۲00 میلیون تن زغال سنگ 
حرارتــی و 500 میلیــون تن ذخیره 
سنگ آهن به عنوان ذخایر قطعی بوده 
اســت.  همچنین ارزش ذخایر معدنی 

در اولين 
فرصت باید 
سياست گذاری 
مناسب برای 
ایجاد شرکت های 
اکتشافی داخلی 
با قابليت های 
جهانی صورت 
گيرد و زمينه 
حضور شرکت های 
بين المللی اکتشافی 
فراهم شود
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اکتشافی جدید 50 میلیارد دالر است 
که در نیمه نخست سال 1396 اعالم شد.
اما به طورکلی در خصوص رتبه بخش 
معدن ایران در رتبه بندی جهانی معادن 
اظهارنظرهــا و آمارهای درســتی ارائه 
نمی شود. به عنوان مثال برخی مسئوالن 
بر این باورند کــه در حال حاضر ایران 
ازنظر رتبه بندی جهانی معادن در بین 
10 کشــور برتر دنیا قرار دارد اما برخی 
دیگر از آن ها معتقدند که تنها ۲0 معدن 
کشور هستند که با رعایت استانداردهای 
الزم در ردیف معادن بزرگ و استاندارد 

جهانی قرار می گیرند.
بــرای ارتقای رتبه کشــور در حوزه 

اکتشاف باید چه اقداماتی را انجام داد؟
 به طور مسلم با انجام کار اکتشافی 
قــادر خواهیم بود رتبه کشــور را ارتقا 
دهیم.  ایران یک درصد از خاک جهان 
را در اختیار داشته و از ظرفیت الزم برای 
مصرف ساالنه هزار میلیارد تومان بودجه 
در بخش اکتشاف برخوردار است. این در 
حالی است که بودجه اکتشافی کشور 
بسیار اندک بوده به گونه ای که آخرین 
آمارها نشــان از جذب 37 درصدی از 

بودجه اکتشاف دارد.
طبق آمار سازمان زمین شناسی ایران 
ظرفیت ساالنه یک میلیون متر حفاری 
را دارد. درحالی که در کشوری مانند کانادا 
به ازای هر کیلومترمربع 6 متر حفاری 
می شــود اما در کشور ما این میزان به 
کمی بیشتر از یک متر می رسد. بنابراین 
با توجــه به اینکه ظرفیت حفاری یک 
میلیون متر را در سال داریم، حفاری 150 
تا ۲00 هزار متری نشانه نیاز کشور به کار 

بیشتر است. 
در حال  حاضر ایران ازنظر رتبه جهانی 
معادن در بین 10 کشور برتر دنیا قرار 
دارد اما معایبی هم در قســمت هایی از 
پروژه ها وجود دارد کــه ازجمله آن ها 
می توان به عمق حفاری ها اشاره کرد که 
در کشورهای توسعه یافته این حفاری ها 

چندین برابر است.
به نظر شما آموزش در کشور در بخش 
اکتشاف منطبق با آموزش روز دنیاست 
و بخش دانشگاهی سعی در به روزرسانی 

اطالعات دارد؟
با وجود تحریم ها، تعامالت دانشگاه ها 
با دانشــگاه های بین المللــی در حال 
انجام است. اگرچه برای تقویت روابط 
بین المللی باید از ظرفیت سفارتخانه ها، 

رایزنی های فرهنگی و ســایر نهادهای 
فعال در عرصه بین المللی استفاده شود 
و نیز سامانه امن ثبت اطالعات، رصد، 
پایش و ارزیابی روابط علمی بین المللی 
کشــور ثبت و ایجاد شــود. از طرفی 
بایــد چارچوب و ضوابط ارائه و نشــر 
دستاوردهای مهم و برون داده ای علمی 
اولویت دار در عرصه هــای بین المللی 
از راه های مختلــف از قبیل پایگاه ها و 
بانک های اطالعاتی، شبکه های اجتماعی، 
مقاالت، شــناخت نامه ها، پایان نامه ها، 
کنفرانس هــا و رویدادهای کارآفرینی 
به منظور رعایت منافع ملی و ایجاد فضای 

امن ارتباطی تعیین شود.
از سوی دیگر باید بازار محصوالت و 
خدمات علمی و فناورانه به ویژه دانش بنیان 
در کشورهای هدف کمک های علمی 
و فناوری به کشــورها و جوامع همسو 
با بهره گیری هدفمند از دیپلماســی و 
کمک های توسعه ای کشور توسعه یابد. 
ســازوکار جذب، اقامــت و بهره گیری 
ضابطه مند از ظرفیت و توان دانشمندان، 
پژوهشگران، فناوران و دانشجویان خارجی 
به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز باید 

توسعه پیدا کند. 
درواقع پذیرش دانشجویان غیر ایرانی 
و اخذ بورس های تحصیلی و فرصت های 
مطالعاتــی خارج از کشــور مبتنی بر 
اولویت های تعیین شده در اسناد باالدستی 

نظام باید ساماندهی شود.
آیا به بخــش تحقیقات در  �

دانشــگاه ها در حوزه اکتشاف 
هزینه مناسبی تعلق می گیرد؟

بر اساس برآوردهای صورت گرفته و 
به نقل از معاون امور بین الملل دانشگاه 
خواجه نصیرالدیــن طوســی، هزینه 
برنامه های علمی تحقیقاتی دانشگاه ها به 

۲00 هزار دالر می رسد.
 این در حالی اســت که گاهی برای 
تنها یک تصمیم اقتصادی ۲0 میلیارد 
دالر کنار گذاشــته شــده می شود که 
هزینه تحقیقاتی کشــور یک دهم این 
مبلغ هم نیست.  اگرچه به نظر نمی رسد 
تأمین هزینه علمی تحقیقاتی بین المللی 
کشور خیلی سخت باشد. نکته قابل توجه 
این است که در زمان افزایش فشارهای 
سیاسی، دیپلماسی علمی می تواند راهگشا 
باشد؛ بنابراین دولت نباید از دیپلماسی 
علمی غافل شــود یا آن را کم اهمیت 
قلمداد کند، چراکه از دست رفتن این 

فرصــت، ضررهای جبران ناپذیری را به 
کشور وارد می کند.

موضوع اکتشافات و معادن  �
سبز در کشور ما جایگاهی دارد؟

در حوزه اکتشافات و معادن، برخی 
بر این باور هستند که این اقدامات مغایر 
با سیاســت های زیست محیطی است، 
درحالی که سرمایه گذاری و نتایج حاصل 
در بخش معدن می تواند منجر به توسعه 
سرمایه گذاری در بخش محیط زیست 
شــود و این دو هیچ گونه منافاتی باهم 
ندارند؛ اما گاهی دیده می شود که برای 
صــدور یک پروانه اکتشــافی یا پروانه 
بهره بــرداری مقاومت های زیــادی از 
سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی 

انجام می شود.
 البته شــاید این مقاومت ها به حق 
باشد اما اگر اقدامات اکتشافی و معدنی 
هم راســتا با مسائل زیست محیطی و 
منابع طبیعی باشــد، می تواند نه تنها 
اثــرات منفی احتمالی را کاهش دهد 
بلکه منجر به توسعه مقوله ای به اسم 

معدن سبز شود.
 این در حالی اســت که در کشور ما 
موضوع اکتشافات و معادن سبز هنوز هیچ 
جایگاهی پیدا نکرده است و این دو یعنی 
معدن و محیط زیست را در برابر همدیگر 

تصور کرده ایم.
به عنوان کالم آخر، به راهکار  �

رشد و توسعه در بخش اکتشافات 
و معدن اشاره کنید.

توسعه پایدار عاملی است که باعث رشد 
و توسعه کشورهای توسعه یافته در بخش 
اکتشافات و معدن می شود اما در کشور ما 

مغفول مانده است. 
درواقع توسعه پایدار یک نگاه یکپارچه 
و همه جانبه برای رشد و توسعه اقتصادی 
محسوب می شود. در این رویکرد نمی توان 
پتانسیل های رشد و توسعه را فدای یکدیگر 
کرد، بلکه با همسو کردن این رویکردها 
می توان به رشد و توسعه رسید. ما برای 
ایجاد اشتغال، توسعه صنعت و رونق تولید 
باید نگاهمان به سرمایه گذاری را تغییر 
دهیم و از توانمندی های سرمایه گذاران 
در جهت توسعه روستاها، ایجاد اشتغال 
و جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به 
شهرها و شغل های کاذب جلوگیری کنیم. 
البته این امر زمانی محقق خواهد شد 
که نقطه تعادل در اکتشافات و معدن و 

محیط زیست را پیدا کنیم.

هزینه برنامه های 
علمی تحقيقاتی 

دانشگاه ها به 
200 هزار دالر 

می رسد. این در 
حالی است که 

گاهی برای تنها یک 
تصميم اقتصادی 
20 ميليارد دالر 

کنار گذاشته شده 
می شود که هزینه 

تحقيقاتی کشور 
یک دهم این مبلغ 

هم نيست
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اگرچــه متولیان حــوزه صنایع 
معدنی معتقدند که طی ســال های 
اخیر اقدامات قابل توجهی در حوزه 
اکتشــافات معدنی انجام شــده اما 
بررسی ها حاکی از آن است که اکثر 
اقدامات اکتشافی به صورت سطحی 
بوده و در زمینه اکتشافات تکمیلی و 
عمقی چندان کارنامه پر باری در حوزه 
معدن وجود ندارد به طوریکه ذخایری 
که در طول سال های اخیر و با استفاده 
از  اکتشافات سطحی صورت گرفته به 
تدریج رو به اتمام هستند ذخایری که 
می تواند ارزش افزوده زیادی را برای 
اقتصاد به دنبال داشته باشد. به عقیده 
رییس کمیســیون معــدن  وصنایع 
معدنی اتاق ایران، در حال حاضر عدم 
بهروزرساني و تجهیز نهادهاي متولي 
اکتشاف کشور با تجهیزات و فناوریهاي 
روز دنیا جهت انجام اکتشافات عمقی 
یکی از مهمترین چالش های حوزه 

اکتشاف به شمار می رود
 بهرام  شــکوری کــه به تازگی با 
حکم غالمحســین شــافعی رییس 

اتــاق بازرگانی بعنــوان عضو جدید 
شــورای عالی معادن درآمده است، 
معتقد اســت که می توان در شرایط 
فعلی با تخصیص بودجه مناسب در 
راستای اســتفاده از روش های نوین 
و فناوری هــای روز دنیا، به  ســمت 
اکتشــافات جدید و عمقی رفت که 
این موضوع می تواند تحول مناسبی 
را در این حوزه به دنبال داشته باشد 
به گفته این فعــال معدنی ضرورت 
دارد اکتشــافاتی که از سوی برخی 
از ســازمان ها و به منظور تامین نیاز 
مجموعه تحت پوشــش صورت می 
گیرد متوقف شــد چرا که این اقدام 
عالوه بر سدی در مقابل رشد بخش 
معدن به عدم شفافیت اطالعات منجر 
خواهد شد  گفتگوی پیام آوران معدن 
نامه با این عضو اتاق بازرگانی ایران را 

در ادامه می خوانید: 
اکتشاف به عنوان حلقه اول  �

معدنکاری در کشورهای جهان 
بســیار مورد حمایت دولت ها 
قرار دارد، به نظر شــما  وظیفه 

سیاستگذاران معدنی در جهت 
منافع عمومی کشــور  تامین 

چیست؟
با توجه بــه اینکه بخش معدن و 
صنایع معدنی پیشران اقتصاد است 
و با متحول شــدن این بخش، سایر 
بخش های صنعتی و اقتصادی کشور  
نیز فعال می شــود، سیاست گذاران 
معدنی در هر کشــوری باید شرایط 
معدنکاری را بــه نحوی برنامه ریزی 
کنند که عمــوم افراد جامعه و خود 
دولت از مزایای معدن بهره مند شوند. 
بنابراین سیاست های معدنی بازتاب 
روندی اســت که بر اساس آن منافع 
عمومی کشور تعریف می شود. از این رو  
مدیریت کارآمد و توسعه علمی بخش 
معدن را بایــد از طریق برنامه ریزی 
اکتشــافات، عملیات استخراجی و 
بهره وری در بازه های زمانی کوتاه مدت 
و بلند مدت به نحوی انجام داد تا بتوان 
به اهداف ملی و اولویت های مربوطه 

دست یافت.
از طــرف دیگر با توجــه به آنکه 

رییسکمیسیونمعدنوصنایعمعدنیاتاقبازرگانیایرانبااشارهبهالزاماتتحققاهدافتوسعهایمطرحکرد

اکتشافرویکردملیطلبمیکند

با توجه به 
اینکه بخش 
معدن و صنایع 
معدنی پيشران 
اقتصاد است و 
با متحول شدن 
این بخش، سایر 
بخش های صنعتی 
و اقتصادی کشور  
نيز فعال می شود، 
سياست گذاران 
معدنی در هر 
کشوری باید شرایط 
معدنکاری را به 
نحوی برنامه ریزی 
کنند که عموم 
افراد جامعه و خود 
دولت از مزایای 
معدن بهره مند 
شوند

بهرام شکوری
رییس کمیسیون معدن و 

صنایع معدنی اتاق ایران

اکتشاف
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فرآیند اکتشافات معدنی و طرح های 
توسعه ای دنباله آن، بسته به نوع مواد 
معدنی و ویژگی های ذخیره، چیزی در 
حدود 5 تا ۲0 سال طول میکشد، به 
همین لحاظ از دیدگاه اقتصادی، این 
دوره زمانی به معنای قبول ریســک 
باالی سرمایه گذاری و صرف نقدینگی 
فراوان در مراحل مختلف کار است که 
باید برنامه ریزی های دقیقی در این 

خصوص انجام شود. 
دولــت چطور مــی تواند با  �

محوریت توجه به بخش خصوصی 
نسبت به حمایت  از فعالیت های 

معدنی اقدام کند؟
 دولتها باید در بســیاری از موارد 
ریسک اکتشافات را تا مرحله ای که 
بخش خصوصی از تــوان آن برآید، 
بپذیرند. همچنین فارغ از ریســک 
مرحله اکتشــاف، با توجه به اینکه 
تامیــن مالی اکتشــاف برای بخش 
خصوصی بسیار سنگین است، بنابراین 
یکی از وظایف اصلی سیاستگذاران 
معدنی از جنبه اقتصادی این اســت 
که برنامه ریــزی تخصیص اعتبارات 
برای اکتشافات مواد معدنی گوناگون 
و پژوهش هــای فناوری های مرتبط 
را انجــام دهنــد و پیش بینی های 
واقع بینانه ای را نیز برای تعیین وضعیت 
عرضــه و تقاضای مواد معدنی انجام 
دهند. ایجاد شــرایط مناسب برای 
سرمایه گذاری، شفافیت قوانین معدنی 

و ایجاد تســهیالت اجرائی، اداری و 
مالی برای فعالین این بخش باید یکی 
از اولویتهای اصلــی دولت ها در هر 
کشوری باشد. این در حالی است که 
ریسک باالی موجود در ابتداي زنجیره 
که جزء ذات فرایند اکتشاف محسوب 
مي شود، انگیزه فعالین بخش خصوصی 
را جهت ورود به این حوزه کاهش داده 
است در صورتی که دولت ها مي توانند 
با حضــور نظام مند تا مرحله اي که 
ریسک کاهش پیدا کند، به زنجیره 

معدنکاري کمک کنند.
آیا بخش خصوصی میتواند  �

جایگاهی تاثیرگــذار در حوزه 
اکتشاف داشته باشد؟

حفاری های اکتشــافی همواره در 
طول عمر معدن و بــه موازات تمام 
مراحل معدنکاری ادامه پیدا میکند 
تا بتوان مرز دقیق بین ماده معدنی و 
باطله را حین استخراج مشخص کرد. 
بنابراین عملیات اکتشافی همواره از 
زمان توسعه معدن تا بسته شدن آن 
ادامه پیدا میکند. درنتیجه معدنی که 
توســط بخش خصوصی در مرحله 
بهره برداری است نیز به نوعی درگیر 
فعالیت های اکتشافی بوده بطوریکه 
در حین انجام این عملیات اکتشافی، 
ذخایر جدیدی یافت میشود که نه تنها 
ذخیره کلی معدن را ارتقا می بخشد 
بلکه عمر معدن را نیز افزایش میدهد. 
به عبارتی این مرحله از اکتشاف از 

ریسک بسیار کمتری برخوردار است 
و بخش خصوصی می تواند پاسخگوی 
این ســطح از ریســک پذیری  باشد. 
در واقع ســرمایه گذاري در زنجیره 
فعالیت هاي معدني در مرحله مطالعات 
اولیه، شناسایي و پیجویي جهت کشف 
محدوده هاي داراي پتانسیل از ریسک 
باالیی برخوردار اســت اما  هر چه به 
سمت اکتشاف مقدماتي، حفاري هاي 
اکتشــافي و اکتشافات تفصیلي و در 
نهایت فعالیت هاي معدنکاري پیش 
می رویم،  از این ریسک کاسته شده 
و تمایل فعاالن بخش خصوصی براي 

سرمایه گذاري بیشتر می شود. 
تفاوت کشورهای توسعه یافته  �

و در حال توسعه در حوزه تقسیم 
وظایف اکتشافی چیست؟

مقایســه وضعیت اکتشاف منابع 
معدني ایران با کشورهاي معدنخیز 
و کشــورهاي پیشــرو در صنایــع 
معدني مانند اســترالیا و چین نشان 
دهنده فاصله بسیار زیاد ایران با این 
کشورهاست.  به طوري که استرالیا 
و چین به طور متوســط سالیانه 5 تا 
8  میلیون متر حفاري اکتشافي انجام 
میدهند، اما در ایران در چند دهه اخیر 
کمتر از این میزان حفاري اکتشافي 
انجام شده است که نشان دهنده شکاف 
و چالش های متعدد بین اکتشافات 
ایران و سایر کشورهای معدنی جهان 

است.

 دولتها باید در 
بسياری از موارد 

ریسک اکتشافات 
را تا مرحله ای که 

بخش خصوصی 
از توان آن برآید، 

بپذیرند
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به طــور کلــی  در کشــورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه، بخش 
تولید اطالعات پایه زمین شناســی، 
اکتشــافات ناحیه ای )ژئوشیمیایی، 
ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی( ، تلفیق 
و مدلســازی این الیه ها و  همچنین 
معرفی مناطق امید بخش، در حوزه 
وظایف حکومتی جای گرفته است و 
در این مرحله تفاوتی بین این دو گروه 

کشورها وجود ندارد. 
درحالیکه مرحلــه انجام عملیات 
اکتشافات عمومی )نیمه تفصیلی( تا 
مرحله پیش امکان سنجی در کشورهای 
توسعه یافته از جمله وظایف بخش 
خصوصی و در کشــورهای در حال 
توســعه از جمله وظایف حاکمیتی 

بشمار می آید. 
حلقه بعــدی زنجیره فعالیت های 
معدنی که شــامل انجــام عملیات 
اکتشافات تفصیلی به منظور بررسی 
تغییرات شــکل، حجم و عیار است، 
در کشورهای توسعه یافته با حضور 
بخــش خصوصی و در کشــورهای 
درحال توسعه با حضور دولت و بخش 
خصوصــی پیش مــی رود.  بنابراین 
می توان با این الگو دریافت که به جز 
در حلقه ابتدایی زنجیره فعالیت های 
معدنــی،  حضــور دولت در ســایر 

بخش هــای زنجیره الزامــی نبوده و 
می توان با بخش خصوصی قدرتمند 
و ریسک پذیر از حجم وظایف دولت و 
سایر هزینه های دولتی کاست و امور را 
به دست بخش خصوصی واگذار کرد. 
هرچند که امروز بخش خصوصی ایران 
آمادگی پذیرش این حجم از وظایف 
سنگین و ملی را ندارد اما می توان امید 
داشت که با بهبود فضای کسب و کار 
و تقویت بخش خصوصی، به مرور این 

مهم محقق شود. 
مهم ترین چالش  حوزه اکتشاف  �

را  چه موضوعی ارزیابی می کنید؟ 
طی ســال های اخیــر ذخایری 
نزدیک به سطح زمین مورد اکتشاف 
و بهره برداری قــرار گرفته اند و مواد 
معدنی آن اســتحصال شــده که به 
تدریج رو به اتمام هســتند. از اینرو 
برای جبران کمبود مواد معدنی باید 
نسبت به استحصال آن دسته از ذخایر 
پوشیده شده توسط رسوبات جوان و 
نیز ذخایر عمقی اقدام کرد. بنابراین 
یکــی از مهم ترین چالش های حوزه 
اکتشــاف عدم به روزرساني و تجهیز 
نهادهاي متولي اکتشــاف کشور با 
تجهیزات و فناوریهاي روز دنیا جهت 
انجام اکتشافات عمقی است. در واقع  
بخش اکتشاف منابع معدني در کشور 

متناسب با پتانســیل هاي معدني و 
طبیعي موجود ایران توســعه نیافته 
اســت که انتظار می رود با تخصیص 
بودجه مناســب، بتوان با استفاده از 
روش های نویــن و فناوری های روز 
دنیا، به  ســمت اکتشافات جدید و 

عمقی رفت.
 به طــور مثال اگر بودجه ای برای 
عملیــات ژئوفیزیــک هوایی وجود 
نباشد و این کار انجام نشود، خبری 
از شناسایی آنومالی ها و یافتن ذخایر 

معدنی جدید نخواهد بود.
از  موازی کاری سازمان های  �

دولتی به عنوان یکی از  چالش 
های حوزه اکتشاف نام برده می 
شود در اینصورت چه مشکالتی 
را به بخش معدن و حوزه اکتشاف 

تحمیل می کند ؟ 
موازی کاری در سازمان های دولتی 
ذی نفــع در اکتشــافات و در نتیجه 
ضعف در اکتشافات معدنی و یکپارچه 
سازی اطالعات اکتشافی کشور یکی 
از چالش های قابل توجه در این حوزه 
به حساب می آید. به طور مثال وزارت 
نفت، سازمان زمین شناسي و اکتشافات 
معدني کشــور و ســازمان توسعه و 
نوسازي معادن، سازمان انرژی اتمی 
و... بدون هماهنگي و گاهاً به صورت 

برای جبران کمبود 
مواد معدنی 
باید نسبت به 
استحصال آن 
دسته از ذخایر 
پوشيده شده 
توسط رسوبات 
جوان و نيز ذخایر 
عمقی اقدام کرد
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موازي فعالیــت میکنند که نتیجه 
فعالیت های خود را در دسترس سایر 
سازمان های مربوطه قرار نمی دهند 
که این امر باعث کندی رشد بخش 
معدن و در دسترس نبودن اطالعات 

جامع می شود.
 در حقیقت بسیاری از سازمان  ها به 
منظور رسیدن به اهداف سازمانی خود 
اقدام به اکتشاف مواد معدنی و انرژی 
می کنند نظیر شرکت نفت و سازمان 
انــرژی اتمی؛ که این امــر بدون به 
اشتراک گذاری اطالعات اکتشافی خود 
با سازمان های دیگر، موازی کاری و به 
تبع آن افزایش هزینه ها را دربردارد. 
بنابراین باید به منظور یکپارچه کردن 
اطالعات اکتشافی کشور، سازمان های 
ذی نفع در حوزه اکتشاف را ملزم به 
اشــتراگذاری اطالعات اکتشاف کرد 
تا پایگاه جامعي از اطالعات پایه مورد 
نیاز براي مراحل مختلف اکتشــاف 

ایجاد شود.
در خصــوص راهکارهــای   �

افزایش مشارکت بخش خصوصی 
و  راهکارهای برون رفت از چالش 
و ارتقای فعالیت های اکتشافی  

توضیح دهید ؟
عدم مشارکت بخش خصوصی در 
این حوزه به عنوان یکی از چالش های 
این بخش به حساب می آید. اگرچه 
عدم جذابیت بخش اکتشــاف برای 
بخش خصوصی منطقی به نظر می آید 

اما می توان با فراهم کردن زیرساخت ها 
و اطالعات پایه اي مورد نیاز و تکمیل 
بانک داده هاي زمین شناسي ، بستر 
ورود بخش خصوصــي به این حوزه 
و انجام اکتشــافات تفصیلي را مهیا 
کرد. همچنین استفاده از مشوق ها و 
معافیت هاي مختلف براي معدنکاران 
نیــز میتواند موجــب ایجاد تحرک 
در بخش اکتشــاف به ویژه اکتشاف 
حین اســتخراج و اکتشــاف پس از 
اتمام استخراج معدن  توسط بخش 

خصوصی شود. 
همچنیــن دولــت می توانــد با 
برگزاري مناقصه ها و مزایده هاي ملي 
و بین المللي به همراه مشــوق هاي 
دولتي به منظور جذب سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي براي اکتشافات منابع 
معدني در مراحل مختلف پایه، عمومي 
و تفصیلي مسیر مشــارکت بخش 
خصوصی در حوزه اکتشاف را تسهیل 
کند و روند انجام فعالیت های اکتشافی 
کشور را تسریع بخشــد. باید توجه 
داشت که مقوله اکتشاف به نگاهی ملی 
نیازمند است نه نگاه فردی و شرکتی 
بنابراین در شرایطی که  شرکت های 
کوچــک خصوصی توان مشــارکت 
در اکتشــافات را ندارند با تشــکیل 
کنسرسیوم اکتشــافی می توان بین 
شرکت ها هم افزایی ایجاد کرد به طوری 
که سرعت عمل آن در پیگیری امور 
اکتشاف، منشأ اثرات خیر در بخش 

تامین مواد معدنی خواهد شد. درحال 
حاضر شــرکت های معدنی بزرگی 
مانند گل گهــر، چادرملو و مبارکه، 
آمادگی خود را بــرای عملیات های 
اکتشافی در سال جاری اعالم کرده اند 
و ریســک عملیات اکتشــافی را نیز 
پذیرفته اند. از این رو این امید وجود 
دارد که این حرکت، الگوی مناسبی 
از تشکیل کنسرسیوم های اکتشافی 

در کشور شود.
در این میان تقویت صندوق هاي 
پوشش دهنده ریسک مانند افزایش 
ســرمایه صندوق بیمه فعالیت های 
معدنی و  باز کردن راه های تامین مالی 
نیز می تواند انگیزه کافی را به دولت و 
بخش خصوصی در تسریع عملیات 

اکتشافی دهد. 
در حــال حاضر قــدم مثبتی که 
در این حــوزه انجام گرفته اســت، 
تدوین برنامه شــکل گیری صندوق 
جســورانه برای مباحث اکتشافات 
معدنی است که سهامداران می توانند 
برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش 
اکتشافات معدن مشــارکت کنند. 
بنابراین تعامل میان بانک ها و صندوق 
و افزایش ســرمایه صندوق، میتواند 
گام مهمي در فراهم کردن شــرایط 
مناسب براي تأمین مالي فرایندهاي 
اکتشافي باشد و ما را در جهت برون 
رفت از مشکالت فعلی حوزه اکتشاف 

یاری کند. 

بسياری از 
سازمان  ها به منظور 
رسيدن به اهداف 

سازمانی خود 
اقدام به اکتشاف 

مواد معدنی و 
انرژی می کنند 

نظير شرکت 
نفت و سازمان 

انرژی اتمی؛ که 
این امر بدون به 

اشتراک گذاری 
اطالعات اکتشافی 

خود با سازمان های 
دیگر، موازی کاری 

و به تبع آن 
افزایش هزینه ها 

را دربردارد



38

w
w

w
.m

ad
an

na
m

e.
ir

2

w
w
w
.m
ad
an
na
m
eh
.c
om

شناسایی و اکتشاف مواد معدنی 
رکن اساسی در استخراج و بهره برداری 
از معادن است. معادن و صنایع معدنی 
نیز بعنوان ارکان اصلی صنایع بشمار 
میروند به طوری که رشد و توسعه هر 
صنعتی بدون وجود مواد معدنی انکار 
ناپذیر است. اما آنچه در زنجیره جامعه 
معدنی درخور توجه اســت، فراهم 
آوردن محوریت علمی و فنی است که 
بستری مناسب را برای اجرای عملیات 
اکتشافی مهیا می کند و میزان ریسک 
پذیری در اکتشاف ذخایر معدنی را به 
حداقل ممکن می رساند. در حالی که 
عدم توجه به این موضوع در بسیاری 
موارد سرمایه ها را به باد داده است. 

متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل 
رونق فروش مواد معدنی خام، هجوم 
برای ثبت محدوده ها افزایش یافته 
و هزینه های بســیاری در چارچوب 
عملیات اکتشافی انجام پذیر است. به 
درستی می توان عنوان کرد که بیش 
از 90درصد محدوده های ثبت شده یا 
به حال خود رها شده اند و یا با انجام 

عملیات اکتشافی مختصر و خارج از 
استاندارد به مقصد نرسیده اند. از دیگر 
عوامل درخور توجه نبود اســتراتژی 
جامع و درخور توجه در کشور است 
که مسیر حرکت جامعه معدنی را در 
کشور ترسیم کند. در همین خصوص 
ناصر عابدیان از جمله سخت کوشان 
حــوزه علوم زمیــن و معدن معتقد 
است سالهاســت که در مورد تدوین 
استراتژی جامع معدنی صحبت می 
شــود اما کارهای انجام شده در این 
مسیر چندان درخور توجه و کاربردی 

نبوده است.
به گفته این مهندس و کارشناس 
اکتشــاف معدن، همواره سوال های 
گوناگونــی در رابطه بــا فعالیتهای 
اکتشافی و اولویت های مواد  و صنایع 
معدنی مطرح می شود که هیچ گاه 
پاســخ درســتی  به آنها داده نشده 
اســت. این در حالی است که پاسخ 
گفتن به اینگونه ســوال ها شرایط 
ویــژه ای را طلب می کنــد که در 
حال حاضــر در این خصوص  قالب 

تعریف شده ای که بتوان آن را به اجرا 
 درآورد، دیده نمیشود. در ادامه گفتگوی 
»معــدن نامه« با مهندس عابدیان را 

می خوانید: 
در ابتــدا بفرماییــد که آیا  �

صادرات مواد معدنی می تواند راه 
مناسبی برای کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی در بودجه کشور 

باشد؟
شماری از افراد درآمدهای نفتی را 
با درآمدهای معدنی مقایسه و گاهی 
جایگزینی را پیشــنهاد میکنند. در 
حالی که مواد معدنی خام و صادرات 
آن هیچگاه نمــی تواند جایگزین یا 
جانشین مواد نفتی خام شود. مگر آنکه 
در قالب کشوری چون کره جنوبی و 
ژاپن کاربــری این فلزات در تولیدات 

صنعتی اتفاق بیفتد. 
اولویتهای اکتشافی در کشور  �

تابع چه مواردی است؟ 
به طور کلی اولویتهای اکتشافی تابع 
دو عامل مهم اقتصادی یعنی زمان و 
بازار  است.  این دو مولفه مهم اقتصادی 

4چالشعمدهجامعهمعدنیکشورازدیدگاهکارشناسعلومزمیناعالمشد؛

نبوداستراتژیاکتشافومعدن

مواد معدنی خام 
و صادرات آن 
هيچگاه نمی تواند 
جایگزین یا جانشين 
مواد نفتی خام 
شود. مگر آنکه 
در قالب کشوری 
چون کره جنوبی و 
ژاپن کاربری این 
فلزات در توليدات 
صنعتی اتفاق 
بيفتد

عابدیان 
کارشناس معدن

اکتشاف
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نقش اساسی در روند فعالیتهای معدنی 
به طور عام و فعالیتهای اکتشافی بطور 
خاص ایفا  می کننــد.  در رابطه با 
عامل زمان، این مولفه خود دارای دو 
زیر مولفه اســت که یکی زمان حال 
و دیگری زمان آینده است. بنابراین 
اولویتهای اکتشــافی مواد معدنی را 
به تناســب زمان و در چارچوب فراز 
و نشــیبهای آن که خود به عوامل و 
عناصر دیگری ارتباط پیدا می کند، 

می توان ارزیابی کرد. 
آنچــه در رابطه بــا اولویت های 
اکتشافی در طوالنی مدت باید همواره 
مورد توجه قرار گیرد، روند صنعتی 
شدن در کشور است که می بایست 
معادن نیاز آنها را فراهم آورد. به عبارت 
دیگر باید معین شود که آیا در آینده 
همچنان بــازار صادرات مواد خام پر 
رونق خواهد بود یا مواد معدنی تجدید 
ناپذیــر می خواهد زیربنای صنعتی 

کشور را فراهم آورد. 
در مرحلــه دوم، بــازار داخلی و 
صادراتی  اولویتها را رقم می زند . در 
حال حاضر اگرچه ذخایر مس سمت 
و ســوی کم و بیش مشخصی دارند 
ولی هنوز هم جایگاه آینده این مواد 
فلزی چندان روشــن نیست. ذخایر 
ســرب و روی و کرومیت نیز همین 
وضعیت را دارند و خام فروشــی آنها 
در بازار صادرات رونق دارد.  بنابراین 
زمان و بازار مصرف است که اولویت 
ها را در این خصوص در کوتاه مدت 
تعیین می کند که بازار داخلی نسبتا 
ثابت و معین است اما بازار صادرات پر 
نوسان و تابع تقاضای جهانی و منطقه 

ای مواد معدنی است . 
به لحاظ کمیت و  همچنین  �

ارزش تجاری، مواد معدنی موجود 
در کشور را باید چطور اولویت 

بندی کرد؟
مواد معدنی فلزی از جمله  سنگ 
آهــن، مس، ســرب و روی، منگنز، 
آنتیموان، کرومیت، طال و مواد معدنی 
غیر فلزی همچون پتاس، سولفاتهای 
سدیم، منیزیم و استرانسیوم، ذغال 
سنگ، فسفات، بوکسیت و ید اولویت 
های اکتشافی کشور هستند که در 
حال حاضر هم بازار و هم مواد مصرف 

آنها مشخص است و فرآوری چندان 
دســت و پا گیری هم ندارند.  ارزش 
ســرمایه گذاری بر روی اکتشاف هر 
ماده معدنی به تناسب عملکردی است 
که بر روی آن ماده معدنی انجام می 
پذیرد و آن ماده معدنی خام را به سمت 
تولید نهایی سوق میدهد. از سوی دیگر 
همانطور که گفته شد، زمان است که 
ارزش تجاری و اقتصادی ماده معدنی 

را مشخص و معین میکند. 
 پاسخ این سوال با توجه به عملکرد 
کشور چنین است که در کمتر از ده 
سال تولید فوالد خود را به دو برابر و 
تا مرز هشــتصد میلیون تن در سال 
افزایــش داد. حال آنکه کشــور ما با 
این همه ذخایر سنگ آهن و پس از 
50ســال هنوز در زیر ۲5میلیون تن 

فوالد دست و پا می زند.
 بنابراین ارزش ســرمایه گذاری و 
ارزش اقتصادی هــر ماده معدنی در 
نفــس ماده خام آن نیســت بلکه به 
مجموعه فرآیندهایی مربوط می شود  
که بر آن ماده معدنی انجام می پذیرد. 
به عنوان مثال سیلیس به خودی خود 
فقط یک ســنگ ســخت است ولی 
زمانی به ارزش می رسد که از آن انواع 
شیشه تولید می شود. بنابراین ارزش 
سرمایه گذاری و ارزش اقتصادی هر 
ماده معدنی از شن، خاک رس تا طال 
و نقره زمانی خود را نشان می دهد که 

در روند تولید مصرف شوند. 
چالش های موجود در کشور در  �

این حوزه چیست؟
متاسفانه چالش های فرآوری جامعه 
معدنی کشور بســیار زیاد است که  
بخش عمده ای از این چالشها داخلی 
و بخشی برگرفته از مسائل مختلفی 
اســت که از جانب بازارهای خارجی 
بر آن وارد می شــود. اما از مهمترین 
این چالشها می توان به ۴ مورد اشاره 
کرد. چالش نبود استراتژی اکتشاف و 
معدن به طور خاص و  ضعف مدیریتی 
به عنوان کارگــردان جامعه معدنی 
کشــور از مهمترین چالش های این 
حوزه هستند. همچنین در این راستا 
با چالشهای علمی و فنی که به عنوان 
موتور محرکه جامعه اکتشافی و معدنی 
بشمار می آید، روبرو هستیم. چالشهای 

ســرمایه ای نیز از دیگر چالش های 
موجود در این حوزه است که در کنار 
چالشهای علمی و فنی یا کارشناسی؛ 
رکن اساســی و زیر بنای اکتشافی و 

معدنی کشور به حساب می آید. 
بر این اساس  به  نظر شما در  �

کشور در حوزه اکتشاف و معدن 
استراتژی مشخصی وجود ندارد؟ 
واقعیت این است که در این خصوص 
اینکه کجا هستیم و باید این مسیر را 
چگونه طی کنیم و در نهایت به کجا 
برسیم، مشخص نیست و هیچگاه هم 
معین نبوده است. این در حالی است 
که در تمام جوامع معدنی و صنعتی 
پیشــرفته، در اولین گام اســتراتژی 
را تدوین و مســیر خود را معین می 
کننــد.  چرا که هر کشــوری بدون 
داشــتن استراتژی عقیم و فلج است. 
بنابراین استراتژی به معنای زیر بنا، 
هدف و استراتژی آینده نگری است که 
بدون آن جامعه لنگ لنگان در بستری 

ناهموار پیش خواهد رفت. 
در مورد  ضعف مدیریتی در  �

حوزه معدن بیشتر توضیح دهید. 
اگر تمام عناصر برای توسعه بخش 
معدن فراهم باشد اما مدیرانی قوی و 
آگاه وجود نداشته باشند، باز همه چیز 
میلنگد. مدیریــت در چارچوب کل 
جامعه معدنی کشور، از ثبت محدوده 
ها شروع و تا انتهای راه استمرار می 
یابد ولی متاسفانه از گام اول تا انتهای 
راه پای این مدیریت چوبین اســت و 
هماهنگی مناسبی نیز میان سازمان 
ها در این بخش وجود ندارد. به همین 
دلیــل وزارتخانه ها و ســازمان های 
مختلف ساز خود را می زنند و در این 
میان معدن دار و معدن کار نمی دانند 
که با توجه به این معضالت چه آینده 

ای در انتظار آنهاست. 
منظور شما از چالش های علمی  �

و فنی و همچنین سرمایه ای در 
حوزه معدن چیست؟

چالش های علمی و فنی به قطبهای 
دانشگاهی کشور ارتباط پیدا می کند. 
به این معنا که دانشجویان علوم زمین 
باید دروس مختلف را حفظ کنند اما 
شــرایطی برای آنها فراهم نمی شود 
 که کارایــی و کاربری هر آنچه را که 

چالش نبود 
استراتژی اکتشاف 

و معدن به طور 
خاص و  ضعف 

مدیریتی به عنوان 
کارگردان جامعه 
معدنی کشور از 
مهمترین چالش 
های این حوزه 

هستند
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آموخته اند مشــاهده کنند. در واقع 
سیستم آموزش مشکل دارد و برای 
بــرون رفت از این مشــکل، آموزش 
تئوری و آموزش عملی می بایســت 
گام به گام و با هم از آغاز کار تا زمان 
فارغ التحصیلی پیوسته در کنار هم 
پیش رود. چرا که در حال حاضر این 
مقوله یکی از چالشهای عمده ای است 
که دامنگیــر صاحبان محدوده های 
اکتشافی است. به این ترتیب هزینه 
های زیادی انجام می شــود و زمان 
میگذرد اما نتیجه قابل قبولی ایجاد 

نمی شود. 
چالشهای سرمایه ای نیز به چالش 
های مالی عملیات اکتشافی که بخش 
خصوصی همواره درگیر آن اســت، 
ارتباط پیدا می کند.   نداشتن سرمایه 
کافی برای اجرای عملیات اکتشافی 
اســتاندارد، اولین چالشی است که 
سر راه کارشناسان با تجربه و دلسوز 

وجود دارد. 
به نظر شما تاکنون اکتشافات  �

معدنی سطحی بوده یا در عمق هم 
انجام شده است ؟

تمام مواد معدنــی نیازمند انجام 
عملیات اکتشاف در بعد سوم آن یعنی 
عمق کانسار هستند. این در حالی است 
که در بسیاری موارد مشخص کردن 
عمق واقعی مواد معدنی با مشکل روبرو 
است . از جمله چالش های موجود  در 
این مسیر می توان به مشکالت دستگاه 
های ژئوفیزیک و بی تجربگی کار گروه 
صحرایی اشاره کرد. همچنین در برخی 

موارد شــاهد آن هستیم که پروسه 
تجزیه و تحلیل داده ها، ناتوان از معرفی 
عمقی پیکره در بردارنده ماده معدنی 
است.  بنابراین انجام عملیات حفاری 
مقوله ای اجتناب ناپذیر در این حوزه 
است در حالی که این عملیات کاری 

هزینه بر و گران است. 
چرا میانگین عمق حفاري در  �

بخش معدن کشــور از مرز 250 
متر فراتر نرفته است؟ 

همانطور که گفته شــد، عملیات 
حفاری بســیار گران است. به همین 
دلیل شاهد آن هستیم که عمق حفاری 
هایی که توسط بخش خصوصی انجام 
می شود، به دلیل نداشتن بودجه به 
ندرت از مرز ۲00متر گذشــته است 
و حتی شــاید بتوان عنوان کرد که 
میانگین حفــاری در معادن ایران از 

مرز ۲50متر تجاوز نکرده اند.
البتــه در این چارچــوب عالوه بر 
مشکالت مالی،  معضالت مربوط به 
دستگاه های حفاری و عدم کار آتی 
آنها تا عمق های بیش از 500 متر نیز 
دخیل هستند. بدون تردید حفاری 
های عمیق نیازمند دســتگاه های 
حفاری کارآمد و تکنولوژیهای خاص 
خود است که در حال حاضر پیمانکاران 
حفاری در ایران از آن بی بهره اند و تنها 
حفاری در چاه های نفت و گاز است 

که دارای این فناوری ها است. 
به نظر شما حفاریهای عمیق در  �

همه معادن امری ضروری است؟ 
خیر. نباید این موضوع را فراموش 

کرد که حفاری های عمیق در همه 
معــادن لزومی نــدارد. میزان عمق 
اکتشــافی در معادن به شــماری از 
عوامل و عناصر بســتگی دارد که در 
صورت موجود بودن، باید این عمل را 
انجام داد مگر در کانسارهای بزرگ و 

متوسط مقیاس.
در حال حاضر بیشتر معادن بخش 
خصوصی با انجام عملیات حفاری از 
۲0 تا حدود 100متر کار را به پایان 
می رســانند مگــر در مواقعی که به 
دالیل مختلف علمی و فنی این ارقام 
تا مرز ۲00متر برســد. به طور کلی  
حفاری های اکتشــافی کار پیچیده، 
علمی و فنی اســت که باید از سوی 
کارشناسان با تجربه طراحی و به اجرا 
درآید. این عملیات اســت که میزان 
ذخیره های قطعی، احتمالی و ممکن 
هر کانسار را معین می کند.  بنابراین 
چنانچه عملیات اکتشافی در چارچوبی 
استاندارد طراحی و با اولویت بندی به 
اجرا در آیــد، در صورت وجود دیگر 
عناصر معدنی، با افزایش عمق بر حجم 
میزان ذخیره افزوده می شــود.  اما 
متاسفانه این موضوع یکی از معضالت 
و مشکالتی است که در گزارش پایان 
عملیات اکتشــافی بیشتر کانسارها 
مالحظه می شود. این در حالی است 
که در صورت اجرای عملیات اکتشافی 
عمیــق در کانســارهایی که چنین 
عملیاتی را طلب مــی کنند، بدون 
تردید بر حجم و ذخیره معدنی ذخایر 

شناخته شده کشور افزوده می شود.

حفاری های عميق 
نيازمند دستگاه 
های حفاری کارآمد 
و تکنولوژیهای 
خاص خود است 
که در حال حاضر 
پيمانکاران حفاری 
در ایران از آن 
بی بهره اند و تنها 
حفاری در چاه های 
نفت و گاز است که 
دارای این فناوری 
ها است
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نقشه راه کشور در حوزه اکتشاف 
از حدود 1۴ سال پیش تهیه شده اما 
با انتقال دولت و تغییر استراتژی های 
صنعتی و معدنی به دست فراموشی 
سپرده شــده این در حالی است که 
با به روزرســانی این استراتژی نه تنها 
می توان در حوزه اکتشــاف گام های 
قبال توجهی را برداشت بلکه تمرکز بر 
این حوزه بهترین گزینه برای برون رفت 
از اقتصاد تک محصولی خواهد بود. این 
سخنان سیمین مهدی زاده طهرانی 
کارشناس ارشد زمین شناسی است 
که پیش ازاین ســابقه مدیریت طرح 
و برنامه سازمان زمین شناسی را نیز 
در کارنامه کاری خود داشــته است. 
به اعتقاد او اگرچه در حوزه اکتشاف 
اقدامات زیــادی انجام گرفته اما این 
اقدامات بیشتر ســطحی بوده و در 
زمینه اکتشافات عمقی اقدام خاصی 
صورت نگرفته است به همین جهت 
امروزه ایران در بحث اکتشافات معدنی 
عقب مانده به طوری که ذخایر مهمی در 
کشور وجود دارد که هنوز کشف نشده 

است به همین دلیل به نظر می رسد که 
نبود یک نقشــه راه مناسب در حوزه 
اکتشاف باعث شــده که برنامه ریزی 
مشــخصی در این حوزه انجام نشود 
و بخش معدن و اکتشــاف به عنوان 
یکی از برترین ظرفیت های ســودآور 
و درآمدزا در کشور به حساب می آید، 
مغفول واقع شود. در همین خصوص 
با این کارشناس حوزه زمین شناسی و 
اکتشاف گفتگویی صورت داده ایم که 

در ادامه می خوانید:
آیا نقشه راه و استراتژی خاصی  �

در حوزه اکتشاف تدوین شده و در 
این صورت محورهای اصلی آنچه 

بوده است؟
در راستاي تدوین استراتژي توسعه 
صنعتي و معدني کشــور، استراتژي 
اکتشــاف در ســال 138۴ با دیدگاه 
بیست ساله به منظور سیاست گذاری، 
برنامه ریــزي، تعیین و تنظیم اهداف 
اکتشــافي و پــي آمــد آن انتخاب 
راهکارهاي اجرایي آن تهیه شد. این 
سند توسط سازمان زمین شناسی و 

اکتشافات مواد معدنی و با پشتیبانی 
سازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی و نیــز یاری گرفتن از 
تجربیات کشورهای معدنی پیشرفته 
تدوین شد. همچنین برای تهیه این 
استراتژی جلسات متعددی با ارگان های 
دولتی مربوطه، شــرکت های معدنی 
دولتی، بخــش خصوصی و نهادهای 
معدنــی برگزار شــد و نقطه نظرات 
موردبررســی و مطالعه قرار گرفت. 
همچنین افزایش رقابت پذیری کشور 
در بخش معدن، گســترش ظرفیت 
اکتشافي و معدنکاري، توسعه منابع 
انساني و توانمندي فناوري و مشارکت 
در توسعه ناحیه ای از محورهای اصلی 
این استراتژی بودند که در مرحله اجرا 
با چالش هایی ازجمله کمبود و به روز 
نبودن اطالعات پایه زمین شناســی 
و اکتشــافی، نبود پایگاه منسجم و 
قابل دســترس از تمامــی داده های 
موجود در بخش معدن، نبود سیستم 
کاداستر معدنی و یا سیستم مکانیزه 
تصدی زمین، کمبود شــرکت های 

در راستاي 
تدوین استراتژي 

توسعه صنعتي 
و معدني کشور ، 

استراتژي اکتشاف 
در سال 1۳۸4 

با دیدگاه بيست 
ساله به منظور 
سياستگذاري، 

برنامه ریزي، تعيين 
و تنظيم اهداف 

اکتشافي و پي 
آمد آن انتخاب 

راهکارهاي اجرایي  
آن تهيه شد

کارشناسارشدزمینشناسیمطرحکرد

اکتشاف،پیششرطبرونرفتازاقتصادتکمحصولی

سیمین مهدی زاده  
کارشناس ارشد زمین شناسی
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تخصصی اکتشاف و خدمات اکتشافی 
و کمبــود ســرمایه گذاری داخلی و 
خارجی روبرو بودند. همچنین مواردی 
همچون به روز و شفاف نبودن قانون 
و مقــررات اکتشــافی و معدنکاری، 
نبود بســتر مناسب شــکل گیری 
سرمایه گذاری های مشترک داخلی و 
خارجی، خصوصی سازی غیر شفاف 
شرکت های معدنکاری دولتی، کمبود 
دوره های آموزشــی و رشــد منابع 
انســانی، کمبود زیربناهای الزم در 
مناطق محروم و همچنین نبود مراکز 
منطقه ای فرآوری و خرید مواد معدنی 
از دیگر چالش های این حوزه به شمار 
می رفتند که در حال حاضر نیز بسیاری 

از آن ها وجود دارد.
حــدود اختیــارات بخش  �

خصوصی در استراتژي اکتشاف 
تا چه میزان است؟

در ایــن ســند که پــی آمد آن 
سیاست گذاری و برنامه ریزی پنج ساله 
انجــام گرفت، حــد و یا ممنوعیتی 
برای فعالیت بخش خصوصی وجود 
نداشته و در تمامی مراحل اکتشاف و 
معدنکاری ورود این بخش با ممانعتی 
روبه رو نمی شود. این موضوع و یا حدود 
اختیارات بر اساس مطالعه ای بود که در 
مورد بخش خصوصی انجام گرفت. در 
این بررسی مشخص شد که در فواصل 
سال های 138۲-1378 بخش دولتی 

در تولید مواد معدنی 7 درصد رشــد 
داشــته درحالی که بخش خصوصی 
31 درصد و تقریباً همانند و هم نرخ با 
رشد بین الملل، رشد تولید داشته است؛ 
بنابراین طرح خصوصی سازی شفاف 
و کارآمد، از بین بردن انحصارطلبی 
دولت، پیشگیری از گسترش بیشتر 
دولــت و ایجاد یک محیط رقابتی با 
شرایط همســان مدنظر قرار گرفت 
و پیشــنهاد شــد عالوه بر حمایت، 
پشتیبانی و توسعه بخش خصوصی 
حق وحقوق معدنکاری با معیار کارایی 

دارندگان پروانه مربوطه مرتبط شود.
اکتشاف  � اســتراتژی  سند 

فعالیــت بخش هــای دولتی و 
خصــوص در زمینه مواد معدنی 

چگونه تقسیم بندی شده است؟
در ســند استراتژی اکتشاف، مواد 
معدنی موجود در ایران در شش گروه 
اصلی قرار داده شــدند و با توجه به 
پتانسیل و درجه اهمیت آن ها، برنامه 
اکتشــافی مربوط به دولت و بخش 
خصوصی به این گونه تدوین شد که 
به طور مثال اکتشــاف مواد معدنی 
گروه یک که ضرورت اقدام ســریع 
در اکتشــاف آن ها برنامه ریزی شده 
بود، دولت موظف به ســرمایه گذاری 
الزم و استفاده از توان مشاوره بخش 
خصوصی داخلی و خارجی و یا ارائه 
تسهیالت و تشویق بخش خصوصی 

شــود؛ اما برای گروه دوم که بخش 
خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری 
نداشت، نقش دخالت و سرمایه گذاری 
دولت بیشتر شده بود. همچنین برای 
مواد معدنی که در اکتشاف آن ها دانش 
الزم در کشــور وجود نداشت، دولت 
موظف به ایجاد زمینه های الزم برای 

آموزش و پژوهش شده بود.
از طرفی در مورد مواد معدنی که 
از دیرباز عملکرد اکتشافی خوبی در 
کشــور بوده و با فناوری های ســاده 
اســتخراج، تولید و فرآوری به دست 
می آمدند و دارای جاذبه بیشتر برای 
بخش خصوصی بوده اند، دولت تنها 
نقش سیاست گذاری، نظارت و حمایت 
را به عهده داشــت. از ســوی دیگر 
برای آن دســته از مــواد معدنی که 
ذخایر مناسب از آن در کشور موجود 
بــوده ولی دارای مشــکل فرآوری و 
مصرف صنعتی بودند، دولت می بایست 
حمایت ها فنی و مالی داشــته باشد؛ 
بنابراین جایگاه بخش خصوصی بسیار 
پررنگ و همانند کشورهای پیشرفته 

معدنی تعیین شده بود.
آیا در حال حاضر مطابق با این  �

نقشه حرکت می کنیم؟
 اگرچه استراتژی اکتشاف در سال 
8۴ تدوین شــده و مــورد تائید وزیر 
وقــت صنایع و معادن قرار گرفت اما 
متأسفانه پس از تغییر دولت اجرایی 

 برای آن دسته 
از مواد معدنی 
که ذخایر مناسب 
از آن در کشور 
موجود بوده ولی 
دارای مشکل 
فرآوری و مصرف 
صنعتی بودند، 
دولت می بایست 
حمایت ها فنی و 
مالی داشته باشد

اکتشاف
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نشده است البته در طول این سال ها 
نیز مواردی از برنامه های تدوین شده 
مدنظر قرار گرفت و به اجرا درآمد که 
به نظر می رسد در حال حاضر به طور 
کامل مطابق با این نقشه راه حرکت 
نمی کنیم. در این خصوص باید به این 
نکته اشاره کرد که در تهیه این سند 
به گونه ای عمل شد که اگر به روزرسانی 
شود، باز قابل قبول و اجرایی است و با 
توجه به افزایش قیمت مواد معدنی از 
یک سو و روش های نوین استحصال و 
فرآوری از سوی دیگر می تواند بهترین 
جایگزین برای برون رفت از اقتصاد تک 

محصولی باشد.
آیا از سال 84 تاکنون در جهت  �

دستیابی به برنامه های استراتژی 
اکتشــاف اقداماتی انجام شده 

است؟
بله. از ســال 8۴ تاکنون گام هایی 
در زمینه برنامه هــای مختلف این 
استراتژی برداشته شده که به عنوان 
نمونــه می توانیم مــواردی ازجمله 
تهیه اطلس ملی نقشه های پتانسیل 
مــواد معدنی بر اســاس تیپ های 
کانســاری در مقیاس یک صد هزارم 
به همراه اطلس نقشه های موضوعی 
زمین شناسی در این مقیاس، ایجاد 
سیستم کاداســتر معدنی در وزارت 
صمت، بازنگری قوانیــن و مقررات 
و آیین نامه های اجرایــی، برگزاری 

دوره های آموزشی داخلی و بین المللی، 
گسترش شرکت های اکتشافی، تدوین 
معیارها و اســتانداردهای اکتشافی و 
معدنکاری و همچنین تأسیس و تجهیز 
آزمایشگاه های علوم زمین اشاره کرد. 
نکته قابل تأمل اینکه با تمامی مواردی 
که انجام شده، کارهای بسیاری هنوز 

باقی مانده است.
چه میزان هزینه برای نزدیک  �

شدن به تکنولوژی روز دنیا نیاز 
بوده و چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
از دیدگاه به کارگیــری نرم افزار و 
ســخت افزارهای روز دنیا، با توجه به 
اســتانداردهای تدوین شده در وزارت 
صمــت و نیز معرفی روش های نوین 
اکتشافی توسط سازمان زمین شناسی، 
به نظر کمبودی احســاس نمی شود. 
بلکه بیشتر فاصله در اجرای عملیات 
اکتشافی مطابق استانداردهای جهانی 
و قابل سرمایه همچنین در زمینه دانش 
متالوژی و اکتشاف بر اساس تیپ های 
کانساری، نیاز به آموزش و انتقال دانش 
توسط متخصصین مطرح بین المللی و 
بازدید از کانسارهای شناخته شده دنیا 
با حمایت و سرمایه گذاری بخش دولتی 
برای کارآمد کردن بخش خصوصی 

کشور وجود دارد. 
همچنین در این زمینه نیاز است 
داده های اکتشافی پایه توسط بخش 

دولتی در بخــش ژئوفیزیک هوایی، 
برداشت های هیپراسپکترال، داده های 
ژئوشــیمی و زمین شناسی به روز که 
الزمه برنامه اکتشــافی صحیح بوده 
تکمیل شــود و در اختیار مکتشفین 

قرار بگیرد.
 نیاز به اجرای برنامه های تشویقی 
و حمایتی برای افــراد پیش قدم در 
دستیابی و توسعه فناوری نوین، نیاز 
به کمک های مالی و ارائه تسهیالت 
برای اکتشــاف و معدنکاری به ویژه 
کوچک مقیاس با استاندارد جهانی، نیاز 
به کمک برای کشف کانسارهای پنهان 
با بهره گیری از فناوری و تجهیزات نوین 
و موارد بسیار دیگر نیز از موضوعاتی 
هستند که در استراتژی اکتشاف قید 
شــدند و در حال حاضــر دولت باید 
حمایت هــای الزم در ایــن زمینه را 

داشته باشد.
و کالم آخر؟ �

هرچنــد با توجه بــه قیمت مواد 
معدنی، امروزه در بخش معدن رشد 
داشــته ایم ولی واقعیت این است که 
بدون داشــتن اســتراتژی در بخش 
معدن به جایگاه پیش بینی شده دست 
نخواهیم یافت. ازاین رو به نظر می رسد 
که دولتمردان باید هرچه سریع تر در 
جهت بروز رسانی استراتژی اکتشاف و 
گام برداشتن در جهت برنامه های آن 

حرکت کنند.

از دیدگاه بکارگيری 
نرم افزار و 

سخت افزارهای 
روزدنيا، با توجه 

به استانداردهای 
تدوین شده در 
وزارت صمت و 

نيز معرفی روش 
های نوین اکتشافی 

توسط سازمان 
زمين شناسی، 
به نظر کمبودی 

احساس نمی شود
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تحقق اهداف ســند توسعه ششم 
و دستیابی به تولید 55 میلیون تنی 
فــوالد درافــق 1۴0۴ که مهمترین 
رویکــرد دولــت را در حوزه معدن و 
صنایع معدنی به خود معطوف کرده، 
ضرورت توســعه اکتشاف را اجتناب 
ناپذیر کرده اســت. این در حالیست 
که نگرش نادرســت به بخش معدن 
که در دولت های مختلف دستخوش 
تغییرات سلیقه ای شــده به همراه 
هزینه های باال و ریســک اکتشاف 
باعث شده تا به جز چند بنگاه بزرگ 
دولتی ، معادن کوچک و متوســط 
که ســهمی در حدود 60 درصدی از 
سرمایه گذاری های بخش معدن را 
به خود اختصــاص داده اند عالوه بر 
مشکالت ناشی از شرایط تحریمی  و 
چالش های اقتصادی به واسطه فشار 
مضاعفی که دولت ها در زمینه دریافت 
حقوق دولتی و همچنین محدودیت 
های صادراتی ایجاد کرده اند از توان 
و انگیزه کافی برای ســرمایه گذاری 
در حوزه اکتشــاف برخوردار نباشند. 

درحالی که به عقیده کارشناسان بخش 
بزرگی از توسعه اکتشافی به حضور این 
شرکت ها گره خورده و عدم حمایت 
دولت و بی توجهی به این بخش می 
تواند تحقق اهداف دولت را نیز تحت 

الشعاع قرار دهد.
اکتشاف، ســرمایه گذاری  �

پرریسک
سجاد غرقی  نایب رئیس کمیسیون 
معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
ایــران  در خصــوص نقــش بخش 
خصوصی در حوزه اکتشــاف به پیام 
آوران معدن نامه گفت: به لحاظ جایگاه 
ساختاری و همچنین وظایفی که از 
سوی دولت به ارگان های تخصصی 
تکلیف شــده سازمان زمین شناسی 
تنها متولی حوزه اکتشــاف به ویژه 
در اکتشــافات پایه است. بنابراین در 
صورتیکه قرار است ساختار و کارکرد 
این سازمان تغییر کند و یا به ارگان و 
مجموعه دیگری سپرده شود باید به 
طور جداگانه در مورد آن تعیین تکلیف 
شده و وظایف سازمان جایگزین نیز 

مشخص شود.
وی افــزود: در کنار اینکه وظایف 
اکتشــافات پایه ای برعهده سازمان 
زمین شناسی گذاشته شده در زمینه 
اکتشافات تکمیلی و تفضیلی مجموعه 
های بهره بردار این وظیفه را در قبال 
معدن داشته تا به واسطه امکان افزایش 
استخراج نسبت به سرمایه گذاری در 

اکتشافات عمقی اقدام کنند.
غرقی به نقش سازمان های توسعه 
ای اشــاره کرد و گفــت: باید توجه 
داشت که بخشی از اکتشافات  که در 
چارچوب بحث های توسعه ای قرار 
می گیرند با توجه به ریسک و هزینه 
باال بعد از کسب اطالعات پایه ای از 
ســوی سازمان زمین شناسی باید از 
سوی سازمان های توسعه ای همچون 

ایمیدرو به اجرا گذاشته شوند. 
وی در پاســخ بــه اینکــه بخش 
خصوصی تا چه اندازه در حوزه اکتشاف 
نقــش دارد، افزود:  بخش خصوصی 
تا جایی پیش می رود که ســرمایه 
گذاری امن باشد . این در حالی است 

نایبرییسکمیسیونمعدناتاقبازرگانیدرتشریحراهبرونرفتازچالشاکتشافمطرحکرد؛

فشارراازSMEهابرداریم

به لحاظ جایگاه 
ساختاری و 
همچنين وظایفی 
که از سوی دولت 
به ارگان های 
تخصصی تکليف 
شده سازمان زمين 
شناسی تنها متولی 
حوزه اکتشاف به 
ویژه در اکتشافات 
پایه است

سجاد غرقی 
نایب رییس کمیسیون معدن و 

صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
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که اکتشــاف از سرمایه گذاری های 
پرریسک محسوب می شود. بنابراین 
اگر در ابتدا زمینه سرمایه گذاری در 
بخش معدن برای واحدهای کوچک 
و متوسط تسهیل شود و در مواردی 
برنامه ریز ی بــرای  کاهش حقوق 
دولتی صورت گیرد به طوری که در 
نهایت دولت به این بخش نگاه درآمدی 
نداشته باشد، قطعا شاهد رشد معادن 

خواهیم بود. 
غرقی گفت: به این ترتیب  بنگاههای 
سودده قابلیت این را خواهند داشت که 
مالیات، حقوق دولتی و عوارض خود 
را بپردازند. این در حالی است که  در 
عمل هیچ تســهیالت ویژه ای برای 
معادن کوچک و متوسط در نظر گرفته 
نمی شود و وامها نیز بسیار ناچیز است. 
وی ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که سهم سرمایه گذاری برای 
SME ها حدود 56 درصد در سرمایه 
گذاری های حوزه معدن اســت و در 
همین بخش 85 درصد اشتغال را نیز 
به خود اختصاص داده اند. ضمن انکه 
در اکتشافات نیز افزایش ذخایری که 
پروانه اکتشاف داشته اند در این بخش 

قابل توجه است. 
نگاه اشتباه به معدن  �

این فعال بخش خصوصی در پاسخ 
به اینکه در حال حاضر نگاه درستی به 
بخش معدن وجود دارد یا خیر، گفت:  
در حالت کلی در نظام حکمرانی یک 
نگاه اشتباه به بخش معدن وجود دارد 
که محدود به سه یا چهار بنگاه و چند 
معدن محدود بزگ مقیاس اســت و 
سیاســتگذاری ها نیز بر همین مبنا 
صورت گرفته و معادن کوچک چندان 
مورد توجه قرار ندارند. از سوی دیگر 
با توجه به بی ثباتی فضای کســب و 
کار و باال بودن نرخ سود بانکی طبیعتا 
سرمایه گذاری از طریق فاینانس خارج 
از بخش، خیلی قابل توصیه نیست که 
متاثر از فضای عمومی و ناکارآمدی 

عمومی فضای اقتصاد است.
وی ادامه داد:  آنچه مســلم است  
تغییر پارادایمــی در بخش معدن و 
توجه ویژه به SME ها حائز اهمیت 
خواهد بود در واقع اگر بتوانیم مشوق ها 
و تسهیل گری در فضای معدن ایجاد 

کنیم ، سرمایه های خرد و متوسط از 
بخش های غیر مولد به به بخش معدن 

گسیل می شوند. 
به گفته عضو اتــاق بازرگانی،  در 
صورتی که هزینه های محیطی را کم 
کنیم و جذابیت برای سرمایه گذاری در 
بخش معدن در حوزه معادن کوچک 
و متوسط بیشــتر شود  این موضوع 
در نهایت به طور خودکار به افزایش 
ســرمایه گذاری در بخش اکتشاف 

منجر خواهد شد. 
وی ادامــه داد: به طــور مثال در 
اواخر دهه ی 70 با ابالغ قانون معادن 
زمینه برای حضور سرمایه های خرد 
خصوصی در بخش معدن فراهم شد 
و در بخش هایی مثل فلزات پایه این 

تسهیل گری در قوانین همراه شد .
 بــه طوری که بــا افزایش قیمت 
جهانی و جذابیــت در حوزه فلزات 
پایــه در بازار های جهانی و مقاطعی 
هم تغییر نــرخ ارز، مزیت صادراتی 

ایجاد شد.
نایب رئیس کمیســیون معدن و 
صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه  
این موضوع باعث شــد بســیاری از 
سرمایه های بخش خصوصی به معادن 
گسیل شود، گفت:  اگر فضای کسب 
و کار مهیا شود شیب سرمایه گذاری 
به نفع بخش معدن تغییر خواهد کرد، 
اتفاقی که در حال حاضر رخ نداده و  
نه تنها تسهیالت و امکانات ویژه برای 
معادن کوچک و متوسط لحاظ نمی 
شود بلکه حرف از تعطیلی و غیر موثر 
بــودن اینها یا عدم بازدهی در گفتار 

حاکمیتی رواج دارد. 
ارتبــاط صنعت و  � ضرورت 

دانشگاه
نایب رئیس کمیســیون معدن و 
صنایع معدنی اتاق ایران در پاســخ 
بــه اینکه آیا آموزش ها در این حوزه 
مطابق با دانش روز دنیاســت، گفت: 
اینکه شــرایط ویژه و مثبتی داریم یا 
خیر ادعای درستی نیست بلکه ما باید 
دانش عملیاتی و اجرایی را بسنجیم. 
در این خصوص نیازمند آن  هستیم 
که صنعت و دانشــگاه با موسسات و 
شرکتهای بین المللی مرتبط شوند 
چراکه تجربیات باالتری در این زمینه 

وجود دارد.
به گفتــه وی،  این تجربه باید در 
بخش اکتشاف، اســتخراج و دانش 
معدن که دانشی عملیاتی و اجرایی 
است، باشد.  بنابراین بهتر است از این 
حالت ایزوله خارج شــویم و شرایط 
و امکان حضور مجموعه های حرفه 
ای در حوزه اکتشاف ، بهره برداری و 

فرآوری را ایجاد کنیم. 
فشــار را از روی SMEهــا  �

بردارید!
غرقی همچنین در واکنش به اینکه 
راه حــل برون رفــت از چالش های 
اکتشافات ومعدنی چه می تواند باشد، 
اظهار کرد: واقعیت این است که رویکرد 
استراتژیک جهت جهش بخش معدن 
رویکرد ویژه به SME هاست . بنابراین 
برداشتن فشار از روی این مجموعه ها 
باید مدنظر قرار بگیرد. چراکه تا این 
اتفاق نیفتد شــاهد توسعه در بخش 

معدن نخواهیم بود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، 
ممکن است چند توسعه بنگاهی داشته 
باشیم که آن هم متعلق به بنگاههای 
بزرگ است اما این به معنای توسعه 

بخش معدن نیست. 
در واقع اکتشــافات بخش معدن 
بسیار وابسته به SMEهاست چراکه 
تا اطالع ثانوی سرمایه گذاری خارجی 
نداریــم و در کل بخش معدن واجد 
جذابیت برای ســرمایه گذاری نبوده 
و بنگاههای اقتصادی مصرفی اولویت 
سرمایه گذاران را در مقایسه با معادن 

تشکیل می دهند.
نایــب رئیس کمیســیون معدن 
و صنایع معدنی اتــاق ایران با بیان 
اینکه  نرخ باالی سود عمال استفاده از 
تسهیالت بانکی را فاقد توجیه اقتصاد 
می کند گفت:  به نظر نمی رسد دولت 
منابعی برای کمک به این حوزه داشته 
باشد، بنابراین  چیزی که می تواند این 
اکتشافات را پیش ببرد، از درآمدهای 
ناشی از خود معادن است که اگر دولت 
بخواهد این را در قالب مالیات، حقوق 
دولتی و عــوارض از معادن بگیرد و 
ساالنه نیز با روند روبه رشد همراه باشد 
طبیعتا سرمایه گذاری در این بخش 

توسط SME ها انجام نخواهد شد. 

در حالت کلی در 
نظام حکمرانی یک 

نگاه اشتباه به 
بخش معدن وجود 
دارد که محدود به 
سه یا چهار بنگاه و 
چند معدن محدود 
بزگ مقياس است 

و سياستگذاری 
ها نيز بر همين 

مبنا صورت گرفته 
و معادن کوچک 

چندان مورد توجه 
قرار ندارند
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 با وجود اینکه کشور ما یکی از کشورهای 
مطرح در منابع و ذخایر معدنی است، اما 
امروزه شاهد این هستیم که ایران جایگاه 
ویــژه ای از نظر میزان ذخایر معدنی در 
جهان ندارد چرا که به مبحث اکتشــاف 
آنطور که باید و شــاید در کشور بها داده 
نشده است. به این ترتیب ایران طی سال 
های گذشته ذخایر قابل توجهی نسبت به 
ذخایر اکتشاف شده در سال های قبل از 
آن کشف نکرده و در این حوزه زمان را از 
دســت داده است. این در حالی است که 
در شرایط فعلی با توجه به تشدید تحریم 
های بین المللی، تدوین استراتژی بلند 
مدت در راستای توسعه پایدار در بخش 
معادن کشور امری اجتناب ناپذیر است. 
اما واقعیت این است که باید ذخایری باشد 
تا بتوان استراتژی و توسعه پایدار برای آن 
تعریف کرد در حالی که  در شرایط فعلی 
ما با چالشی به عنوان نقص یک سیستم 
اکتشافی منسجم و سرمایه گذاری ناکافی 
در حوزه اکتشــاف در معادن ایران روبرو 
هستیم. موضوعی که دستیابی به توسعه 
پایدار  را با مشکالت زیادی مواجه می کند.

 بر اساس آنچه سیداحمد مشکانی  عضو 
هیات رئیسه کمیته اکتشاف خانه معدن 
می گوید، اگر ما در بخش اکتشاف درست 
عمل نکنیم، چالش های موجود افزایش 
خواهند یافت و تمایل سرمایه گذاران به 

این بخش کمتر خواهد شد. این در حالی 
است که تا کنون هیچ بودجه قابل مالحظه 
ای به طور تخصصی منحصرا برای اکتشاف 
در سطح کشور در نظر گرفته نشده است به 
طوری که ما در این حوزه زمان را از دست 
داده ایم. به باور این فعال معدنی در بخش 
فلزات، در ایران نقش بخش خصوصی زیر 
دستورات بخش دولتی و چتر شرکت های 
خصولتی محو شده است و بخش خصوصی 
چندان حمایت نمی شود. در صورتی که 
اگر بخش خصوصی تقویت نشود و مورد 
توجه قرار نگیرد، در بخش اکتشاف عقب 
خواهیم ماند و چالش های موجود ادامه 
خواهند یافت. گفتگو با این فعال معدنی 

را در ادامه می خوانید: 
آیا نقشه راهی در بحث اکتشاف  �

ساماندهی شده است و  در حال حاضر 
فعالیت ها مطابق با این هدفگذاری 

صورت می گیرد؟
نقشه راه اکتشاف به حدود بیست سال 
پیش برمی گردد.  در اصل طرح و برنامه 
این نقشه در سازمان زمین شناسی ایجاد 
شد و  افراد متخصص که  اکثرا از نیروهای 
دولتی بودند روی این نقشه کار کردند. اما 
پیگیری های الزم برای نقشه راه اکتشاف 
در آن زمان مورد توجه ویژه ای قرار نگرفت 
به طوری که این پرونده مجددا در سالهای 
بعدی باز شد. اما در نهایت اتفاق بزرگی 

در خصــوص آن حاصل نشــد. واقعیت 
این اســت که با تعویض دولتها و کمبود 
بودجه چنین طرحهایی زیر ســوال می 
روند و نهایتا یا اجرا نمی شوند و یا اینکه 
محدود می شوند. این در حالی است که 
مدیرهای دولتی نیز برای حفظ جایگاه با 
مسائل و مشکالت این بخش مبارزه نمی 
کنند تا بودجه برای این استراتژی در نظر 
گرفته شود. بر این اساس باید به این نکته 
اشاره کرد که در مورد نقشه راه اکتشاف، 
بودجه خاصی به آن تعلق نگرفت و در این 
مدت تنها شاهد این موضوع بودیم که به 
صورت منفرد به ایمیدرو، ایمپاسکو و موارد 
این چنینی بودجه های مجزا داده شد که 
با برنامه ریزی خود این سازمانها، به موارد 
اکتشــافی اختصاص داده شده است.  در 
بقیه موارد نیز شرکتهای معدنی هم چون 
گل گهر و چادرملو برای نیاز خود بودجه 
های اکتشافی اختصاص داده اند و هیچ 
بودجه قابل مالحظه ای به طور تخصصی 
منحصرا برای اکتشاف در سطح کشور در 
نظر گرفته نشد. در حالی که به نظر می 
آید این استراتژی باید مدون تر و اجرایی تر 
مورد بررسی قرار گیرد چراکه با این توجه 
هــای آنی و بدون پیگیری، موضوع باز و 

بدون نتیجه باقی خواهد ماند.  
همانطور که در شرایط فعلی می توان 

مانعتراشیدولتبرایحضوربخشخصوصیدرحوزهاکتشاف؛

جستجویزمانازدسترفته

تا کنون هيچ بودجه 
قابل مالحظه ای 
به طور تخصصی 
منحصرا برای 
اکتشاف در سطح 
کشور در نظر 
گرفته نشده است 
به طوری که ما در 
این حوزه زمان را 
از دست داده ایم

سید احمد مشکانی  
عضو هیات رییسه کمیته اکتشاف 

خانه معدن
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گفت بــا بی توجهی های انجام شــده، 
دورنمای اکتشاف به چندین سال گذشته 
برمی گردد که در آن زمان سازمان زمین 
شناسی با روسها و یوگسالوی همکاری 
میکرد و در نهایت پایه گذاری اکتشاف در 
آن زمان اتفاق افتاد. در واقع بخشی از ذخایر 
ایران در آن دوره اکتشاف شد در حالی که با 
خروج کارشناسان خارجی اکتشاف کمرنگ 
تر شد. ذکر این نکته نیز الزم است که در 
این استراتژی تنها پوشش سطحی مدنظر 
قرار گرفت که تنها بخشی از آن اجرایی شد 

در حالی که نیاز به بازنگری دارد. 
آیا نظــرات بخش خصوصی در  �

تبیین نقشه راه اکتشاف مورد توجه 
قرار گرفته است؟ 

به طور کلی این موضوع سیستماتیک و 
مدون نبوده است به طوری که حتی بخش 
خصوصی نیز در آن نقش بسیار کمرنگی 
داشته است.  همچنین با توجه به اینکه 
بودجه های این بخش سنگین است و از 
دولت تامین می شود، دولتی ها خود را بر 
بخش خصوصی در کسب نقاط امیدبخش 
مقدم می داننــد، هرچند که انجمن ها 
نظراتی را در این خصوص ارائه دادند اما در 
نهایت بیشتر راهبردها و مسائل اکتشافی با 
نظرات دولتی پیش رفت.  اگرچه سیاست 
هایی که ایمیدرو در جهت تحرک حوزه 
معدن و مدیریــت امورات مربوط به این 
حوزه به کار گرفته، قابل دفاع اســت اما 
فعاالن بخش خصوصی انتظار دارند که 
بروکراسی اداری کاهش یابد تا دستیابی به 
اهدافی که در این صنعت دنبال می کنیم 
تسریع شود. همچنین اگر قرار باشد برای 
اقدامات اکتشافی که تا کنون انجام شده 
است،  اکتشاف ناحیه ای را در نظر بگیریم 
که به مشخص شدن محدوده های معدنی 
یا آنومالی های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی 
منتهی خواهد شد، حدود یک سوم ایران 
مورد اکتشاف سیستماتیک قرار گرفته 
اســت که باید بخشــی از این اطالعات 
بازنگری شود. بنابراین در بخش اکتشاف 
ناحیه ای، تا به پایان رســیدن آن فاصله 

زیادی مانده است. 
دولت برای حضور بخش خصوصی  �

در حوزه اکتشاف راه را باز گذاشته 
است؟ 

در حالی که نقش بخش خصوصی در 
تمام کشورهای پیشرفته به اثبات رسیده و 
سبب رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهایی 
شده که به این بخش اهمیت داده اند اما در 
ایران نقش بخش خصوصی زیر دستورات 
بخش دولتی و چتر شرکت های خصولتی 
محو شده است و بخش خصوصی چندان 

حمایت نمی شود. این در حالی است که 
این بخش باید مورد توجه بیشــتر قرار 
گیرد و راهکارهایی برای توسعه آن طراحی 

و اجرا شود.
 به نظر می رسد ثبات در قوانین معادن، 
تعامل سازمان منابع طبیعی و محیط زیست 
بــا بخش معدن، ارائه وام های کم بهره در 
بخش اکتشاف و ایجاد انجمن اکتشاف 
می تواند موجب کمک به بخش خصوصی 
و رونق اکتشاف شود. همچنین آموزش 
متخصصان از ســوی افراد زبده ایرانی و 
خارجی نیز می تواند به بخش معدن کمک 
کند. در واقع حرکت از سوی بخش دولتی 
به بخش خصوصی در اکتشافات مقدماتی 
تا تفصیلی، در چند سال آینده باعث توسعه 
این حوزه خواهد شد و در نهایت ذخایر از 
سوی بخش خصوصی، کشف و راه اندازی 
می شوند.  درباره اکتشاف مناطق امیدبخش 
و تبدیل آن به مواد معدنی، باید استراتژی 
متفاوتی اتخاذ شود و بخش دولتی و بخش 
خصوصی نه بخش خصولتی باید به طور 
متوازن از سهم بودجه بهره ببرند. متاسفانه 
تا کنون شاهد این هستیم که بیشترین 
نقدینگی در بخش دولتی مصرف شده اما 
نتایج چندان مناسبی حاصل نشده و بیشتر 
منجر به گزارش شده است تا کشف معدن.  
همانطور که گفته شد، تا کنون کمتر به 
بخش خصوصی توجه شده است. صندوق 
بیمه معادن هم نتوانسته کمک چندانی 
به بخــش خصوصی کند. در صورتی که 
اگر بخش خصوصی تقویت نشود و مورد 
توجه قرار نگیرد، در بخش اکتشاف عقب 
خواهیم ماند و چالش های موجود ادامه 

خواهند یافت. 
در این سال ها متاسفانه بخش خصولتی 
جایگزین بخش خصوصی شــده و مورد 
توجه قرار گرفته و بنگاه های مالی به آنها 
توجه بیشتری می کنند. در نتیجه نتایج 
همانند بخش دولتی خواهد بود که دور 
از انتظار نیست. علت این موضوع، مدیران 
بخش های خصولتی و مدیران بازنشسته 

دولتی هستند، با این تفاوت که دست شان 
برای هزینه کردن بازتر است.

برای بهبود وضعیت کشــور در  �
بخش اکتشاف و  اجرایی شدن نقشه 

راه چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ 
برای تحقق چنین امری باید نقشه های 
ژئوشیمیایی یکصد هزارم برای کل مساحت 
ایران و در مناطق امیدبخش یک بیست و 
پنج هزارم برای بخشی از ایران تهیه شود. 
همچنین الزم است نقشه های ژئوفیزیک 
هوابرد کوتاه پرداز مغناطیسی، پتاسیم و 
اورانیوم برای کل ایران تهیه شود. در این 
خصوص همچنین الزم است تا تصاویر 
ماهواره ای به منظــور تفکیک زون های 
آلتراسیون و ساختارهای زمین شناختی در 
سطح کل کشور و نقشه های ظرفیت یابی 
مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در زون های 
ساختاری مختلف تهیه شود. در نهایت 
باید این داده ها با هم تلفیق شــوند و در 
اختیار عموم قرار گیرند یا با نرخ مناسب 

به فروش برسند.
از  ناحیــه ای  اکتشــاف  در واقــع 
مســئولیت های دولت اســت که باید با 
بودجه کشوری به پایان برسد. این در حالی 
است که در این زمینه، دولت کمتر توجه 
خود را به این موضوع معطوف کرده و باید 
رویکرد جدیدی در این زمینه اتخاذ کند. 
از این رو باید بودجه مورد نیاز را با استراژی 
مناسب برآورد و آن  را مصوب کند و به اجرا 
درآورد. در غیر این صورت اکتشاف ایران 

همچنان بیمار خواهد ماند.
در این خصوص همچنین باید حدود 
اختیارات بخش خصوصی نیز در این بخش 
تقویت شود و شاهد حضور پررنگ تر این 
بخش باشیم. بحث اکتشاف پرریسک و پر 
هزینه است و تامین بودجه بخش دولتی 
برای این حوزه توسط دولت انجام می شود 
اما بخش خصوصی باید از سرمایه خود برای 
این امر هزینه کند. در نتیجه برای حداقل 
رساندن هزینه و حداکثر سازی بازدهی با 
 دقت باالتر و پشتکار بیشتری سراغ کار 

 به نظر می رسد 
ثبات در 

قوانين معادن، 
تعامل سازمان 
منابع طبيعی و 
محيط زیست با 

بخش معدن، ارائه 
وام های کم بهره 

در بخش اکتشاف 
و ایجاد انجمن 

اکتشاف می تواند 
موجب کمک به 

بخش خصوصی و 
رونق اکتشاف شود
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مــی رود. همچنین بخــش خصوصی 
حرفه ای تر عمل می کند و به سود بیشتر 
می اندیشــد که البتــه در این خصوص 
مشکالت بیشتری نیز دارد. اما با این حال 
اگر بخش خصوصی نظرات تخصصی خود 
را در موضوع اکتشاف اعمال کند و خود را 
در این نقشه موثر بداند، نقشه راه موثرتر و 

پرثمرتر خواهد بود. 
لطفا در خصوص نقش تشکل ها  �

در  در بخش اکتشاف توضیح  دهید؟ 
خوشبختانه تشکل های معدنی روز به 
روز رونق پیدا میکنند که قدیمی ترین آنها 
انجمن سنگ آهن و سرب و روی است در 
این بین انجمن مس هم به تازگی شکل 
گرفته که امیدواریم در آینده پرقدرت وارد 
این کارزار شده و نظرات موثر را اعمال کند.  
این در حالی است که این تشکل ها ورود 
جدی به نقشه راه نداشته اند و نظراتی هم 
که ارائه داده اند تاکنون اجرایی نشده است. 
در واقع دولت اجازه نقش آفرینی به اندازه 
توانایی تشکل ها به آنها نداده و این بخش 
را جدی نگرفته است، هرچند که می توانند 
تاثیر به سزایی در این حوزه داشته باشند.

 اگــر بخش خصوصــی، خصولتی و 
خصوصی ارتباط بیشتری داشته باشند 
و چالــش ها را باهم در میــان بگذارند، 
ماحصل آن پیشــبرد بیشتر و بهتر امور 
اســت و راه برای تمام بخش ها روشن تر 
خواهد شد.  برای نمونه موضوعات نوسان 
ارز، افزایش قیمت ماشین آالت یا هزینه 
های حفاری با تجمیع نظرات بهتر حل 
خواهد شد. تا کنون نیز شاهد این هستیم 
که اکثر تشکلهای معدنی بخش خصوصی 
با رویکردهای مختلف و در جهت توسعه 
و پیشرفت معدن و صنایع معدنی کشور 
سعی داشته اند تا دوشادوش دولت حرکت 
کنند.   این تشکل ها با هدف جایگاهی در 

نقش بازو و مشاور بخش دولتی تشکیل 
شدند اما تاکنون و در عمل منتج به رسیدن 
بخش خصوصی واقعی به جایگاه و حقوق 
خود در معدن و صنایع معدنی نشده اند.  
در حالی که با میدان دادن به این بخش 
می توان  از بروز مشــکالتی که از بابت 
عدم هماهنگی، موازی کاری و  برخورد 
ســلیقه ای در بخش معــدن ایجاد می 
شود  جلوگیری کرد و در نهایت نقشه راه 
موثری را نیز به صورت  یکپارچه، با برنامه 

و هدفمند ارائه داد. 
تشکیل شورا و یا کنسرسیوم  �

اکتشافی یکی از مهمترین اقداماتی 
است که می تواند به افزایش مشارکت 
بخش خصوصی و پیشبرد اهداف این 
بخش منجر شــود در این خصوص 
توضیح داده و بفرمایید آیا کنسرسیوم 
های تخصصی از ظرفیت الزم برای 

تحقق برنامه ها برخوردارند؟
بله همینطور اســت. در این خصوص 
باید یک شــورا یا کنسرسیوم تخصصی 
تشکیل شده و از نظرات همه انجمن ها 
برای پیشــبرد کشــور در حوزه معدن و 
اکتشاف استفاده شود. برای نمونه انجمن 
سنگ آهن به صورت مجزا و انجمن مس 
جداگانه و به همین ترتیب بقیه انجمنها و 
در مقابل سازمان زمین شناسی نیز راهکار 
خود را ارائه دهند و در نهایت با استفاده از 
همه این نظرات مسیر کلی مشخص شود. 
در واقع این شورا به عنوان محل تالقی 
و همفکری فعــاالن بخش خصوصی و 
مسئوالن دولتی زمینه خوبی برای ارایه 
اندیشه ها است و بهترین مکان برای تجزیه 
و تحلیل ایده ها و انتقال آن به بخش های 
تصمیم گیر خواهد بود. در این خصوص 
البته باید به توانایی های خانه معدن نیز 
توجه بیشتری شــود که از کمیته های 

مختلف با افراد زبده تشــکیل شده است 
. همچنین نظام مهندسی هم می تواند 
تاثیر خوبی در این حوزه داشته باشد. در 
نهایت باید نقشه راهی تکمیلی تر و جامع 
تر ایجاد شود و الگوی واحدی بدست آید. 
به این ترتیب مسئولین نیز ناگزیرند بهای 
بیشتری به این موضوع دهند که آثار آن 
در جامعه نمود پیدا خواهد کرد و سبب 
اشتغال، کارآفرینی و افزایش ارزش افزوده 

و رونق زنجیره تامین می شود. 
در خصوص میزان سهم سرمایه  �

گذاری بخش دولتی و خصوصی در 
بخش اکتشاف توضیح داده و بفرمایید 
تناسب این سهم را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در حال حاضر دولت سرمایه گذاری نمی 
کند بلکه بودجه تعیین می کند و برآورد 
هزینه اکتشافی را انجام می دهد. در حالی 
که با توجه به وسعت و پتانسیل موجود 
در کشور بودجه ای که به بخش اکتشاف 

اختصاص می دهد بسیار ناچیز است. 
این در حالی اســت که باید نقشــه 
ژئوفیزیک هوابرد ایران، کل سطح کشور 
را پوشش دهد و در اختیار عموم قرار داده 
شود. ژئوشیمی رطوبت آبراهه ای با دقت 
باال و تراکم بیشتر در مقیاس های بزرگتر 
شروع به فعالیت کند و این اطالعات برای 
عموم قابل دسترسی باشد. همچنین باید 
نقشه های زمین شناسی نیز با مقیاس 
بزرگتر تهیه شــود و آموزشهای الزم به 
افراد متخصص داده شود و از شرکتهای 
خارجی و داخلی قوی تری استفاده شود. 
به عالوه اینکه به تربیت نیروی متخصص 
بهای بیشتری داده شود. در واقع ما باید 
بــا واگذاری نقــاط امیدبخش به بخش 
خصوصی، اکتشافات مقدماتی را به جایی 
برسانیم. در این خصوص  با توجه به هزینه 
های چند ده میلیاردی برای اکتشــاف 
بایــد وام های درخور این حوزه به بخش 
خصوصی داده شود تا تامین مالی شوند 
و بتوانند در این زمینه گام های موثرتری 
را بردارند. باید توجه داشــته باشیم که تا 
کنون زمان را از دست داده ایم. در حالی 
که  اگر ما در بخش اکتشاف درست عمل 
نکنیم، چالش های موجود افزایش خواهند 
یافت و تمایل سرمایه گذاران به این بخش 
کمتر خواهد شد. بنا براین برای تامین منابع 
معدنی دچار مشکل خواهیم شد و بخش 
توسعه ای کشور در بخش معدن و صنایع 
پایین دستی دچار بحران می شود. از این رو 
دولت باید به مشورت با بخش خصوصی 
و متخصصان در این زمینه بهای بیشتری 
دهد و راه را برای فعالیت آنها باز بگذارد. 

برای تحقق اهداف 
باید یک شورا 
یا کنسرسيوم 
تخصصی تشکيل 
شده و از نظرات 
همه انجمن ها برای 
پيشبرد کشور 
در حوزه معدن و 
اکتشاف استفاده 
شود
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آن قدری که دولــت روی ارزآوری 
و اشــتغال زایی صنعت فوالد حساب 
کــرده، بر رفع چالش های این بخش 
تمرکز نکرده است. صنعت فوالد یکی از 
صنایعی به شمار می رود که در توسعه 
اقتصاد نقش بســیار مؤثری دارد. به 
همین دلیل هدف گذاری برای تولید 
55 میلیون تن در سال تا 1۴0۴ چند 
وقتی می شــود که از سوی مسئوالن 
موردتوجه قرارگرفته است اگرچه به 
نظر می رســد مقدمات دستیابی به 
این هدف هنوز مهیا نیســت. این در 
حالی اســت که تحوالت بین المللی 
ازجمله روابــط مخاطره آمیز تجاری 
چین و آمریکا و همچنین تحریم های 
بین المللی علیه ایــران این بخش را 

به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اما به واقع آنچه بیــش از اتفاقات 
بین المللی این بخش را متأثر می کند، 
به سیاست های داخلی مربوط می شود. 
به گفته فعاالن معدنی، مشکالتی که 

امروز زنجیره فــوالد را آزار می دهد، 
ناشی از سیاست گذاری های یک شبه 
و غیر کارشناســی دولتمردان است. 
به عنوان مثال طی ماه های گذشــته 
بخش نامه های متعددی از سوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت در مورد 
فعالیت معدن کاران و چگونگی عرضه 
محصوالت آن ها در بازارهای داخلی و 
خارجی، صادرشده که روند فعالیت 
آن ها را با مشکل مواجه کرده است. 
نکته اساسی اینکه طی ماه های اخیر 
هیچ گونه رویکردی در مورد پررنگ تر 
شدن بخش خصوصی در اقتصاد وجود 

نداشته است.
ازاین رو برخی از کارشناسان بر این 
عقیده هســتند که دولت نباید روی 
هدف گذاری هایی انجام شــده خود 
همچون افق 1۴0۴ برای فوالد حساب 
باز کند چراکه خود به عنوان مانعی برای 
دستیابی به این اهداف به شمار می رود. 
از طرفی ایــن هدف گذاری ها. پیش 

از تشدید تحریم های آمریکا در نظر 
گرفته شده و امکان عملی شدن آن زیاد 
نیست. اگرچه دولت می تواند با کاهش 
تصدی گری و فضــا دادن به بخش 
خصوصی، حتی باوجود تحریم ها این 
هدف گذاری ها را محقق کند. به گفته 
کارشناسان، صنعت فوالد ظرفیت های 
فراوانی دارد و تحقق اهداف فوالدی در 
سند چشم انداز کار دشواری نیست اما 
به شرط اینکه دولت از سنگ اندازی در 
این بخش دست بردارد و به فکر حل 

چالش های صنعت فوالد باشد.
در حــال حاضر صنعــت فوالد با 
چالش هایی ازجملــه وضع مقررات 
دولتی، زیرســاخت های نامناســب 
حمل ونقــل و لجســتیک، کاهش 
روزافزون مزیت نســبی دسترسی به 
مواد اولیه معدنی و انرژی، تهدید رقبای 
موجود در حال افول و ظهور، کاهش 
توان خلق ارزش افزوده و ... روبرو است 
که بــرای حل آن ها باید راهکارهایی 

پیششرطعملیشدنطرحجامعفوالدازنگاهمهدیکرباسیان؛

دولتحوزهصنعترارهاکند

به گفته فعاالن 
معدنی، مشکالتی 
که امروز زنجيره 

فوالد را آزار 
می دهد، ناشی از 

سياست گذاری های 
یک شبه و 

غيرکارشناسی 
دولتمردان است

مهدی کرباسیان   
 معاون سابق وزیر صنعت،

 معدن و تجارت
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همچون تحریــک تقاضای داخلی و 
خارجــی، توازن بخشــی به زنجیره 
تأمین فیزیکی فلزات اساسی و ارائه 
مشوق جهت تنوع بخشی به ترکیب 
سبد تولیدات، توجه بیشتر به حضور 
بخش خصوصــی در اقتصاد و ایجاد 
زمینه برای ســرمایه گذاری از سوی 
آن هــا و ... را موردتوجه قرار دهد. بر 
اساس آنچه صاحب نظران اقتصادی 
می گویند، امروز ظرفیت تولید فوالد 
در ایران بهتر شده است. این در حالی 
است که ایران به لحاظ ظرفیت تولید 
دارای رتبه ســیزدهم جهان در سال 
۲017 میــالدی بود؛ اما این صنعت 
در کنار همه ظرفیت هایی که دارد با 
چالش های متعددی روبرو است که تا 
حل نشود، نمی توان به عملی شدن 
هدف گذاری ها خوش بین بود یا از این 
صنعت توقع ارزآوری و اشتغال زایی 

بیشتر داشت.
ضرورت کاهش بروکراسی های  �

غیرضروری
معاون ســابق وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت با تأکید بــر اینکه دولت 
باید بروکراســی های غیرضروری را 
کاهش دهد، به معدن نامه گفت: رفتار 
عجوالنه قانون گــذاران و دولت مانع 
عملیاتی شدن بسیاری از برنامه های 
بلندمدت کشور است. این در حالی 

اســت که اگر میزان دخالت وزارت 
صمت و تصمیمات متعدد آن آگاهانه تر 
باشــد وضعیت بهتر می شود. اگرچه 
فشار اقتصاد بین الملل و تصمیمات 
سیاستمداران جهان نیز بر این حوزه 
اثرگذار است و باعث می شود عملی 
شدن برنامه های بلندمدت تحت تأثیر 
قرار بگیرد اما آنچه اهمیت دارد این 
اســت که دولت حوزه صنعت را رها 

کند.
مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه 
دخالت دولــت در تصمیم گیری ها 
فقط مختص حوزه فوالد نیست بلکه 
مشکل کل کشور است، افزود: دولت 
باید دخالت ها را کمتر کند و به جای 
مداخله گری، تسهیلگر باشد. در این 
میان الزم است که ساختارها اصالح 

شود.
به گفته وی، اگــر خصولتی ها را 
خصوصی تلقی نکنیم، بخش خصوصی 
ما در حوزه فوالد نقش اساسی ندارد   
چرا که دولت فضا را برای ایفای نقش 

این بخش باز نمی گذارد.
به آینده فــوالد خوش بین  �

هستم
کرباسیان در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا دســتیابی به تولید 55 
میلیون تن فوالد تا سال 1۴0۴ عملی 
اســت یا خیر، گفت: من نســبت به 

این موضوع بسیار خوش بین هستم 
و معتقدم که ایــران در این حوزه و 
بســیاری از حوزه های دیگر ظرفیت 
جهش دارد اما اگر مســائل تحریم 
کمتر شود، جذب سرمایه گذاری بهتر 
انجام شــود و مهم تر از همه دولت از 
بروکراسی دســت بردارد، با سرعت 
تولید 55 میلیون تن فوالد عملی است.
رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو با 
تأکید بر اینکه باید دولتمردان، حکومت 
و قانون گذاران با مردم روراست تر باشند 
و شفاف عمل کنند، اظهار کرد: تنها در 
این صورت است که می توانیم از این 
بحران ها رها شویم. در رابطه با صنعت 
فوالد نیز می توان با تجهیز ریل و بنادر 
شرایط را برای رشد این صنعت مهیا 
کرد. برای تأمین منابع مالی از داخل 
کشور نیز می توان از طریق بانک ها، 
بورس و صندوق توسعه ملی اقدام کرد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در 
جذب سرمایه خارجی با چالش هایی 
مواجــه هســتیم، گفت: یکــی از 
چالش های فعلی ما در رابطه با صنعت 
و به طورکلی اقتصاد تعامل بین المللی 

است که امیدواریم طوالنی نباشد.
کرباسیان اظهار کرد: در حال حاضر 
اگر در حوزه فوالد و صنایع معدنی با 
چین همکاری جدی داشته باشیم، 
به مشکل خاصی برنخواهیم خورد. 

دولت باید 
دخالت ها را کمتر 
کند و به جای 
مداخله گری، 
تسهيل گر باشد. 
بنابراین تحقق این 
امر نيازمند اصالح 
ساختار است=

اکتشاف
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این در حالی اســت که همکاری با 
اروپا چشــم انداز خاصی برای ایران 
ندارد اما همکاری با چین به طور حتم 

نتیجه بخش خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه چین تولید 
بیش از 50 درصد فوالد را در اختیار 
دارد، ادامــه داد: بازار فــوالد و مواد 
اولیه شامل سنگ آهن و زغال سنگ، 
همچنین توسعه فوالد در هر نقطه از 
جهان، تحت تأثیر سیاست ها و برنامه 
فوالد این کشور است؛ بنابراین ما باید 
برای بهره گیری از فرصت چین باتدبیر 
و برنامه ریزی دقیق عمل کنیم. چراکه 
تنها باتدبیــر و برنامه ریزی صحیح و 
حمایت دولت می توان به هدف اصلی 

این صنعت نزدیک شد.
ابهامات طرح جامع فوالد �

وی به ابهامات طرح جامع فوالد که 
بر اســاس آن هدف گذاری تولید 55 
میلیون تنی صورت گرفته اشاره کرد 
و گفت: مصرف صنعت فوالد به عنوان 
فاکتور نشــان دهنده توسعه یافتگی 
کشورها موردتوجه است. این در حالی 
است که در شرایط کنونی که کشور ما 
زیر فشار تحریم است، میزان مصرف 
فوالد ۲00 کیلو بر نفر در سال است 
که به نسبت کشورهای توسعه یافته که 
میزان مصرف آن ها ۴00 کیلو بر هر 
نفر است، بسیار کمتر است؛ بنابراین 
اولین ابهام بــه مصرف داخلی فوالد 

برمی گردد.
به گفته کرباســیان، اگــر برنامه 
درســتی در این حوزه داشته باشیم 
افزایش ســرانه مصرف داریم. نکته 
دیگر این که صادرات فوالد باید باالی 
1۴ میلیون تن باشد. این چالش هم 
عملیاتی است و باید صادرکننده ها و 
بخش خصوصی فعال شوند و دولت از 
موارد دستوری و دخالت در این حوزه 

دوری کند.
وی بیان کرد: در ســال 1396 ما 
حــدود 9 میلیون تن صــادرات در 
زنجیره فوالد داشتیم؛ بنابراین به نظر 
می رسد عددها رؤیایی نیست و واقعی 
است؛ اما باید تدبیر کرد، حمایت کرد 
و برنامه های درستی را به انجام رساند.

لطمه به طرح های توسعه ای �
معاون ســابق وزیر صنعت، معدن 

و تجارت در ادامه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه آیا به نظر شما وزارت 
صمت برنامه ای برای گذر از تحریم دارد 
یا خیر، گفت: تا آنجایی که من اطالع 
دارم نه وزارتخانه برنامه دقیقی در این 
حوزه دارد و نه در دولت به طورجدی 

درباره آن بحث شده است.
کرباسیان با تأکید بر اینکه برای گذر 
از تحریم باید برنامه ریزی دقیقی کرد، 
اظهار کرد: تحریم موضوعی است که 
بعد از نوشته شدن طرح جامع فوالد 
اتفاق افتاده پــس موضوع جدیدی 
است که شــرایط را سخت تر کرده و 
به برنامه های توسعه های کشور ضربه 

سنگینی می زند.
وی ادامه داد: تحریم تنها بر حوزه 
فوالد تأثیرگذار نیست و همه بنیان ها 
را هدف گرفته و به صورت مســتقیم 
به طرح های توســعه ای کشور لطمه 
می زنــد. درواقع ایــن روزها تحریم 
ابعاد خود را بیشــتر نمایان می کند 
اما بااین حال اگر دولت کار ویژه ای با 
چین کند، ما کمترین تنش در کل 
صنایع معدنی و فوالد خواهیم داشت 
و فوالد می تواند تا 1۴0۴ به هدف خود 
برسد. در این خصوص البته کاهش 
تصدی گری دولت را نباید از یاد برد 

چراکه امری حیاتی است.
کرباسیان اظهار کرد: در کشوری 
که ســنگ آهن به مقدار کافی وجود 
دارد، گاز هست و درجایی قرارگرفته 
که میزان مصرف فوالد در آن منطقه 
باالســت، می توان انتظــار رونق این 
صنعت را داشت. نکته قابل توجه اینکه 
طرح جامع فوالد بر اســاس واقعیت 

نوشته شده است.
به گفته معاون سابق وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، در چند سال گذشته 
صادرات فوالد ایران رشد پیاپی داشته 
و شرکت فوالد مبارکه توانسته بخشی 
از ورق های خاص موردنیاز کشــور را 
تولید کند، اما باید این رویکرد در جهت 
اجرای استراتژی تولید و صادرات سایر 
ورق های خاص به بازار منطقه ادامه 

پیدا کند.
دور زدن تحریم ها به بیان آمار �

کرباســیان بیان کــرد: آمارهای 
صادراتــی ایران نشــان می دهد که 

فوالدسازان توانســته اند راهکارهای 
مناســبی را برای دور زدن تحریم ها 
بکار ببرند و صادرات این محصول را 

در بازارهای منطقه ای توسعه دهند.
به گفته وی، اگر این اتفاق نمی افتاد، 
به دلیل اینکه کشور با رکود مواجه است 
برخی شرکت های فوالدی با تعطیلی یا 

کاهش تولید مواجه می شدند.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بابیان اینکه زنجیره این صنعت 
به نسبت گذشته کامل تر شده است، 
افزود: صنعت فوالد در اقتصاد و توسعه 
نقش اساسی دارد. این در حالی است 
که ایران ازنظر تأمین مواد اولیه فوالد 
همچون سنگ آهن و انرژی مشکلی 
ندارد و اگر حمایت ها ادامه پیدا کند 
ایران می تواند جایگاه بهتری در دنیا 
پیــدا کند. البته در ایــن میان الزم 
است که دولت و مجلس برای رقابت 
با ترکیه، هند و قزاقستان راهکارهایی 
را برای صنعت فوالد پیش بینی کنند.

وی با تأکید بــر اینکه دولت باید 
همچون دیگر دولت های دنیا برای رشد 
و شکوفایی اقتصاد به صادرکنندگان 
یارانه بدهد، بیان کرد: میزان حمایت 
دولــت از صادرکنندگان فوالد نقش 
بسیار اساسی در توسعه این صنعت 

به خصوص در شرایط تحریم دارد.
کرباسیان ادامه داد: از طرفی امروزه 
باید سیاســت ها در جهت استفاده 
از فناوری هــای روز دنیا و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان برای دستیابی 
به صنعتی داخلی و به روز باشد. چراکه 
در عصر حاضر شرکت های دانش بنیان 
می توانند نقش مؤثــری در صنعت 
و اقتصاد داشــته باشند. البته اینکه 
گفته شود ما در داخل کشور همه کار 
می توانیم انجام دهیم نوعی انحراف 
ایجاد می کند. پس باید حواسمان به 

این موضوع باشد.
معاون ســابق وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: به طورکلی در رابطه 
با فوالد باید رویکرد صادرات باشــد 
چراکه مصرف داخلی آن کم اســت 
و اگــر برنامه ریزی برای صادرات این 
محصوالت وجود نداشته باشد، ممکن 
است تولید داخلی آن صرفه اقتصادی 

چندانی نداشته باشد.

ميزان  مصرف 
صنعت فوالد یک 

از شاخصه های 
توسعه یافتگی 

کشورها محسوب 
می شود این در 
حالی است که  
در حال حاضر، 
ميزان مصرف 

فوالد کشور 200 
کيلو به ازای 

هر نفر در سال 
است که نسبت 

به  کشورهای 
توسعه یافته  از 

سهم کمتر از 50 
درصدی برخوردار 

است
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وزارت خارجــه آمریکا در اطالعیه ای 
جدید به فروشــندگان و تولیدکنندگان 
کک ســوزنی و الکترود گرافیتی هشدار 
داده از فروش این محصول به شرکت های 
ایرانی که بیشترین مصرف را صنایع فوالد 
دارد خودداری کنند. درواقع بهره گیری 
بخش اعظم صنایع فوالدی از روش قوس 
باعث شده تا الکترود گرافیتی سهم بالغ بر 
80 درصدی در تولید فوالد کشور داشته 
باشد. به طوری که برای تولید ساالنه ۲5 تا 
30 میلیون تنی فوالد به حدود 50 هزار 
تن الکترود گرافیتی نیاز اســت. این در 
حالی است که انحصار تولید کک سوزنی 
از سوی آمریکا به عنوان مهم ترین ماده اولیه 
تولید الکترود گرافیتی هم زمان با آغاز دور 
جدید تحریم ها تأمین این محصول را با 
مشکل همراه کرده بود که به نظر می رسد 
با هشدار جدید وزارت خارجه این کشور 
دایره تأمین الکترود گرافیتی تنگ تر خواهد 
شد. اگرچه که در این رابطه متولیان حوزه 
فوالد از ذخیره سازی این محصول تا ۲ سال 
آینده خبر داده و سرمایه گذاری هایی نیز در 
زمینه تولید این محصول استراتژیک صورت 
گرفته است؛ اما به اعتقاد کارشناسان شرایط 
خرید کک ســوزنی امکان تولید الکترود 
گرافیتی را در حال حاضر تحت الشــعاع 
قرار داده و از سوی دیگر تجربه نشان داده 
در چنین شرایطی چینی ها به عنوان تنها 

تأمین کننده محصول نسبت به افزایش 
قیمت و یــا الزام برای فروش محصوالت 
باکیفیت پایین اقدام کرده اند. موضوعی 
که درنهایت به افزایش هزینه های تولید 
فوالد منجر خواهد شد. هرچند که فعاالن 
فوالدی باوجوداینکه همواره نســبت به 
قیمت گذاری محصوالت فوالدی از سوی 
دولت گالیه منــد بوده و دخالت دولت را 
عاملی در کاهش رقابت پذیری در بازارهای 
جهانی معرفی کرده اند معتقدند نرخ ارزان 
سنگ آهن داخلی که برحسب اتفاق این 
محصول نیز از سوی دولت تعیین می شود 
باعث خواهد شد باوجود افزایش هزینه های 
تولید ناشی از گرانی الکترود گرافیتی بازهم 
رقابت پذیــری در بازار جهانی فوالد برای 
تولیدکنندگان داخلی امکان پذیر شــود. 
تناقضی که از رویکرد فوالدی ها برای تأمین 
منافع یک بخش از زنجیره ناشی شده است.

تا 2020 مشکلی نخواهیم داشت �

در این رابطه کیوان جعفری طهرانی 
کارشناس ارشد بازارهای جهانی فوالد و 
سنگ آهن به   معدن نامه گفت: فوالدسازان 

کشــور و تجاری که در این زمینه فعال 
هستند پس از اعالم دور اول تحریم های 
آمریکا در تاریخ 6 آگوســت ۲018 )15 
مرداد 97( و متعاقب آن دور دوم تحریم ها 
در نوامبر ۲018 با پیش بینی از احتمال 
تحریم کک ســوزنی و الکترود گرافیتی 
به عنوان مهم ترین مــوادی که در تولید 
فوالد مورداستفاده قرار می گیرند از سوی 
آمریکا در ســه ماهه چهارم سال ۲018 
و اوایل سال ۲019 نسبت به خرید این 

محصوالت اقدام کردند.
به گفته وی، در نیمه دوم سال گذشته 
میالدی قیمت الکترود گرافیتی به شدت 
افزایش پیــدا کرد اما با توجه به افزایش 
تقاضا در ســه ماهه چهارم سال ۲018، 
اوج افزایش قیمــت در این برهه زمانی 

اتفاق افتاد.
جعفری طهرانی بابیان اینکه در حال 
حاضر بیشتر فوالدسازهای کشور موجودی 
کافی دارند، افزود: به محض اینکه تحریم ها 
اعالم شد، عده زیادی با پیش بینی تشدید 

تحریم ها خرید خود را انجام دادند.
این کارشناس ارشد بازارهای جهانی 
فوالد و سنگ آهن گفت: در مهرماه سال 
گذشته درست در فاصله میانی تحریم های 
اول و دوم آمریکا، موجودی فوالدسازان 
برای الکترود گرافیتی بیشــتر از 6 ماه و 
به ندرت حدود یک سال را تأمین می کرد.

تکانههایهشدارآمریکابرایفروشککسوزنیوالکترودگرافیتیبهشرکتهایایرانیبررسیشد

شکستتحریمازطریقسنگآهنارزان

در حال حاضر 
موجودی 
الکترودگرافيتی 
بيشتر 
فوالدسازهای 
کشور کافی بوده  و 
با آغاز دور جدید  
تحریم ها ، عده 
زیادی با پيش بينی 
شرایط  نسبت 
به خرید اقدام 
کرده اند

کیوان جعفری طهرانی  
کارشناس ارشد بازارهای جهانی 

فوالد و سنگ آهن

سید رضا شهرستانی  
عضو هیات مدیره انجمن فوالد

بهرام مسعودی  
کارشناس حوزه صنایع فوالدی
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وی با اشاره به اینکه میزان موجودی 
در ایــن خصوص باالســت، بیان کرد: 
عــده ای این مواد مهم برای تولید فوالد 
را باقیمت های باال خریداری و وارد کشور 
کردند. حتی عده ای از آن ها منتظر هستند 
که قیمت ها در این خصوص افزایش پیدا 
کنــد تا این مواد را در بازار باقیمت های 

باالتر بفروشند.
به گفته جعفری طهرانی، به طور حتم 
زمانی که موجودی فوالدسازان کاهش 
پیدا کنــد، این تجار وارد عمل خواهند 
شد و حتی اگر به اندازه کافی مواد اولیه 
در اختیار نداشته باشند، کک سوزنی و 
الکترود گرافیتی را وارد کشور خواهند 

کرد.
به گفته این کارشناس بین المللی تا 
پایان ســال ۲0۲0 یعنی حدوداً تا یک 
سال آینده کمبود جدی در مورد الکترود 

گرافیتی در کشور نخواهیم داشت.
تولید 20 میلیون تنی فوالد با  �

الکترو گرافیتی

سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره 
انجمن فوالد در گفتگو با   معدن نامه با 
عنــوان اینکه هم زمان با آغاز دور جدید 
تحریم ها پیش بینی برای تأمین »الکترود 
گرافیتی« صورت گرفت که در این راستا 
گذشــته باالی 100 هزار تن »الکترود 
گرافیتی« توســط شرکت های فوالدی 
خریداری شده است می گوید: میزان تولید 
فوالد در ســال گذشته ۲5 میلیون تن 
برآورد شده که این میزان در سال جاری 
حدود ۲8 میلیون تن پیش بینی شــده 
است اما به واسطه کمبود آهن اسفنجی 

و سنگ آهن احتماالً در سال جاری تولید 
۲6.5 میلیون تنی محقق شود.

وی در ادامه افزود: از این میزان تولید 
حدود ۲.5 میلیون تن آن از سوی ذوب آهن 
صورت می گیرد که به واسطه استفاده از 
روش کــوره بلند نیازی به الکترود ندارد. 
همچنین حدود ۴.5 میلیون تنی فوالد 
نیز با استفاده از روش القایی تولید می شود 
که در ایــن روش نیز مصرف چندانی را 
در الکترود شــاهد نخواهیم بود؛ بنابراین 
بــا در نظر گرفتن این میزان تولید بالغ بر 
۲0 میلیون تن از فوالد کشور به الکترود 
گرافیتی وابسته است که به حدود 50 هزار 
تن محصول نیاز داشــته و ذخیره سازی 
صورت گرفته نیاز ۲ سال آینده فوالدسازان 
را تأمین خواهد کرد.شهرستانی به افزایش 
هزینه های تولید اشاره کرد و گفت: تجربه 
نشــان داده چینی ها در شرایط تحریمی 
محصول را با افزایش قیمت و گاها کیفیت 
پایین تر به متقاضیان فروخته اند؛ بنابراین 
شرایط تحریمی به افزایش هزینه تمام شده 

فوالد منجر خواهد شد. 
البته استفاده از سنگ آهن داخلی که 
با قیمتی پایین تر از نرخ جهانی در اختیار 
فوالدسازان قرار می گیرد. این میزان افزایش 
هزینه چندان در رقابت پذیری فوالدسازان 

در بازار جهانی اثرگذار نخواهد بود.
عضــو هیئت مدیره انجمن فــوالد از 
قیمت گــذاری دســتوری به عنوان خود 
تحریمی یادکرد و گفت: میزان تولید فوالد 
در حال حاضر بیش از ۲ برابر تقاضای بازار 
داخل است؛ بنابراین الزام صادرات از سوی 

فوالدسازان اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
این در حالی اســت کــه نرخ گذاری 
دســتوری که بیشتر در راستای حمایت 
از بازار داخلی صورت گرفته نه تنها تمایل 
سنگ آهنی ها برای صادرات را در پی داشته 
بلکه صادرات فوالدســازان را نیز با زیان 

مواجه کرده است.

تسریع در تولید کک سوزنی �

همچنین بهرام مسعودی، کارشناس 
حوزه صنایع فوالدی درباره اهمیت الکترود 
گرافیتی و کک ســوزنی در صنایع فوالد 
ایران می گوید: کک نفتی یا کک حاصل 
از زغال ســنگ دو منبعی است که از آن 
الکترود گرافیتی تهیه می شــود. درواقع 
ابتدا از این دو محصول کک سوزنی تهیه 
و سپس در تولید الکترود گرافیتی به کار 
گرفته می شود. همچنین کوره های قوس 
الکتریکی وابسته به الکترود گرافیتی است 
و در صورت فقدان این محصول، کوره های 

قوس الکتریکی تعطیل می شود.
وی در خصوص تولید الکترود گرافیتی در 
داخل کشور گفت: اگرچه در چند سال اخیر 
سرمایه گذاری هایی در این زمینه صورت 
گرفته اما عدم امکان تولید کک سوزنی باعث 
خواهد شد که همچنان به واردات وابسته 
باشیم. وی گفت: سال گذشته تولید الکترود 
گرافیتی بسیار کم شد و کشور چین هم 
تولید خود را کاهش داد. این باعث افزایش 
قیمت این محصول در بازارهای جهانی شد، 
اما کشور ما بر اساس پیش بینی خوبی که 
داشت مقدار زیادی این محصول را از چین 
پیش خرید کرد تا بتوانند تولید خود را حفظ 
کنند.مسعودی اظهار کرد: با توجه به تولید 
بیش از 85 درصد فوالد کشور به روش قوس 
الکتریکی و وابسته بودن این روش به الکترود 
گرافیتی، چنانچه در راه اندازی کارخانه های 
مربوطه باهدف تولید کک سوزنی تسریع 
نشود، به واسطه انحصار آمریکا در تولید کک 
سوزنی همچنان در تولید فوالد آسیب پذیر 

خواهیم ماند.

ميزان توليد فوالد 
در سال گذشته 
25 ميليون تن 

برآورد شده 
که این ميزان 
در سال جاری 

حدود 2۸ ميليون 
تن پيش بينی 
شده است اما 

به واسطه کمبود 
آهن اسفنجی و 

سنگ آهن احتماالً 
در سال جاری 

توليد 26.5 
ميليون تنی محقق 

شود
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سازمان بین المللی دریانوردی در 
آخرین اطالعیــه خود از بکار گیری 
سیاست IMO برای مقابله با اثرات 
زیست محیطی حمل ونقل کشتی ها 
خبر داده است. بر اساس این سیاست از 
ابتدای ژانویه سال ۲0۲0 کشتی هایی 
که از سوخت مازوت با درصد گوگرد 
3.5 درصدی استفاده می کنند امکان 
تردد در آب های بین المللی را نداشته 
و در صورت مصرف سوخت با گوگرد 
0.5 درصد یا تغییر سوخت خود به 
گاز امکان تردد خواهند داشت. درواقع 
این ابالغیه اگرچه در وهله اول چندان 
حائز اهمیت به نظر نمی رسد اما گرانی 
سوخت تعیین شــده به همراه نصب 
تجهیزات تمیزکننده و یا تغییر سوخت 
کشتی به گاز طبیعی 60 هزار کشتی 
را درگیر خواهد کــرد به گونه ای که 
با عدم فعالیت این کشــتی ها عماًل 
شاهد افزایش چشمگیری هزینه های 
حمل ونقلــی و کاهش رقابت پذیری 
بســیاری از محصوالت در بازارهای 

جهانی خواهیم بود.

»IMO2020«، چالشی برای  �
60 هزار کشتی

 آنچه مسلم است هرگونه تغییری 
کــه در وضعیــت مالی و یــا نحوه 
عملکرد کشــتی تأثیر گذارد عماًل 
به افزایش هزینه های حمل ونقلی و 
درنتیجه قیمت تمام شده محصوالت 
صادراتی بنگاه هــای تولیدی منجر 
شــده و محدودیت به همراه کاهش 
رقابت پذیری صنایع مختلف به ویژه 
محصــوالت فوالدی را در پی خواهد 
داشت. موضوعی که به نظر می رسد با 
عملیاتی شدن مقررات IMO۲0۲0 از 
اول ژانویه سال جدید میالدی تأثیرات 
بســیاری را بر روی حمل ونقل های 
دریایی و درنتیجه افزایش هزینه های 
تولید به ویژه در حوزه معدن و صنایع 

معدنی خواهد داشت.
این مقررات که از ســوی سازمان 
بین المللی دریانوردی، تحت عنوان 
سیاســت IMO۲0۲0 بــه اجــرا 
گذاشته می شود برای مقابله با تأثیرات 
زیســت محیطی حمل ونقل به ویژه 
مازوت و ســوخت مورد استفاده در 

کشتی ها تدوین شده تا از این طریق 
سهم آالیندگی کشتی ها را در آب های 

بین المللی کاهش دهد درواقع
سوختی که امروزه توسط کشتی ها 
اســتفاده می شــود عمدتاً به شکل 
HSFO یعنــی ســوخت با درصد 
گوگرد باالست که حاوی 3.5 درصد 
گوگرد است؛ بنابراین این دستورالعمل 
محدودیت های نظارتــی بر گوگرد 
موجود در ســوخت را برای استفاده 
در کشتی ها تعیین کرده و ازاین پس 
کشــتی هایی مجوز تردد و بارگیری 
خواهند داشــت که سوخت مازوت 
آن ها حاوی 0.5 درصد گوگرد باشد.

این سیاست که در راستای کنترل 
انتشار گازهای گلخانه ای است بالغ بر 
60 هــزار کشــتی را درگیر خواهد 
کرد؛ بنابراین کشــتی ها برای عمل 
به این مقــررات درصورتی که امکان 
ســوخت گیری با مازوت مورد تائید 
این ســازمان را نداشته باشند یا باید 
از ســوخت های جایگزین همچون 
ن LNG یا گاز طبیعی مایع شــده 
اســتفاده کنند یا بــا به کارگیری از 

پیامدهایاطالعیهسازمانبینالمللیدریانوردیمبنیبرلزومجایگزینیسوختکشتیهابرصادراتمحصوالتمعدنیبررسیشد

افزایشهزینههایصادراتیهمگامباخودتحریمی

با عملياتی 
شدن مقررات 
IMO2020 از 
اول ژانویه سال 
جدید ميالدی 
تاثيرات بسياری 
را بر روی حمل و 
نقل های دریایی و 
در نتيجه افزایش 
هزینه های توليد 
به ویژه در حوزه 
معدن و صنایع 
معدنی خواهد 
داشت

معدن و 
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LSFO یا روغن ها کم گوگرد و نصب 
اسکرابر )scrubber( به عنوان یک 
سیســتم تمیزکننده گاز نسبت به 
کاهش میزان گوگرد ســوخت اقدام 
 MGO کنند. البته در حال حاضر از
برای نظارت بر انتشــار گاز استفاده 
می شــود تا تأثیر محیطی سوخت 
کشــتی ها کنترل شود؛ اما دو گزینه 
دیگر یعنی نصب اسکرابر و استفاده از 
LNG پیچیده تر و پرهزینه تر است. 
اگرچه که به واســطه آنکه اسکرابرها 
باید به صورت سیســتم های رفت و 
برگشتی در کشتی مورد استفاده قرار 
گیرند در حال حاضر تنها ۲ کشتی در 
میان ناوگان حمل ونقل جهانی از این 
سیستم برخوردار بوده که قطعاً نیاز 
حمل ونقل جهانی را تأمین نخواهد 
کرد همچنین در سیستم LNG نیز 
به دلیل برخی مشخصات فنی برای 
کشتی ها باعث بروز مشکل می کند 
که چندان تمایلی بــرای آن وجود 
ندارد؛ بنابراین از ابتدای ژانویه بیش 
از 60 هزار کشــتی زمین گیر شده و 
مالکان آن ها باید در مورد تداوم فعالیت 
آن ها با توجه به تحمیل هزینه باالی 
ســوخت جایگزین و یا سیستم های 
کاهش دهنــده تصمیم گیری کنند. 
چراکه عدم رعایــت مقررات جدید 
IMO۲0۲0 می توانــد منجــر به 
جریمه های باال، تعلیق فعالیت کشتی 
و حتی حبس ناخدای کشتی شود. 
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد 
در یکی از پرونده ها که توسط وزارت 
دادگستری آمریکا در آگوست ۲019 
بررسی شد صاحب یک تانکر و اپراتور 
کشتی 3 میلیون دالر برای عدم رعایت 

مقررات آلودگی ناشــی از ســوخت 
جریمه شدند. سوخت مورد استفاده 
در کشتی Ocean Princess دارای 
گوگردی فراتر از 0.1 بود و سبب شد 
این کشــتی برای مدت طوالنی در 
بندر بماند که هزینه بسیار باالیی بوده 
و فعالیت این کشتی ها را غیراقتصادی 

می کند.
افزایش ریسک کشتی رانی �

بدیهی است که مالکان کشتی ها 
و چارترها ریســک و هزینه زیادی را 
متحمل خواهند شــد اما تأثیر آن بر 
بانک ها و مؤسسات مالی که هزینه های 
حمل محموله ها از مکانی به مکان دیگر 
را تأمین می کنند چندان مشــخص 

نیست.
اگرچه مجموعه ای از دستورالعمل ها 
برای اجــرای محدودیت های گوگرد 
منتشر شــده اما این دستورالعمل ها 
نشــان می دهد که چگونه باید یک 
کشتی موردبررسی و بازرسی قرار گیرد 
اما این قانون همچنین متذکر شده 
که باید تمام تالش ها بکار گرفته شود 
مانع تأخیر یا توقیف کشتی ها به دلیل 

اجرای سیاست IMO۲0۲0 شود.
در این رابطه کارشناسان معتقدند 
اجرای این مقررات عالوه بر تحمیل 
هزینه های سوخت به افزایش پهلوگیری 
در بنادر و تأخیرهای طوالنی منجر 
می شود تأخیرها اجتناب ناپذیر خواهد 
بود و درنتیجه باید منتظر افزایش زمان 
انتظار کشتی ها در هنگام ورود به بنادر 
بود. به گفته تحلیلگران هرگونه عدم 
انطباق می تواند منجر به جلوگیری از 
شناور شدن کشتی تا اصالح سوخت 
و سازگار شدن سوخت مورد استفاده 

در آن شــود هزینه بسیار باال خواهد 
بود. همچنین تحت تأثیر این شوک 
افزایش هزینه هــای حمل ونقل کاال 
اجتناب ناپذیر خواهد بود بنابراین با 
توجه اهمیت باالی رقابت پذیری در 
مبادالت بین المللی تولیدکنندگان در 
تالش خواهند بود از روش های مختلف 
نسبت به کاهش هزینه حمل ونقل و 
عدم تغییر قیمــت محصوالت اقدام 
کنند که البته در برخی از محصوالت 
این موضوع امکان پذیر نبوده و عدم 
انطباق پذیری با جامعه جهانی به حذف 
تولیدکننده منجر خواهد شد. ضمن 
آنکه بانک ها نیز ازاین پس در پرداخت 
هزینه ها به کشتی ها محتاط تر عمل 

خواهند کرد.
 IMO۲0۲0 البته با اعالم مقررات 
از سوی سازمان بین المللی دریانوردی 
اما و اگرهــای مختلفی در خصوص 
تأثیرپذیری صادرات محصوالت فوالدی 
ایران مطرح شد به گونه ای که برخی از 
کارشناســان معتقد بودنــد افزایش 
هزینه های حمل ونقل دریایی ازاین پس 
اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به نحوه 
قیمت گــذاری و صادرات محصوالت 
زنجیره فوالد صــادرات این حوزه با 
چالش مواجه خواهد شد. موضوعی 
که متولیان حوزه فوالد نسبت به آن 
واکنش نشان داده و تأکید دارند تولید 
فوالد در ایران به واسطه بهره گیری از 
مزیت های انرژی، مواد اولیه و نیروی 
کار ارزان همــواره از رقابت پذیــری 
باالیی برخوردار بوده بنابراین افزایش 
قیمت های حمل ونقل اگرچه هزینه 
مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل 
می کند اما درنهایت این زیانی است که 

 افزایش هزینه 
های حمل و نقل 

دریایی از این پس 
اجتناب ناپذیر بوده 

 و با توجه به نحوه 
قيمت گذاری و 

صادرات محصوالت 
زنجيره فوالد 

صادرات این حوزه 
با چالش مواجه 

خواهد شد
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از حاشیه سود ناشی از صادرات کسر 
شده و نمی تواند تغییری را در بازارهای 

هدف ایجاد کند.
چالش تصدی گری دولت �

 البته در رابطه با تأثیرپذیری تجارت 
خارجی ایران از دســتورالعمل های 
بین المللی بســیاری از کارشناسان 
معتقدند آنچه بیش از دستورالعمل 
می تواند تجارت خارجی را تحت الشعاع 
قرار دهد بخشنامه های داخلی است که 
عالوه بر افزایش هزینه تمام شده تولید 
محدودیت های گســترده ای را برای 

صادرکننده ایجاد می کند.
بر این اســاس عضو هیئت رئیسه 
مجمع واردکننــدگان به »پیام آوران 
معدن نامه« گفت: آنچه امروز واردات 
و صادرات و به طورکلی اقتصاد کشور 
را دچار مشکل کرده است، به تغییرات 
بین المللی و مســائلی مانند تحریم 

برنمی گردد. 
بلکه بیشتر به خود تحریمی های 
داخلی و تصدی گری دولت و حاکمیت 

مربوط می شود.
علیرضا مناقبی اظهار کرد: تجربه 
ثابت کــرده حضور بخش خصوصی 
در تجارت همواره موفق تر از مدیریت 
دولتی عمل کرده؛ بنابراین درصورتی که 
امور اقتصادی بــه بخش خصوصی 
واگذار شود قطعاً از تغییرات بین المللی 
نیز به سهولت عبور خواهند کرد و تأثیر 
چندانی را بر صادرات نخواهد داشت؛ 
اما بدنه دولت فربه است و اجازه حضور 
تمام قد بخش خصوصی در اقتصاد را 
نمی دهد که این موضوع باعث می شود 
مبادالت تجاری نسبت به هر تغییری 

آسیب پذیر باشد.
به گفته وی، در حال حاضر ارزش 
پول کشور ما به شــدت پایین آمده 
و همیــن موضوع باعث شــده که 
واردات انواع کاالها گران تمام شــود 
و یا به قیمت های باال به دست مردم 
برسد؛ اما مقصر این موضوع تحریم و 
تحوالت بین المللی نیست بلکه نتیجه 
تصمیمات غلــط در حوزه اقتصادی 
است که باعث شده ارزش پول ملی 

کشور این چنین افت کند.
مناقبی با انتقاد از سخنان رئیس 
سازمان برنامه وبودجه مبنی بر اینکه 

باید برای عدم ایجاد مشکل بودجه ای 
دعا کرد، گفت: وقتی برخی از مسئوالن 
اجازه حضور بخش خصوصی و مدیران 
کارآمد را نمی دهند و ســعی دارند با 
دعا کردن مسائل اقتصادی را سامان 
بخشــند طبیعی اســت که تجارت 
خارجی نیز با چالش مواجه شــده و 
فشار اقتصادی بیشتری متوجه جامعه 

خواهد شد.
البته در کنار اینکه فعاالن اقتصادی 
انگشت اتهام خود را متوجه مدیریت 
نادرســت دولــت کرده اند که زمینه 
آسیب پذیر شدن تجارت بین المللی را 
فراهم آورده برخی از فعاالن اقتصادی 
معتقدند عالوه بر دستورالعمل های 
بین المللی افزایش حضور دالالن برای 
دور زدن قوانین بازدارنده و کســب 
درآمــد از این محل باعث شــده تا 
شاهد افزایش چند برابری هزینه های 

حمل ونقلی باشیم.
بــازرگان عضــو هیئت  مهرداد 
نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران در 
این رابطه »پیام آوران معدن نامه« 
می گوید: صدور بخشنامه های متعدد 
که محدودیت های صادراتی را برای 
اکثر حوزه های اقتصادی به ویژه حوزه 
معدن و صنایع معدنی را به همراه 
داشــته به افزایــش حضور دالالن 
دامن زده است به گونه ای که عالوه 
بر افزایــش چند برابری هزینه های 
حمل ونقــل صــادرات هزینه های 

واردات نیز با رشد مشابه ای مواجه 
شده است.

به گفتــه وی، هزینه حمل ونقل 
و انتقال بار در شــرایط فعلی بسیار 
باالســت و موضوعاتی همچون خود 
تحریمی هــای داخلی، نوســان نرخ 
ارز، تشــدید تحریم های بین المللی 
و همچنین مقررات جدید از ســوی 
سازمان بین المللی باعث می شود که 
در کنار افزایش هزینه های صادرات، 
واردات نیز گران تمام شود که به طور 
حتم مردم باید هزینه آن را پرداخت 

کنند.
بازرگان با عنوان اینکه در حال حاضر 
تأمین مواد اولیه و تکنولوژی های نوین 
برای تولیدکننــدگان با چالش های 
زیادی همراه است گفت: مشکل مواد 
اولیه وارداتی تولید و درنتیجه صادرات 
را نیز تحت الشعاع قرار داده و این در 
حالی است که در شرایط کنونی اقتصاد 
کشــور بیش از هرزمانی به افزایش 
صادرات و بازگشــت ارز حاصل از آن 

نیاز دارد.
این فعال بخش خصوصی کاهش 
تصدی گری دولــت را تنها راهکار 
موجود دانســت و گفــت: تا زمانی 
که بدنــه فربه دولــت در تجارت 
خارجی دخالت دارد هرگونه تغییری 
در قوانین بین المللــی می تواند به 
افزایش هزینه های صادرات و کاهش 

رقابت پذیری منجر شود.

در حال حاضر 
ارزش پول کشور 
ما به شدت پایين 
آمده و همين 
موضوع باعث 
شده که واردات 
انواع کاالها گران 
تمام شود و یا به 
قيمت های باال به 
دست مردم برسد. 
اما مقصر این 
موضوع تحریم و 
تحوالت بين المللی 
نيست بلکه نتيجه 
تصميمات غلط در 
حوزه اقتصادی 
است که باعث 
شده ارزش پول 
ملی کشور این 
چنين افت کند

معدن و 
صنایع 
معدنی

57

۱۳
۹۸

ن 
ستا

زم

باگذشــت چند ماه از تفاهم نامه 
پیوســتن ایران به اتحادیه اوراســیا 
اظهــار نظرات مختلفــی در زمینه 
تأثیرپذیری تجارت خارجی کشور از 
این فرصت مطرح می شود به گونه ای 
 که برخی از کارشناسان با عنوان اینکه 
زیرســاخت های الزم برای تجارت با 
کشــورهای عضو این اتحادیه فراهم 
نیســت دایره تأثیرپذیــری تجارت 
خارجی کشــور از این تفاهم نامه را 
محدود دانســته و معتقدند تجارت 
با اوراســیا تنها در برخی از حوزه ها 
امکان پذیر خواهد بود.. البته در مقابل 
این نگاه بدبینانه برخی از تحلیلگران 
نه تنها جمعیت بیش از 180 میلیون 
نفری کشــورهای عضو این اتحادیه 
را فرصت مناســبی بــرای صادرات 
محصوالت و کاالهای ایرانی می دانند 
بلکــه از اتحادیه اوراســیا به عنوان 
دروازه ای بــرای ورود به بازارهایی نام 
می برند که تحت شــرایط تحریمی 
هرچند بــه بهای افزایش هزینه های 

تجاری می تواند بازارهای ازدست رفته 
ایران را بازیابی کند.

تجــارت ترجیحی ایران با اتحادیه 
اوراسیا بیشتر چند ماه است که اجرایی 
شــده اســت. ازاین رو حتی صادرات 
یــا واردات کاالهایی که اخیراً ممنوع 
شــده بود نیز این روزها مجاز است و 
جنبه قانونی بــه خود گرفته اگرچه 
بــا توجه به اینکه مقدمات الزم برای 
بهره برداری از این فرصت در اقتصاد 
کشور مهیا نشــده، نمی توان آن طور 
که بایدوشــاید از این فرصت تجاری 
به نفع توســعه صادرات کشور بهره 
برد. بااین حال تجارت ایران با اوراسیا 
فرصتی طالیی به شــمار می رود که 
درست در تاریکی تحریم های آمریکا 
توانســته روزنه ای از امید در فضای 
تجارت خارجی کشــور ایجاد کند. 
به گفته کارشناســان، پیوستن ایران 
به اتحادیه اوراســیا می تواند ظرفیت 
مناســبی را در حوزه هــای مختلف 
اقتصــادی ازجمله توســعه صادرات 

محصوالت معــدن و صنایع معدنی 
برای کشــور فراهم آورد؛ اما به شرط 
آنکه دولتمردان با باز گذاشتن فضا برای 
ایفای نقش بخش خصوصی، منجر به از 
دست رفتن این فرصت طالیی نشوند.

بررسی ها نشان میدهد بر اساس 
موافقت نامه ایران با اتحادیه اوراســیا 
درمجموع 86۲ قلم کاال شامل 360 
قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا 
و 50۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا 
به ایران مشــمول تجارت ترجیحی 

خواهد بود. 
لیســت منتشرشــده از کاالهای 
مشــمول اعطای امتیاز از ســوی دو 
طرف، از پیشتازی کاالهای صنعتی 
برای تخفیف هــای تعرفه ای حکایت 
دارد. ضمن آنکه بررسی لیست کاالیی 
ایران نشــان می دهد اغلب کاالهای 
تمام شده مشمول اعطای امتیاز شده اند 
که این خود یک گام روبه جلو محسوب 
می شود. از سوی دیگر، اوراسیا نیز برای 
محصوالت معدنی و صنعتی، کشاورزی 

پیامدهایتجارتترجیحیبااتحادیهاوراسیادرحوزهمحصوالتمعدنوصنایعمعدنیبررسیشد؛

دروازهطالیی

اوراسيا فرصتی 
طالیی به شمار می 
رود که درست در 
تاریکی تحریم های 

آمریکا توانسته 
روزنه ای از اميد 
در فضای تجارت 

خارجی کشور 
ایجاد کند. به 

گفته کارشناسان،  
پيوستن ایران به 

اتحادیه اوراسيا 
می تواند ظرفيت 

مناسبی را در 
حوزه های مختلف 
اقتصادی از جمله 
توسعه صادرات 

محصوالت معدن و 
صنایع معدنی برای 
کشور فراهم آورد

غالمعلی دوانی  
کارشناس معدن و صنایع معدنی

محمدرضا  منصوری  
عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس
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و پتروشیمی ایران امتیازهایی در نظر 
گرفته و قرار اســت یک ســال پس 
از اجــرای این موافقت نامه، مقدمات 
تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا فراهم 
شود. اما به گفته تحلیلگران، در برخی 
از حوزه هــا به ویژه در بخش معدن و 
صنایع معدنــی نیازمند برنامه ریزی 
مدونی هستیم تا بتوانیم کشورهای 
عضو در اتحادیه اوراســیا را به عاملی 
برای تسهیل در صادرات محصوالت 
معدنی و کاالهای زنجیره فوالد بدل 

کنیم.
بــر همین اســاس معــاون امور 
بین الملل اتاق بازرگانی ایران با تأکید 
بر لــزوم برنامه ریزی برای اســتفاده 
از فرصت تجارت ترجیحی اوراســیا، 
گفت: ما معتقدیــم این موافقت نامه 
یک فرصت طالیی برای ایران است 
و باید تالش مضاعفی از سوی دولت، 
سیاست گذاران، تصمیم سازان، بخش 
خصوصی و مجموعه اتاق ها و تشکل ها 
برای اجرای ایــن موافقت نامه انجام 
شود. به گفته محمدرضا کرباسی، این 
موافقت نامه یــک معاهده برد – برد 
اســت و لزوماً ایران در کل آن برنده 
نخواهد بود امــا درنهایت منافع آن 
بیشتر است. البته این کسب منفعت 
از این معاهده بین المللی در صورتی 
انجام می شــود که مقدمات الزم در 

این خصوص در فضای اقتصادی فعلی 
کشور ایجاد شود تا امکان استفاده از 

این فرصت را داشته باشیم.
 برآوردها نشان می دهد درمجموع 
تجارت ما با اوراسیا سه دهم درصد و 
بیش از دو میلیارد دالر اســت و این 
میزان تا 1۴00 باید چند برابر افزایش 
یابد. این در حالی است که مطالعات 
نشــان می دهد ظرفیت ایران برای 
صادرات به این کشــورها حدود ۲0 
میلیارد دالر است که حوزه هایی مثل 
معدن و صنایع معدنی می تواند در این 

مسیر نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
فرصت طالیی برای صادرات  �

معدن و فوالد
در همین خصوص عضو فراکسیون 
توســعه صادرات مجلس اظهار کرد: 
توافق اوراســیا فرصتی مناسب برای 
صادرات محصوالت معدن و فوالد است 
چراکه اتحادیه اوراسیا از ظرفیت بازار 

۴00 میلیارد دالری برخوردار است.
محمدرضا منصوری بابیان اینکه 
توافق نامه اوراسیا به تصویب رسیده و 
در حال حاضر بستر و فضا برای این 
بازار فراهم شده است، افزود: ایران در 
گذشته ســهم کمی از این بازار را به 
خود اختصاص داده بود؛ اما در شرایط 
فعلی می توان به عنوان فرصت طالیی 
صادرات به این توافقنامه نگاه کرد و از 

آن بهره مند شد.
وی بیان کرد: بــا توجه به امکان 
افزایش و تســهیل در صــادرات به 
کشورهای همسایه قطعاً می توان با 
ورود بــه این پیمــان در حوزه فوالد 
و گروه های شیشــه و پتروشیمی از 
ظرفیت های منطقه ای بهره گیری کرد.
عضو فراکســیون توسعه صادرات 
مجلس با اشــاره بــه اینکه صادرات 
برای بهبود وضعیت معیشــت مردم 
و ثبات نرخ دالر در کشــوری الزامی 
است، گفت: اتحادیه اوراسیا می تواند 
فرصت مناسبی برای صادرات کاال در 
حوزه های معدن و فوالد و همچنین 
نفت و انــرژی فراهم کند که در این 
راستا مجلس نیز نسبت به تصویب 

قانون اقدام کرده است.
به گفته منصوری، ایران سهم کمتر 
از 3 دهــم درصدی از بازار اوراســیا 
داشــته اســت اما در حال حاضر با 
موافقت نامه ای که انجام شده، ضرورت 

دارد تا این بازار بهره ببریم.
منافع پیمان های منطقه ای �

غالمحسین دوانی نیز در این رابطه 
گفت: پس از فروپاشی نظام تک قطبی 
اتحاد جماهیر شوروی نظام چندقطبی 
بــرای مقابله با اقتصادهایی همچون 
آمریکا که قصد ســیطره بر اقتصاد 
جهانی را دارند ایجاد شده به گونه ای که 

 ایران در گذشته 
سهم کمی از بازار 
اتحادیه اوراسيا را 
به خود اختصاص 
داده بود. اما در 
شرایط فعلی می 
توان به عنوان 
فرصت طالیی 
صادرات به این 
توافقنامه نگاه کرد
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در مناطق مختلف شاهد شکل گیری 
پیمان هــای منطقــه ای بوده ایــم. 
کارشــناس معدن و صنایع معدنی و 
مدرس دانشگاه صنعتی شریف افزود: 
با توجه به حضور کشورهای قدرتمند 
در اتحادیه اوراسیا و همچنین احتمال 
حضور چین در این اتحادیه پیش بینی 
می شود تا سال ۲0۲0 این تشکل از 
اقتصاد اروپا نیز پیشی گیرد؛ بنابراین 
قطعاً پیوستن به اوراسیا برای کشور 
منافع زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشــان کــرد: اگرچــه 
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیه از 
پتانسیل باالیی در تولید فوالد و برخی 
محصوالت معدنی برخوردارند، اما باید 
توجه داشت که عالوه بر ظرفیت هایی 
که برای برخی از محصوالت فوالدی 
وجود دارد، نباید الزاماً از این کشورها 
به عنوان مقصد صادرات استفاده کرد 
بلکه در قالب واســط امکان صادرات 
محصوالت فوالدی را به سایر کشورها 
و در شرایط تحریمی فراهم خواهند 

آورد.
به گفته این کارشــناس معدن و 
صنایع معدنی، بر اســاس آمار بانک 
جهانی ایران از ظرفیت 800 تا هزار 
میلیارد دالری در حوزه معدن و صنایع 
معدنی برخوردار است که هم اکنون 
سهمی کمتر از 7 درصدی را از ظرفیت 

استفاده می کند.
 از سوی دیگر به واسطه مشکالت 
مالی و عوامل دیگر بخش خصوصی 

کمتر به سرمایه گذاری در طرح های 
توسعه ای تمایل دارد؛ بنابراین طبیعی 
اســت که در برخی از واحدها شاهد 

هزینه باالی تولید باشیم.
مدرس دانشــگاه صنعتی شریف 
افزود: در بحث صادرات هزینه تولید 
عامل اصلی محســوب شده بنابراین 
رویکرد حضور در اتحادیه اوراسیا بدون 
برنامه ریزی و طرح های بلندمدت فاقد 

توجیه خواهد بود.
اهمیت روسیه �

بررسی ها نشــان می دهد اتحادیه 
اوراســیا از ســال ۲01۴ متشکل از 
کشورهای بالروس، قزاقستان، روسیه، 
ارمنستان و قرقیزستان تأسیس شده تا 
مطابق با این تعرفه گمرکی در تجارت 
کاالیی بین اعضای آن به صفر برسد. 
اهمیت این موضــوع به اندازه ای بوده 
که مرکز تجارت بین المللی در آخرین 
آمار خود از رشد بیش از 36 درصدی 
کل تجارت این کشــورها در خالل 
ســال های ۲015 تا ۲018 خبر داده 
است در این رابطه عملکرد اقتصادی 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می دهد 
این تشکل با مجموع بازار مصرف 181 
میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی 
حدود 1.9 تریلیون دالری، حدود 5۴8 
میلیارد دالر به جهان صادرات داشته و 
318.5 میلیارد دالر کاال نیز از جهان 

وارد کرده است.
در میــان کشــورهای اتحادیــه، 
فدراسیون روســیه بیشترین میزان 

جمعیت، تولید ناخالص داخلی و حجم 
تجارت با جهان را داشته است. بیشترین 
نرخ تورم متعلق به کشور قزاقستان با 
6 درصد و بیشترین نرخ بیکاری نیز 
متعلق به کشــور ارمنستان با 18.1 
درصد بوده است. کشور قرقیزستان 
با تورم 1.5 درصدی و تولید ناخالص 
داخلی 8.1 میلیارد دالری، کمترین 
نرخ تــورم و تولید ناخالص داخلی و 
کشور بالروس با 0.8 درصد کمترین 
نرخ بیکاری را داشــته اند. بر اساس 
آمارهای مرکز تجــارت بین المللی، 
در ســال ۲018 حدود 0.3 درصد از 
واردات این کشورها از ایران بوده است. 
در میان کشورهای عضو این اتحادیه، 
سهم ایران در تأمین نیاز وارداتی کشور 
ارمنستان )حدود 5.6 درصد( بیش از 
سایر کشورها بوده و حدود ۴ درصد از 
صادرات کاالیی این کشور نیز به ایران 

بوده است.
 همچنین مقایسه عملکرد تجاری 
برخی از کشورها از زمان عضویت در 
این پیمــان منطقه ای حاکی از آن 
است که درمجموع، تمامی کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی 
ســال های مذکور از پیوســتن به 
اتحادیه منافعی را به واســطه رشد 
صادرات به دیگر کشــورهای عضو 
اتحادیه کســب کرده اند. کل ارزش 
تجارت فی مابین کشورهای عضو این 
اتحادیه در سال ۲015 حدود ۴۲.۴ 
میلیارد دالر بوده که در سال ۲018 
با رشد 36 درصدی به 57.8 میلیارد 
دالر رسیده است؛ که در این میان 
بیشترین منفعت  ارمنستان  کشور 
را از پیوســتن به اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا کسب کرده است.
البته باید توجه داشت که باوجود 
بازار 180 میلیون نفری کشــورهای 
عضو اوراسیا کشورهای چین و ویتنام 
نیز برای ورود به این اتحادیه توافقاتی 
را منعقد کرده و این در حالی اســت 
که حدود ۴0 کشــور دیگر همچون 
ترکیه، تونس، هند، نیوزلند، مغولستان، 
ســنگاپور، مصر و... خواســتار ایجاد 
منطقه آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
شــده اند که قطعاً ظرفیت و فرصت 
بالقوه ای را پیش روی اقتصاد کشور 

قرار خواهد داد.

 اتحادیه اوراسيا 
از سال 20۱4 

متشکل از 
کشورهای بالروس، 

قزاقستان، 
روسيه، ارمنستان 

و قرقيزستان 
تاسيس شده تا 

مطابق با این تعرفه 
گمرکی در تجارت 
کاالیی بين اعضای 
آن به صفر برسد
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در راســتای شناسایی هرچه بیشتر 
پتانسیل های معدنی کشور و بهره وری 
بهتر از این ظرفیت های خدادادی، در 
پاییز امســال دست کم 7 نمایشگاه در 
حوزه معدن و فــوالد در تهران و دیگر 
استان های کشور برگزار شد. نمایشگاه 
هایی که نه تنهــا آخرین تجهیزات و 
تکنولوژی روز دنیــا را در معرض دید 
عالقمندان قرار داد بلکه توانست تا حد 
زیادی به افزایش آگاهی، اطالع رسانی و 
معرفی شرکت های معدنی و صنعتی به 
یکدیگر کمک کند. به باور کارشناسان، 
برگزاری نمایشــگاه ها همواره بازخورد 
خوبی دارد و می تواند عالوه بر آشــنا 
شــدن بازدیدکنندگان با شرکت های 
جدید، محصــوالت و تجهیزات به روز 
صنایع معدنی و ماشــین آالت، باعث 
ایجاد هم افزائی با فراهم آوردن زمینه های 
همکاری بین بخش های مختلف شود. 
در واقع شــرکت های معدنی با حضور 
در نمایشگاه ها زنجیره تامین یکدیگر را 
پیدا می کنند و به عبارتی تامین کننده 

یکدیگر می شوند. 
به همین جهت طی سال های اخیر 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه 
های مختلف به خصوص حوزه معدن 

مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. تا 
جایی که حتی در برخی از استان های 
کشور طی ماه های اخیر شاهد برگزاری 
نمایشگاه هایی در حوزه معدن بودیم که 
برای اولین بار در این استان ها انجام می 
شد. در حالی که به باور کارشناسان، می 
توان به بهانه برگزاری این نمایشگاه ها 
در استان های مختلف، زمینه شناسایی 
پتانسیل های معدنی و بهره وری بیشتر 

از این ظرفیت ها را فراهم کرد. 
بر این اساس شرکت در نمایشگاه ها 
با توجه به اینکه باعث می شــود افراد 
متخصص کنار هم جمع شــوند و باب 
آشنایی میان آنها باز شود، بسیار مفید 
اســت اما به باور برخی از کارشناسان، 
برگزاری این نمایشگاه ها در شهرهای 
مختلف اگرچه می تواند توانمندی های 
فعــاالن معدنی و فوالدی کشــور را به 
نمایش بگذارد اما هزینه های قابل توجهی 
را برای برگزارکنندگان آنها به دنبال دارد 
که دارای توجیه اقتصادی نیست. از این 
رو برگزاری نمایشگاه های تخصصی در 
حوزه معدن نیاز نیست که به همه شهرها 
بســط پیدا کند. چرا که عمال به جای 
افزایش بهره وری شرکت های فعال در 
حوزه معدن، می تواند با تحمیل هزینه به 

آنها، کارهای توسعه ای را عقب بیندازد. 
اما متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است 
که فشــار اعمال شده از سوی برخی از 
نمایندگان مجلس، باعث شده نمایشگاه 
ها حتی در قالب فرمایشی در شهرهای 
مختلف برگزار شود. در حالی که به جز 
پربار جلوه دادن کارنامه نمایندگان مجلس  
پیش از انتخابات دوره جدید، نتیجه قابل 
توجهی در بر نداشته و تنها به تحمیل 
هزینه به شرکت های معدنی بزرگ دولتی 

منجر خواهد شد. 
با این حال در پاییز سال جاری شاهد 
برگزاری نمایشگاه هایی در استان های 
مختلف به ویژه پایتخت کشور بودیم که 
به دستاورد برخی از آنها در مطلب زیر 

اشاره می شود: 
� MINEX 2019  

هشتمین دوره نمایشگاه فرصت  های 
سرمایه  گذاری در معدن و صنایع معدنی،  
15 مهر ماه با مشــارکت 18 کشور یا 
نمایندگان رسمی آنها در  مصلی تهران 
برگزار شد.  نمایشگاه مزبور که در حاشیه 
هشتمین همایش بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی 
ایران برپا شد، میزبان بیش از 130 شرکت 
و بنگاه اقتصادی داخلی و خارجی بود که 
با حضور معاونین  وزیر صنعت و رئیس 

نگاهیبهنمایشگاههایبرگزارشدهمعدنوصنایعمعدنیدرپاییز98؛

تکرارظرفیتهادرقالبفرمایشی

 به باور برخی 
از کارشناسان، 
برگزاری این 
نمایشگاه ها در 
شهرهای مختلف 
اگرچه می تواند 
توانمندی های 
فعاالن معدنی و 
فوالدی کشور را به 
نمایش بگذارد اما 
هزینه های قابل 
توجهی را برای 
برگزارکنندگان 
آنها به دنبال دارد 
که دارای توجيه 
اقتصادی نيست
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هیات عامل ســازمان ایمیدرو و ایدرو و 
رئیس ســازمان نظام مهندسی معدن 

ایرانی آغاز به کار کرد.
 هشتمین نمایشگاه ساالنه فرصت 
های سرمایه گذاری در معدن و صنایع 
معدنی ایران minex۲019  و هشتمین 
کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی 
و مواد iMat۲019 که یکی از بزرگترین 
نمایشگاه های معدنی و صنعتی کشور 
و خاورمیانه محسوب می شود، زمینه 
مشارکت 18 کشور که به طور مستقیم 
و یا نمایندگان آنها از کشورهای ایتالیا، 
آلمان، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، 
چین، کره، ژاپن، هلند، ســوئد، بلژیک، 
اســپانیا، چک، لهستان، رومانی، کانادا، 
پاکســتان و هند را فراهم ساخت  و در 
ســه بخش اصلی اکتشاف، استخراج و 

فرآوری برپا شد. 
همچنین همزمان بــا برگزاری این 
نمایشگاه هشتمین کنفرانس بین المللی 
مهندســی مواد و متالــورژی در هفت 
محور مواد مهندسی، متالورژی فیزیکی، 
متالورژی استخراجی، متالورژی صنعتی، 
ریخته گری و انجماد، شــبیه سازی، 
مدیریت راهبردی و محیط زیست و با 
حضور استادان دانشگاه ها، محققان و 
صاحبان صنایع برگزار شد. برگزاری 30 
کارگاه علمی و تخصصی توسط گروه های 
آموزشی مجرب و با حضور متخصصان 
صاحب نظران و اســاتید دانشگاه ها و 
با مشــارکت و همکاری دانشکده های 
معدنی، سازمان ها و تشکل های معدنی 
کشور در حوزه های مختلف از دیگر برنامه 
های جنبی این نمایشگاه و کنفرانس بود.

تالش بــرای افزایش صادرات  �
سنگ

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ 
نما نیز از دیگر نمایشگاه هایی بود که در 
16 مهر ماه سال جاری در شهر نیم ور 
محالت گشایش یافت.  در این نمایشگاه 
که با حضور رئیس انجمن سنگ ایران، 
رئیس کمیســیون صنایع معدنی اتاق 
بازرگانــی، رئیس خانه معــدن ایران و 
جمعی از مسئوالن استان مرکزی برگزار 
شــد، ۴50 غرفه آخرین دستاوردهای 
حوزه ســنگ تزئینی و نمــا، فرآوری 
سنگ های ســاختمانی، معادن سنگ، 
ماشین آالت استخراج معدنی، قطعات 
و لوازم سنگ بری، معدن و ماشین آالت 
تخصصی و سایر صنایع وابسته سنگ را 

به نمایش گذاشتند. 

بر همین اساس بهنام نیکفر مدیرعامل 
نمایشگاه بین المللی ســنگ ایران در 
حاشیه این رخداد اقتصادی با بیان اینکه 
۴00 شــرکت داخلی و خارجی در این 
دوره نمایشگاه سنگ حضور دارند،  گفت: 
اغلب غرفه های حاضر در نمایشگاه مربوط 
به واحدهای تولیدی استان مرکزی است 
و بقیه مربوط به دیگر استان های کشور یا 
نمایندگی های شرکت های خارجی است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ 
ایــران اضافه کرد: رایزن های بازرگانی و 
تجار ایرانی از کشورهای آفریفای جنوبی، 
الجزایر، ترکمنستان، روسیه، افغانستان 
و ویتنام و مسئوالن نمایشگاهی معتبر 
خارجی از کشورهای هند، ترکیه، ایتالیا 
و چین و حضور مجالت و روزنامه های 
بین المللی در این نمایشگاه حضور پیدا 
کردند. وی افزود: مهمترین اولویت در 
این نمایشگاه تالش برای افزایش صادرات 
سنگ ایران است اگرچه عملکرد صنعت 
سنگ ایران در حوزه تولید و فرآوری قابل 
دفاع است اما  در زمینه صادرات عملکرد 

ضعیفی وجود دارد باید جبران شود.
نمایشگاه و همایش  � پنجمین 

صنعت دیرگداز
در ۲9 مهر ماه سال جاری نیز شاهد 
آغاز به کار پنجمین نمایشگاه و همایش 
صنعت دیرگداز با حضور 56 شــرکت 
فعال بودیم که در هتل المپیک تهران 

برگزار شد. 
صنعت دیرگداز به عنوان یکی از صنایع 
کلیدی و با کاربردی وســیع در صنایع 
باالدستی، نقشی سازنده در آبادانی کشور 
دارد. استفاده از محصوالت این صنعت 
در صنایع فوالد سازی، فلزات غیر آهنی، 
صنایع غیر فلزی ) مانند سیمان، کاشی، 
سرامیک و شیشــه( و نیز حوزه انرژی 
)نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو( اهمیت آن 
را دو چندان کرده است.  بر همین اساس  
نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز هتل 
المپیک تهران 98  با محور مواد اولیه، 
چالش ها، بومی سازی و نقشه راه آینده، 
بازیافت، اقتصاد و محیط زیســت و در 
نهایت نوآوری، تحقیق و توسعه برگزار شد 
.  هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی 
با آخرین فــن آوری صنعت دیرگداز، 
تبادل اطالعات کارشناسان، شناسایی 

محصوالت با کیفیت و کاربردی بود
در ایــن راســتا پنجمین همایش و 
نمایشــگاه صنعت دیرگداز با حمایت 
شرکت مس و با حضور خداداد غریب پور 

رئیس هیات عامل ایمیدرو و اردشــیر 
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و 
جمعی از مدیران و فعاالن عرصه صنعت 
دیرگداز کشور برگزار شد که در آن 50 
شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند 

و  35 مقاله علمی ارائه داده شد. 
نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین  �

آالت 
یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه 
قیر، آســفالت و ماشین آالت نیز در 30 
مهر ماه سال جاری آغاز به کار کرد.  بر 
همین اســاس وزیر راه و شهرسازی در 
آیین افتتاحیه یازدهمین همایش ملی 
و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت 
گفت: در بحث راهســازی هر زمان که 
یک مسیریابی درست انجام دادیم یا از 
تکنیک و مصالح استاندارد در روسازی 
استفاده شد، شــاهد اجرای یک پروژه 
باکیفیت بوده ایم . درواقع جاده ها می تواند 
یک جاده بادوام و باقوام باشد. اینها مواردی 
است که همگی با هم کار می کنند و یک 

فاکتور مهم آن قیر و آسفالت است.
اسالمی با اشاره به رونمایی از نقشه 
پهنه بندی قیر براســاس عملکرد بیان 
کرد: بخش کارفرمایی و پیمانکاری باید 
امروز متعهد شوند که به آن جامه عمل 

بپوشانند.
خیــراهلل خادمی معاون وزیــر راه و 
شهرسازی نیز در همایش ملی و نمایشگاه 
قیر، آسفالت و ماشین آالت با بیان اینکه 
60 درصد رویه آســفالتی کشور ها در 
بخش وزارت راه و شهرســازی و راه ها 
و بزرگراه ها اســتفاده می شود، گفت:  با 
اســتفاده از روش های نوین در بخش 
رویه های آســفالتی بــه ویژه در بخش 
راهداری توانسته ایم هزینه ها را به شکل 
چشمگیری کاهش دهیم. البته اقدامات 
بسیاری باید در این بخش صورت گیرد.

خادمــی با اشــاره به اینکــه باید با 
کاهش هزینه های اقتصادی و استفاده از 
فناوری های نوین عمر آسفالت را افزایش 
دهیم و بهــره وری از آن را اقتصادی تر 
کنیم، بیان کرد: ریسک پذیری در این 
بخش بســیار پایین است و بسیاری از 
پروژه ها طبق روال سنتی و سابق انجام 
می شــود این در حالی است که ما باید 
اســتفاده از روند رویه های آسفالتی را 

تغییر دهیم.
همچنین در بخش پایانی آیین افتتاحیه 
این نمایشگاه از »نقشه پهنه بندی قیر بر 

اساس عملکرد« رونمایی شد.

صنعت دیرگداز 
به عنوان یکی از 

صنایع کليدی و با 
کاربردی وسيع در 
صنایع باالدستی، 

نقشی سازنده 
در آبادانی کشور 

دارد. استفاده 
از محصوالت این 
صنعت در صنایع 

فوالد سازی، 
فلزات غير آهنی، 
صنایع غير فلزی 
) مانند سيمان، 

کاشی، سراميک و 
شيشه( و نيز حوزه 

انرژی )نفت، گاز، 
پتروشيمی و نيرو( 

اهميت آن را دو 
چندان کرده است
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برگزاری پانزدهمین دوره ایران  �
کان مین )2019(

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و 
صنایع وابسته تهران نیز در آبان ماه  سال 
جاری در محل دائمی نمایشــگاههای 
بین المللی تهران گشایش یافت. در این 
نمایشگاه ده ها شرکت داخلی و خارجی 
از جمله آلمان، چین، روسیه، لهستان و 

ترکیه حاضر شدند. 
در این نمایشگاه بیش از 150 شرکت 
و واحد تولیدی داخلی و 30 شــرکت 
خارجی یا نمایندگی های آنها، جدید ترین 
تولیدات و صنایع معدنی خود را در معرض 
دید عالقمندان و فعاالن حوزه صنعت و 
معدن قرار دادند و در نهایت  ایران کان 
مین که هر ۲ ســال یک بار با همکاری 
شــرکت ایمگ آلمان برگزار می شود، 
عصر روز یکشــنبه 1۲ آبان ماه به کار 

خود پایان داد.
نمایشــگاه صنعت، معدن و  �

ابزارآالت اراک 
در 9 آبان ســال جاری نیز شــاهد 
برگزاری  سیزدهمین نمایشگاه صنعت، 
معــدن و ابــزارآالت کشــور در محل 
نمایشگاه های بین المللی غرب کشور در 
اراک بودیم که با حضور »مهدی صادقی 
نیارکی« معاونت امور صنایع وزارت صمت 

آغاز به کار کرد.  
این نمایشگاه در فضای مسقف هشت 
هزار متر مربعی و با حضور 100 شرکت 
صنعتی، معدنی و ابزارآالت تخصصی از 
سراسر کشور در پایتخت صنعتی ایران 
دایر شد و  همزمان با نخستین نمایشگاه 
تعمیق ساخت داخل با رویکرد حمایت 
از صنایع ریلی کار خود را شــروع کرد.  
در این نمایشگاه نمایندگانی از صنایع 
تولیدی، صنعتی، معدنی، ریلی، نفت، 
گاز و پتروشیمی، نیروگاهی، ماشین آالت، 
صنایع هایتک و پیشرفته، تجهیزات فنی، 
اتوماسیون ابزارآالت، آلومینیم، متالوژی، 
ریخته گری، دانش فنی و تجهیزات ایمنی 

حضور داشتند.
همچنین هــدف از برگــزاری این 
نمایشگاه ارایه آخرین دستاوردهای فنی 
مهندســی و تولید ، حمایت از کاالی 
ایرانــی، معرفی برندهــای تخصصی و 
ایجاد تعامل بیشــتر در چرخه تولید تا 
صادرات بود.  برگزاری کلینیک کسب 
و کار با حضور مشاوران تخصصی حوزه 
اشتغال، صادرات و امور حقوقی، معرفی 

بزرگترین خوشــه تولید کننده نفت، 
گاز و پتروشیمی با حضور صنایع مادر 
تخصصی و سمینارهای تخصصی فن 
بازار از برنامه های جانبی این نمایشگاه 
بود که مورد توجه عالقمندان قرار گرفت. 

برگزاری نمایشگاه ایران متافو  �

شــانزدهمین دوره  نمایشگاه بین 
المللی متافو، متالورژی )فوالد، صنایع 
معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب 
سازی و ریخته گری( تهران نیز از دیگر 
نمایشگاه هایی بود که در آذر ماه سال 

جاری برگزار شد. 
این نمایشــگاه که از ســوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت با همراهی 
سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( برگزار شــد، در طول ۴ 
روز برگزاری)8 تــا 11 آذرماه( میزبان 
عالقمندان و فعاالن حوزه صنعت و صنایع 
معدنی کشور بود. در این نمایشگاه شرکت 
ملی صنایع مس ایران به عنوان سومین 
شرکت بزرگ بازار سرمایه در بخش فلزات 

غیرآهنی نمایشگاه حضور داشت.
الزم به ذکر است  نمایشگاه   های تجاری 
فرصت  بسیار ارزشمندی را برای صاحبان 
صنایع فراهم می آورند تا محصوالت و 
توانمندی های خود را در سطح وسیعی 
عرضه کــرده و با فعاالن حوزه ی کاری 
خود ارتباط برقرار کنند. اما نقش مثبت 
برگزاری نمایشگاه ها در توسعه اقتصادی 
زمان اتفاق می افتد که برگزاری آنها دارای 
توجیه اقتصادی باشد و باعث از دست 

رفتن منابع ملی نشود. 
توسعه ارتباطات علمی و صنعتی  �

در دومین جشنواره فوالد
ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری 
می تواند نقشی تعیین کننده در رشد 
اقتصادی آن کشــور داشــته باشد اما 
متاسفانه در کشــور ما هنوز این رابطه 
سیستمی و پیوسته نیست. اگرچه در سال 
جاری گام هایی در این خصوص برداشته 
شده است. بر همین اساس در راستای 
توسعه صنعت فوالد کشور و همچنین 
توسعه ارتباطات علمی و صنعتی بین 
معاونت فناوری ریاست جمهوری، فوالد 
مبارکه و دانشگاه تهران، شاهد امضای 
تفاهم نامه سه جانبه از سوی این 3 نهاد 
در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره ملی 

فوالد ایران بودیم.  
”دومین جشــنواره و نمایشگاه ملی 

فوالد ایران”،  به دنبال استقبال بی نظیر 
جامعه فوالد و  با رویکرد بومی ســازی، 
توسعه تکنولوژی و افزایش توان تأمین 
پایدار در دی ماه سال جاری در برج میالد 
تهران برگزار شد. این در حالی است که  
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران در دی ماه ســال 97 برگزار شد و  
آغازگر موج فراگیر بومی سازی و حمایت 
از تامین داخلی بود. به طوری که جامعه 
فوالد در سال جاری به شدت به دنبال 
برگزاری دور دوم این جشنواره بود و منجر 
به گردهمایی بیش از 1۴00 نفر از مدیران 
، مسوولین و متخصصان فوالد کشور در 

کنار هم شد. 
برگزاری پنل های تخصصی �

این جشنواره دارای پنل های تخصصی 
و اهــدای جوایز ملی فــوالد به تامین 
کنندگان برتر بود و در نمایشگاه بومی 
سازی نیز تولیدکنندگان فعال کشور در 
کنار تأمین کنندگان و شرکت های دانش 
بنیان حضور داشتند. همچنین بیش از 
۴0 کارگاه آموزشی و تخصصی همزمان 
با این جشنواره و نمایشگاه برگزار شد که 
در نوع خود بی سابقه بوده است. در این 
میان یکی از ویژگی های این رویداد توجه 
ویژه به شرکت های تامین کننده دانش 
بنیان، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها 
در حوزه بومی سازی بود  که در یک سالن 

ویژه توانمندی های خود را ارائه دادند
عالوه بر این، بر اســاس طبقه بندی 
فرصت های ساخت داخل در زنجیره آهن 
و فوالد میزهای تخصصی مشترک در 
غرفه شرکت های فوالدساز در نظر گرفته 
شد تا بازدیدکنندگان و تامین کنندگان با 
سهولت و البته به طور تخصصی به دنبال 
ارائه توانمندی خود باشند.  بنابراین نکته 
قابل توجه در این جشنواره و نمایشگاه، 
پذیرش ریســک بومی ســازی توسط 
فوالدسازان و شرکت  های بزرگ معدنی 
و حمایت ساختاری آنها از داخلی سازی 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز بود که در 
دوره نخست نمایشگاه نیز به طور عینی 

رخ داده است.
اجرایی شدن تفاهم نامه ها �

در واقع در در دوره اول این جشنواره، 
طی ۴ روز بیش از 10 هزار نفر از نمایشگاه 
ملی فوالد ایران با محوریت ارائه فرصت 
های ساخت داخل در زنجیره فوالد بازدید 
کردند. همچنین  بیش از ۲۲0 تفاهم 
نامه بین فوالدسازان و تامین کنندگان 
داخلــی به ارزش تقریبی 900 میلیارد 

نمایشگاه   های 
تجاری فرصت  
بسيار ارزشمندی 
را برای صاحبان 
صنایع فراهم 
می آورند تا 
محصوالت و 
توانمندی های خود 
را در سطح وسيعی 
عرضه کرده و با 
فعاالن حوزه ی کاری 
خود ارتباط برقرار 
کنند. اما نقش 
مثبت برگزاری 
نمایشگاه ها در 
توسعه اقتصادی 
زمان اتفاق می 
افتد که برگزاری 
آنها دارای توجيه 
اقتصادی باشد 
و باعث از دست 
رفتن منابع ملی 
نشود

معدن و 
صنایع 
معدنی
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تومان منعقد شد که بر اساس پایش انجام 
شده، تاکنون حدود نیمی از آن به مرحله 
عقد قرارداد و تولید و تحویل رسیده است. 
در دوره اول جشنواره همچنین  ۴1 
شرکت برگزیده تامین کننده داخلی در 
زنجیره فوالد مورد تقدیر قرار گرفتند. 
همچنین “صندوق پژوهش و فناوری 
فوالد ایران” و” سامانه جامع بومی سازی 
زنجیره آهن و فوالد ایران” با مشارکت 
ایمیدرو و شرکت های بزرگ زنجیره آهن 
و فوالد به عنوان دستاوردهای ساختاری 

این جشنواره به حساب می آید.
تکمیل بانک اطالعاتی در 5 گروه 

در دور دوم برگزاری جشــنواره ملی 
فوالد همچنین شاهد این بودیم که بانک 
اطالعاتی تأمین کنندگان در نمایشگاه 
ملی بومی سازی زنجیره فوالد و تطابق 
توانمندی آنان با فرصت های ســاخت 
داخل در 5 گروه تکمیل شــد که این 
5 گروه شامل مکانیک شامل قطعات و 
تجهیزات مکانیکی و انتقال مواد، سیاالت 
شامل قطعات و تجهیزات پنوماتیکی، 
هیدرولیکی، تاسیســاتی، روانکارها و 
آزمایشــگاهی، برق و ابزار دقیق شامل 
قطعات و تجهیزات برقی، الکتریکی، ابزار 
دقیق، اتوماسیونی و آزمایشگاهی، مواد 
شامل مواد مصرفی، مواد اولیه، استحصال 
پسماندها، فروآلیاژها و نسوزها و تجهیزات 
وابســته و در آخر تحقیق و توســعه و 
تکنولوژی شامل متالورژی، فرایند، انرژی 

و محیط زیست بودند.  
میزهای تخصصی این 5 گروه در غرفه 
شرکت های تولیدکننده فوالد به طور 
مشــترک طراحی و در نظر گرفته شد 
و کارشناسان و مدیران مربوطه به طور 
تخصصی پذیرای تامین کنندگان بودند. 
تامین کنندگان داخلی نیز از طریق این 
طبقه بندی، با کارایی بیشتری به معرفی 
توانمندی های خود پرداختند  و جلسات 
و هم اندیشــی های کاری بین مدیران 
شرکت های فوالدی و تأمین کنندگان 

صورت گرفت.
در نهایت نیز شاهد امضای تفاهم نامه 
همکاری فی میان معاونت فناوری ریاست 
جمهوری، فوالد مبارکه و دانشگاه تهران 
بودیم که بر اساس آن تفاهم نامه همکاری 
بین ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت 
فناوری ریاست جمهوری، فوالد مبارکه 
اصفهان و دانشگاه تهران به امضا رسید 
که در جریان امضای آن خداد غریب پور 
رئیس هیات عامل ایمیدرو، سورنا ستاری 

معاون علمی فنــاوری رئیس جمهور، 
محمود نیلی ریاســت دانشگاه تهران و 
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد 

مبارکه اصفهان حضور داشتند.
صنعت فوالد در  مسیر تغییر فرهنگ

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در این مراسم با بیان اینکه برخی انتظارات 
از دانشگاه ها پایه و اساسی ندارد، گفت:  
محصول حاصل سرمایه گذاری بخش 
خصوصی روی پژوهش اســت و دولت 
تنها باید زیرســاخت های پژوهش را 
اصالح کند. بنابراین تحقیقات دانشگاهی 
نیز با پول دولت به محصول نمی رسد و 
این شرکت ها هستند که باعث تولید 
محصول می شوند. سورنا ستاری اظهار 
کرد: فرهنگ نفتی که در کشور شکل 
گرفته است باید با همراهی همه تغییر 
کند. البتــه تغییر این فرهنگ عمومی 
در جامعه کاری سخت اما شدنی است.  
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با بیان اینکه صنعت فوالد در  مسیر تغییر 
فرهنگ خود قرار گرفته است و فرهنگ 
جدیدی در این صنعت در حال شــکل 
گیری است گفت: سال گذشته ایران در 
حوزه کاتالیست تحریم شد و این فرصتی 
برای تولید آن در داخل شد و امروز نیاز 
به واردات این محصول وجود ندارد. این 
فرهنگ باعث شده در حوزه قطعه سازی و 
طراحی و داخلی سازی آن شاهد اتفاقات 

خوبی باشیم.
نگاه ویژه  به نهضت ساخت داخل �

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در  
این مراسم با اشاره به آثار مطلوب برگزاری 
دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

ایران، اظهار کرد:
در سال رونق تولید، 7 محور کاری که 
یکــی از آن ها حوزه معدن بود را تقدیم 
دولت کردیــم و در این حوزه 5 برنامه 
داریم که تکمیل زنجیره فلزات اساسی از 
جمله فوالد، مهمترین این برنامه ها است 
که البته خوشبختانه تاکنون دستاورد های 

خوبی به همراه داشته است.
رضا رحمانی بیان کرد:  در این مسیر 
با نگاه ویژه ای که به نهضت ساخت داخل 
داریم، لزوم اســتفاده از توانمندی های 
داخلی برای بومی سازی ضروری خواهد 
بود و باید اهدافی همچون رصد زنجیره 
تامین صنعت فوالد اطالع رسانی شود تا 
مخاطبان طرح با آن آشنایی کامل داشته 
باشند که برگزاری جشنواره و نمایشگاه 

ملی فوالد دراین راستا موثر است.
عملکرد خوب بخش فوالد �

خداداد غریب پور رییس هیات عامل 
ایمیدرو نیز در در دومین جشــنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد گفت: صنعت فوالد 
که جزو افتخارات کشور ما است، از نوامبر 
ســال گذشته تاکنون در تحریم بوده و 
اخیرا هم تحریم شــده و این به معنای 
عملکرد خوب بخش فوالد اســت. وی 
افزود: دنیا در صنعت فوالد پیشرفت های 
عجیبی کرده و وزن فوالد طی ۲0سال 
اخیر بسیار سبک تر شده است. در واقع 
طول خطوط تولید به شش برابر میزان 

قبلی رسیده است.
 غریب پور گفت: راه جدیدی در پیش 
گرفته ایم که مسائل آن ناآشناست اما مهم 
این است که راه را آغاز کرده ایم و شروع آن 
با امضای تفاهم نامه های سال گذشته بود.

سورنا ستاری: 
علی رغم تحریم 

کاتاليست در 
سال گذشته با 

برنامه ریزی های 
صورت گرفته در 

سال جاری نياز 
به واردات این 
محصول مرتفع 

شده است 
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سهم حمل و نقل در حوزه صادرات مواد 
معدنی و اقتصاد کشور انکارناپذیر  بوده و 
این در حالی است که  صادرات محصوالت 
معدنی به دلیل نبود زیرساخت های حمل و 
نقل با مشکل مواجه شده است.به گونه ای 
که بسیاری از شرکت های فعال با کاهش 
ظرفیت تولید نسبت به توقف صادرات 

اقدام کرده اند. 
در واقع هزینه فرایند استخراج محصول 
از معدن و فراوری آن تقریبا با قیمت های 
جهانی برابر اســت اما بــه دلیل هزینه 
باالی حمل و نقل زمانی که مواد معدنی 
به بازارهای جهانی فرســتاده می شوند، 
شرکت های ایرانی مزیت رقابتی خود را 
از دســت می دهند. بر این اساس اگرچه  
صادرات محصوالت معدنی به عنوان یکی 
از مزیتهای صادراتی کشور به علت منابع 
غنی و سهل الوصول معدنی در ایران نسبت 
به دیگر کشــورهای جهان دارای مزیت 
قیمت تمام شــده کمتر نسبت به دیگر 
کشورهای معدنی مانند استرالیا است اما  
زیرساخت های نامناسب حمل و نقل و 
همچنین افزایش قیمت های جدید در 
این حوزه باعث شده که قیمت تمام شده 
تولید افزایش پیدا کند. موضوعی که تا حد 
زیادی رقابت در بازارهای جهانی را تحت 

الشعاع قرار می دهد.

  این در حالی اســت که کشورهای 
پیشرفته زیرساخت های حمل و نقل خود 
را تکمیل و به فناوری های جدید مجهز 
کرده انــد و در نتیجــه از ظرفیت حمل 
بیشتری برخوردارند.  به طوری که مواد 
معدنی مستقیم از معادن با ریل تا بنادر یا 
مقاصد صادراتی منتقل می شوند. بر اساس 
آنچه کارشناسان می گویند، هزینه حمل و 
نقل از اول سال جاری تا کنون با افزایش 
100 درصدی روبرو شده است. از طرفی 
اعمال مقررات جدید بین المللی همچون 
مقررات سازمان بین المللی دریانوردی یا 
آیمو که بر اساس آن  کشتی های دارای 
سوخت با سولفور باالتر  از 0.5 درصد از این 
پس حق پهلوگیری در هیچ  بندری در دنیا 
را نخواهند داشت، به طور حتم می تواند 
افزایش قیمت های جدیدی را در حوزه 
حمل و نقل دریایی و صادرات رقم بزند.  

پشیمانی از صادرات  �
اما آنچه فارغ از تشــدید تحریم های 
بین المللی و افزایش هزینه حمل و نقل 
صادرکنندگان را زمین گیر کرده است، به 
تصمیمات نسنجیده و ناگهانی دولتمردان 
بر می گردد. بر این اساس در شرایطی که 
باید امور فعاالن اقتصادی تسهیل شود، 
نظاره گر این هستیم که  بخش های دولتی 
با یکدیگر هماهنگ نیستند و سیاست ها 

را به ســمت و سویی پیش  می برند که 
صنعتگران از صادرات پشیمان  می شوند. 
در حالــی که از دولتمــردان انتظار می 
رود در شرایط بحران اقتصادی ، فعالیت 
صادرکنندگان را تسهیل کنند تا آنها امکان 
ارزآوری برای کشــور را داشته باشند. اما 
متاسفانه این روزها شــاهد اعمال انواع 
ممنوعیت هــا و محدودیت ها در حوزه 
صادرات به ویژه صادرات محصوالت معدنی 
هســتیم که در کنار افزایش هزینه های 
مربــوط به بارگیری کاال همچون حمل 
و نقل منجر به دلسردی صادرکنندگان 

شده است. 
بــر همین اســاس رئیــس اتحادیه 
صادرکننــدگان ســرب و روی ایران به   
معدن نامه گفت: از اول ســال جاری تا 
کنون هزینه حمل و نقل برای صادرات تا 
100 درصد افزایش پیدا کرده است و سو 
استفاده های زیادی در این بخش انجام می 
شود. به طوری که رانندگان برای برخی 
مسیرها یک هزینه را اعالم می کنند اما 
خود پایانه ها رقمی متفاوت و باالتر را از 

فعاالن اقتصادی دریافت می کنند. 
حسن حسینقلی، اظهار کرد: به دلیل 
هزینه های باالی حمل و نقل، صادرات 
به صرفه نیســت و در رابطه با صادرات 
محصوالت معدنی باید به این نکته اشاره 

انتقادرییساتحادیهصادرکنندگانسربورویایرانازموانعصادراتی؛

گرانی100درصدیهزینهحملونقل

زیرساخت های 
نامناسب حوزه 
حمل و نقل و 
همچنين افزایش 
هزینه حمل و 
نقل ریلی و ... 
صادرات محصوالت 
معدنی را فلج کرده 
است. بر اساس 
آنچه کارشناسان 
می گویند، هزینه 
حمل و نقل از اول 
سال جاری تا کنون 
با افزایش 100 
درصدی روبرو 
شده است

حسن حسینقلی  
رییس اتحادیه صادرکنندگان 

سرب و روی ایران
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کرد که هزینه های حمل و نقل و بارگیری 
از خود ماده معدنی گران تر درمی آید که 
باعث شده کاال در ایران غیراقتصادی شود.
وی بــا تاکید بر اینکه باید یارانه  ویژه 
ای بــرای حمل و نقل در بخش معدن و 
صنایع معدنی اختصاص پیدا کند، گفت: 
هزینه حمل و نقل ریلی در کشور بسیار 
باال است . این در حالی است که به دلیل 
حجم باالی مواد معدنی، جاده های کشور 

توان ترانزیت این مواد را ندارند. 
عوارض ناعادالنه �

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و 
روی ایران در ادامه اظهار کرد: اگرچه در 
حال حاضر صادرات با افزایش هزینه های 
بارگیری، حمل و نقل، دموراژ و ... روبرو 
است اما در واقع  بزرگترین هزینه ای که 
این روزها به صادرکنندگان محصوالت 
معدنی تحمیل می شود، عوارض ناعادالنه 
و غیر کارشناسی است که وزارت صمت 
و دیگر وزارتخانه ها این عوارض را در نظر 

گرفتند. 
حسینقلی بیان کرد:  بعد از اعتراضات 
زیادی کــه  در این زمینه انجام گرفت، 
قرار شــد عوارض ۲5 درصدی صادرات 
تعدیل شــود. به طوری که  در ۲6 آذر 
ماه ســال جاری مسووالن بر سر تعدیل 
عوارض صادراتی سنگ آهن و مواد خام 
توافــق کردند اما هنوز این موضوع ابالغ 

نشده است . 
به گفته وی، در حال حاضر همه کامیون 
ها و  کانتیرها در لب مرز منتظر تصمیم و 
ابالغ این بخشنامه هستند .  رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان 
اینکه در مورد شــمش سرب و روی هم 
اوضاع به همین منوال است، گفت: صادرات 
شمش تنها در صورتی آزاد است که یک 
سری موارد از سوی مسووالن تایید شود. 
به عنوان مثال برای صادرات شمش در ابتدا 
باید حقوق دولتی پرداخت شود که این 
موضوع منجر به گرفتاری صادرکنندگان 

در روند صادرات می شود. 
وی با بیان اینکه پرداخت حقوق دولتی 
قانون و ضابطه مشخص خودش را دارد، 
افزود: در کجای قانون اعالم شده است که 
صادرات منوط به پرداخت حقوق دولتی 

است ؟ 
چالش صادرات شمش سرب و  �

روی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب 
و روی ایــران اظهار کرد: در حال حاضر 
صادرات شمش سرب و روی دچار مشکل 
است و ما  نسبت به این موضوع معترض 

هستیم. 
وی افــزود: چرا بایــد صادرات منوط 
به پرداخت حقوق دولتی و بازگشت ارز 
شود؟ البته ما ارزهای حاصل از صادرات را 
به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده ایم 
اما معتقدیم که این موضوع ارتباطی به 
وزارت صمت ندارد بلکه به بانک مرکزی 
مربوط می شود . بر این اساس اگر کسی 
ارز صادراتی را به کشور بر نگرداند، نمی 

تواند از معافیت مالیاتی بهره مند شود . 
حسینقلی با تاکید بر اینکه وزارت صمت 
نباید جلوی صادرات محصوالت معدنی را 
بگیرد، گفت: به دلیل تصمیمات ناگهانی 
دولت هزینه های گزافی در گمرکات کشور 
از فعاالن اقتصادی اخذ می شود و تجار نه 
تنها در بالتکلیفی به سر می برند بلکه باید 

متحمل ضررهای فراوان شوند. 
وی ادامه داد: اگر قرار است بخشنامه ای 
صادر شود یا قانونی مصوب شود، باید زودتر 
به صادرکنندگان اعالم شود تا آنها تکلیف 
خود را بدانند و ناچار به پرداخت  هزینه 

های ناعادالنه و مازاد نشوند. 
بیکاری معدنکاران  �

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و 
روی با طرح این سوال که چه کسی تعیین 
کرده است که باید صادرات محصوالت 
معدنی عوارض داشــته باشد، گفت: بر 
اساس قانون رفع موانع تولید، ماده خام 

ماده ای است که هیچ گونه کار فیزیکی، 
شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نشده 
باشد. اما کنسانتره ای که از دل کوه بیرون 
آورده می شود و بعد از خرد شدن و پودر 
شدن با مواد شیمیایی مخلوط می شود و 
در نهایت  عیار آن از ۲ درصد به 50 درصد 

می رسد، دیگر خام نیست. 
وی اظهار کرد: مشخص نیست که چرا 
مســووالن مربوطه کار غیر قانونی انجام 
می دهند و مصوبه غیر قانونی نیز صادر 

می کنند. 
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: 
دولت صادرکننــدگان را با تصمیمات 
ناگهانی دچار مشــکل مــی کند و بعد 
میخواهد از آنها عوارض دریافت کند. در 
حالی که چنین اقداماتی باعث می شوند 
که معادن تعطیل و معدنکاران بیکار شوند. 
در این خصوص دیگر کارشناســان 
نیــز بر این عقیده هســتند که افزایش 
هزینه های صادراتی به ویژه رشــد بیش 
از دو برابــری هزینه هــای حمل ونقل 
بین المللی محصوالتی مانند سنگ آهن 
در اثر تحریم ها، باعث ایجاد فشار مضاعف 
بر صادرکنندگان شده است.  این در حالی 
است که نرخ هزینه های مربوط به بنادر نیز 
افزایش پیدا کرده که این موضوع نیز  در 
کنار افزایش هزینه های حمل ونقل داخلی 
بار، بر روی صادرات محصوالت معدنی تاثیر 
خود را گذاشــته است. اما دولت به جای 
کاهش فشار از روی دوش صادرکنندگان، 
روز به روز  موانع جدیدتری برای آنها می 
تراشــد که در نهایت هزینه های آنها را 
افزایش می دهد و به صادرات ضربه می 
زند. این در حالی اســت که اشتغال نیز 
در حــوزه های مختلف اقتصادی از بین 
خواهد رفت که به طور کلی کاهش رشد 
اقتصادی کشور و  کاهش رفاه مردم را به 
دنبال خواهد داشت. اما دریغ از اینکه دولت 
توجهی به توصیه های کارشناسان ندارد و 

تصور می کند عالمه دهر است. 

اگرچه در حال 
حاضر صادرات با 

افزایش هزینه 
های بارگيری، 

حمل و نقل، 
دموراژ و ... روبرو 
است اما در واقع  
بزرگترین هزینه 
ای که این روزها 
به صادرکنندگان 
محصوالت معدنی 
تحميل می شود، 
عوارض ناعادالنه 
و غير کارشناسی 
است که وزارت 

صمت و دیگر 
وزارتخانه ها با 

مشورت هم این 
عوارض را در نظر 

گرفتند
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کشــور ما با داشتن مخازن عظیم 
معدنی یکی از 10 کشور برتر دنیا در 
حوزه معادن  به شــمار می رود اما از 
آنجایی که از تجهیزات و فناوری های 
نوین به خوبی در این بخش استفاده 
نشده است، در حال حاضر پیشرفت 
و توســعه در بخش معدن به کندی 
اتفاق می افتد. به باور فعاالن این حوزه، 
صنعت معدن نیازمنــد راه حل های 
خالقانه و نو آورانه برای تبدیل شدن 
به صنعت مولدتر و پایدارتر اســت اما 
متاسفانه برای تکمیل چرخه تولید در 
این صنعت که شامل اکتشاف، استخراج 
و فرآوری مواد معدنی است، به خوبی از 
دانش شرکت های دانش بنیان کمک 
گرفته نشده است. این در حالی است که 
امروز در شرایط تحریم، نیاز شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی به شرکت های 
دانش بنیان بیشتر شده و در واقع شاید 
بتوان گفت تحریم ها و محدودیت هایی 
که در دسترسی به تکنولوژی روز دنیا 

ایجاد شده فضای مناسبی را هم برای 
رشد اســتارت آپ های معدنی فراهم 

آورده است. 
آغاز استارتاپ های معدنی از  �

شرکت های دولتی 
بر همین اساس چندی پیش رییس 
هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
عنوان کرد: هر کدام از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپی که ایده 
نو داشته باشــند و بتوانند گامی در 
جهت توسعه بخش معدن و صنایع 
معدنی بردارند، مورد حمایت ایمیدرو 
قــرار می گیرند.  خــداداد غریب پور 
ضمن دعوت از شــرکت های فناور 
بــرای ورود هرچه بیشــتر به بخش 
صنایع معدنــی، تصریح کرد: بزودی 
در یکی از ساختمان های ایمیدرو یک 
فضا و مجموعه استارتاپی برای فعالیت 
شرکت های فناور راه اندازی می شود.  
همچنیــن مدیرعامل صندوق بیمه 

سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، 
از حمایت های این صندوق از شرکت 
های استارتاپ خبر داد و گفت: ایده 
های نو که به تایید برسند، عالوه بر 
پوشش ریســک، در تامین مالی هم 
پشتیبانی می شــوند. به گفته فرید 
دهقانی، این صندوق ریسک پروژهه 
هایی که بین معدنکار و شرکت های 
استارتاپ انجام می شود را می پذیرد و 
پوشش الزم را ارائه می کند. مدیرعامل 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
هــای معدنی این را هــم گفت که 
در همکاری با اســتارتاپ ها تالش 
صندوق این اســت که تنها به عنوان 
بیمه گر عمل نکند بلکه تامین مالی 
طرح های تقاضا محور که مورد تایید 
ایمیدرو است را هم پشتیبانی کند. 
این اظهار نظرها در حالی است که در 
شرایط فعلی نه تنها استارتاپ ها بلکه 
اینترنت اشیا نیز در حوزه معدن نقش 

چندانی ندارند. 

بررسینقشاستارتاپهادرتوسعهصنایعومعادنکشور؛

حفظحلقهشتابدهندهمعدنی

 امروز در شرایط 
تحریم، نياز 
شرکت های معدنی 
و صنایع معدنی 
به شرکت های 
دانش بنيان 
بيشتر شده و در 
واقع شاید بتوان 
گفت تحریم ها و 
محدودیت هایی 
که در دسترسی 
به تکنولوژی روز 
دنيا ایجاد شده 
فضای مناسبی را 
هم برای رشد 
استارت آپ های 
معدنی فراهم 
کرده است

عادل طالبی  
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

هوشنگ  ادهمی   
اقتصاددان حوزه  معدنی

سیدرضا  عظیمی   
مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح 

احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

معدن و 
صنایع 
معدنی
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در همیــن خصوص  عادل طالبی 
دبیر انجمن صنفی کسب و کار های 
اینترنتی با بیان اینکه در نمایشگاه هایی 
مانند الکامپ نیز استارتاپی در حوزه 
معدن مشاهده نشده است، به   معدن 
نامه گفت: به طور قطع فعالیت در این 
بخش به دلیل ماهیت بازار یا تعامالت 
موجود در حوزه معدن ضعیف بوده 
است که تا کنون استارتاپ مشخصی 
در حوزه معدن معرفی نشده و نام آن 

به چشم نیامده است.  
دو احتمال  �

واقعیت این است که استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان در رشد حوزه 
معدن و صنایع معدنی می توانند نقش 
در خور توجهی داشــته باشند اما به 
نظر می رســد که بی توجهی دولت 
به شــرکت های دانش بنیان و عدم 
حمایت از اســتارتاپ ها باعث شده 
است که فعالیت آنها در حوزه هایی 

مثل معدن کمرنگ باشد. همانطور که 
در حال حاضر نیز شاهد این هستیم 
که بســیاری از استارتاپ ها به دلیل 
اتفاقات ناگهانی از جمله قطع چندین 
روزه اینترنت دچار ضرر فراوانی شدند 
و یا اینکه بــه دلیل محدودیت ها و 
فشارهایی همچون اعمال فیلتر باید 
بعد از صرف وقت و هزینه های زیاد 
از این عرصــه خداحافظی کنند.  از 
این رو به نظر می رســد که دولت و 
حاکمیت باید فضای فکری خود را در 
قبال استارتاپ  ها تغییر دهند و راه را 
برای حضور هرچه بیشتر فعاالن این 
حوزه باز گذارند. این در حالی است که 
بیشتر حمایت ها در قالب حرف عنوان 
می شــود و در عرصه اجرا خبری از 

حمایت های دولتی نیست. 
در این خصوص البته می توان به 
مورد دیگری هم اشاره کرد. در حال 
حاضر اگرچه پتانسیل شرکت های 
استارتاپی در بســیاری از بخش ها 
نادیده گرفته می شــود اما در مقابل 
خود استارتاپ ها نیز مایل به حضور در 
برخی بخش ها نیستند. به باور آنها نمی 

توان توقع داشت که برای پیشرفت و 
توسعه در هر بخش استارتاپ ها بار 
و زحمت آن را به دوش بکشــند. بر 
این اســاس می توان این احتمال را 
هم داد که شاید دلیل نقش کمرنگ 
استارتاپ ها در حوزه معدن، عدم تمایل 
خود آنها به این بخش باشد که در این 
صورت باید  استارت آپ ها  به سمت 
فعالیت های صنعتی و معدنی و استفاده 
از ظرفیت آن ها در شکوفایی اقتصاد 

سوق داده شوند. 
نقش استارتاپ ها در توسعه  �

معدن
در حال حاضر فعالیت حدود ۲00 
اســتارت آپ معدنی در ســطح دنیا 
نشان دهنده این است که این کسب 
و کارها به دل معدن و صنایع معدنی 
عمیقاً نفوذ کرده  اند و این رود کوچک 
باالخره در فضای تنگ و تاریک معدن 
هــم راه خودش را پیدا کرده اســت. 
زمینه فعالیت استارت آپ های موفق 
معدنی در دنیا در همه ی بخش های 
زنجیره از اکتشاف تا تولید محصول 
نهایی  و همچنین در حوزه مسئولیت 
اجتماعی و حفظ محیط زیست است. 
طبق بررسی ها، بازار تجهیزات معدنی با 
نرخ سود ساالنه مرکب۴ تا 5 درصدی 
در حال رشــد است و از77/7میلیارد 
دالر از ۲018 به 11۲/3میلیارد دالر 

در سال ۲0۲5 می رسد.
بهبود فرآیندهای اکتشاف با کمک 
فناوری ها در راستای کاهش هزینه 
و ریســک ، افزایش بازدهی و ارتقای 
بهره وری در فرآیند استخراج ، کاهش 
آالیندگی زیســت محیطی معادن ، 
شبکه ســازی و توسعه اکوسیستم 
نوآوری در حوزه معدن ، تسهیل خرید 
و فروش مواد معدنی و شفاف سازی 
اطالعات در زنجیره ارزش  و همچنین 
بهره گیری از روش های نوین فرآوری 
محصوالت معدنی با استفاده از فناوری 
هــای جدید  از جملــه کاربردهای 
استارتاپ ها در توسعه صنعت معدن 

به شمار می رود. 
پیشرفت کند در بخش معدن  �

اگــر چه که در مقابــل انتقاداتی 
که نســبت به عــدم بهره گیری از 
ظرفیت هــای اســتارتاپی در حوزه 

در حال حاضر 
فعاليت حدود 

200 استارت آپ 
معدنی در سطح 

دنيا نشان دهنده 
این است که این 
کسب و کارها به 

دل معدن و صنایع 
معدنی عميقاً نفوذ 

کرده  اند
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معدن می شود مســووالن این حوزه 
معتقدند صنایعی مانند معدن از ظهور 
استارتاپ ها و شکل گیری مفاهیم آن 
در صنعت خود دور نبوده و با گذر زمان 
شرکت های نوپا ایفای نقش پررنگ 
در این صنایع هستند. با این حال در 
شرایط فعلی اگرچه شاهد نقش پررنگ 
استارتاپ ها در حوزه خدمات اجتماعی 
و رفاهی هستیم اما در حوزه معدن، 

خبری از استارتاپ ها نیست. 

در همین رابطه  هوشنگ ادهمی 
اقتصاددان حوزه معدنی با بیان اینکه 
اســتارتاپ ها قطعا مــی توانند در  
افزایش بازدهی و ارتقای بهره وری در 
فرآیند استخراج معادن کمک کنند، 
بــه معدن نامه گفــت: فناوری های 
دیجیتال چند ســالی است که در 
معــادن دنیا کاربرد گســترده پیدا 
کرده اند و  باعث کاهش هزینه های 
معدن کاری شده اند اما در کشور ما 
در حوزه معدن استارتاپی به چشم 

نمی خورد. 
وی افزود: استارتاپ به معنای ایده 

های نو و کارهای خالقانه  است که می 
تواند کارهای ما را به دور از بروکراسی 
با جهش قابل توجهــی جلو ببرد و 
در همه زمینه ها به خصوص معدن 

راهگشا باشد. 
ادهمی اظهار کرد: در حال حاضر 
روش های جدیدی در حوزه اکتشاف 
معادن در دنیا مورد توجه قرار گرفته 
است. بر این اساس فارغ التحصیالن 
دانشگاهی که ســال های پیش در 
دانشگاه ها تحصیل کرده اند و حاال به 
عنوان کاربلدان حوره معدن به حساب 
می آیند، نمی توانند آنطور که باید و 
شاید در این حوزه تاثیرگذار باشند. چرا 
که روش ها به کلی تغییر کرده و نیاز 

به بروزرسانی دارد. 
به گفته ایــن اقتصاددان، در حال 
حاضر برای اینکــه بتوانیم در حوزه 
معدن قدم هــای خوبی برداریم و با 
تکنولوژی هــای روز دنیا هماهنگ 
باشیم، باید فضای خالی موجود را به 
کمک استارتاپ ها  و همچنین بهره 

گیری از اینترنت اشیا پر کنیم. 
ادهمــی بر ایــن باور اســت که 
اگــر بخواهیم با اتکا بــر تجربه فارغ 
التحصیالن سابق دانشگاهی بخش 
معدن را جلو ببریم، پیشرفت و توسعه 
در این بخش به کندی اتفاق خواهد 

افتاد اما اگر اســتارتاپ ها و صاحبان 
تکنولوژی های نــو وارد این عرصه 
شوند و روش های خالقانه ارائه دهند،  
پیشــرفت  و توسعه معادن سریع تر 

اتفاق خواهد افتاد. 
حمایت ها کافی نبوده است  �

وی با بیان اینکه ارائه ایده های نو 
در ذات استارتاپ ها قرار دارد، گفت: 
در حال حاضر مــا در بخش معدن  
پیشرفت کندی را داریم. در واقع روش 
های فعلی اســتخراج و  بهره برداری 
و همچنین اســتفاده از تکنولوژی و 
ماشین آالت به روش های فعلی باعث 
شده که رشد معدن به صورت خطی و 

آرام اتفاق بیفتد. 
ادهمی اظهار کرد: در حال حاضر 
می توان در زمینه اکتشاف و  فرآوری 
مواد معدنی روش های جدیدی را به 
کار گرفت چرا که امروزه دیگر اکتشاف 
به روش های قدیمی ممکن نیست. 

این اقتصــاددان افــزود: تا کنون 
استارتاپی  به مفهوم واقعی در بخش 
معدن وجود نداشته که بسیار تامل 

برانگیز است. 
وی بیان کرد: اگر شرکتی در این 
زمینه جلو نیامده، نشان از این دارد که 
کسی از ایده های نو استقبال نکرده و 
با حمایت های مناسب امکان رشد را 

اگر بخواهيم با 
اتکا بر تجربه فارغ 
التحصيالن سابق 
دانشگاهی بخش 
معدن را جلو 
ببریم، پيشرفت 
و توسعه در این 
بخش به کندی 
اتفاق خواهد افتاد 
اما اگر استارتاپ 
ها و صاحبان 
تکنولوژی های نو 
وارد این عرصه 
شوند و روش 
های خالقانه ارائه 
دهند،  پيشرفت  
و توسعه معادن 
سریع تر اتفاق 
معدن و خواهد افتاد
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به  ارائه دهندگان ایده های خالقانه 
نداده است. 

ادهمی با اشاره به اینکه به نظر می 
رسد بخش معدن نتوانسته بستری 
را فراهم کند که استارتاپ ها به این 
عرضــه ورود کنند، گفت: ما در حال 
حاضر شاهد این هستیم که بسیاری 
از معادن در زمستان تعطیل می شوند 
و به شیوه عصر حجر کار می کنند. اما 
سوال این است که آیا در کشورهایی 
مثل روسیه هم معادن در زمستان ها 

تعطیل می شوند؟ 
این مدیر سابق صنعتی اظهار کرد: 
اگر بتوانیم فضا را برای بهره مندی از 
اینترنت اشیا و همچنین حمایت از 
شرکت های استارتاپی فراهم کنیم، 
شاید دیگر الزم نباشد که معادن ما در 
زمستان ها تعطیل شوند. به گفته وی، 
حتما روش های بهینه ای وجود دارد 
که بتوان با استفاده از آنها از ماشین 
آالت در زمستان ها نیز استفاده کرد و 
درامد بسیار مناسبی را هم برای بخش 

معدن به ارمغان آورد. 
ادهمی افزود: آنچه گفته شد، تنها 
مثالی برای بیان نقش تکنولوژی های 

روز در کمک به معادن بود اما به طور 
حتم  اســتارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان می توانند در رشد حوزه 
معدن و صنایع معدنی نقش پر رنگ 

تری داشته باشند. 
مزیت های رقابتی استارتاپ ها  �

در این خصــوص همچنین مدیر 
اجرایــی و دبیر شــورای هماهنگی 
طرح احیا، فعال ســازی و توســعه 
معادن کوچک مقیاس با بیان اینکه 
اســتارتاپ ها به دلیل شکل گیری بر 
اســاس نیازهای پیدا و پنهان بازار و 
نوآور و فناور بــودن به خودی خود، 
مزیت های رقابتی فراوانی را به همراه 
دارند، گفت: استارتاپ ها در شرایط 
ناپایداری قیمت ها، می توانند در توسعه 
سنگ آهن و فوالد کشور نقش بسزایی 
داشته باشند. بنابراین استارتاپ ها و 
ســایر بنگاه های کوچک و متوسط 
می توانند نقشی بسیار مؤثر در نوآوری 

در صنعت سنگ آهن و فوالد کشور 
ایفا کنند.

ســید رضــا عظیمــی از جمله 
مزیت های رقابتی برای استارتاپ های 
این بخش، کاهش نرخ برای مصرف 
کننده، افزایــش کیفیت محصول، 
تضمین نرخ و کیفیت کاال و خدمات 
و در نهایت ســهولت و در دسترس 
بودن کاال و خدمات ارائه شده اعالم 
کرد و افزود: نوآوری در محصول مانند 
سیستم های مانیتورینگ، کنترل از 
راه دور، مشارکت تولیدکنندگان مواد 
اولیه در تهیــه و فروش محصوالت 
نهایی فوالدی، سیستم های فرآوری و 
گندله سازی سیار و… از  زمینه های 
نوآوری در کســب وکارهای صنعت 

فوالد کشور هستند. 
وی ادامــه داد: همچنین کاهش 
مصرف انرژی، مدیریت پســماندها، 
اقتصاد چرخشی، نوآوری در خدمات 
مانند سیســتم های تهاتر کاالهای 
فوالدی و مــواد اولیه فــوالد، تهیه 
بانک هــای اطالعاتی جامع و فروش 
اطالعــات حاصل از آنالیــز داده ها، 
اســتفاده از سیستم های حمل ونقل 
ترکیبــی جاده ای، دریایــی و ریلی، 
بهره گیــری از فنــاوری بالک چین 
جهت شبکه سازی و تهیه شناسنامه 
الکترونیک واحدهای فوالدی کشور، 
استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مانند 
ایتریــوم و بیت کوین جهت تجارت 
خارجی به خصوص با کشور چین و 
… از دیگر مزایای استفاده از نوآوری 

در این بخش است. 
دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس افزود:  استارتاپ هایی که به 
سه کلید توسعه پایدار یعنی توسعه 
اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی 
توجه بیشــتری داشته باشند، آینده 

روشن تری پیش رو خواهند داشت.
 به طــور مثــال شــکل گیری 
استارتاپ های حوزه بازیافت پسماند 
معادن و بازیافت زباله های الکترونیکی، 
عالوه بر کاهش مســائل و مشکالت 
محیط زیســتی، نقش موثری را در 
تامین مواد اولیه صنایع فوالد کشور 

خواهد داشت.

استارتاپ ها در 
شرایط ناپایداری 

قيمت ها، می توانند 
در توسعه 

سنگ آهن و 
فوالد کشور نقش 

بسزایی داشته 
باشند. بنابراین 

استارتاپ ها و سایر 
بنگاه های کوچک و 
متوسط می توانند 

نقشی بسيار مؤثر 
در نوآوری در 

صنعت سنگ آهن 
و فوالد کشور ایفا 

کنند
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سال های بسیاری است که اینترنت اشیا در 
کارخانه ها، معادن و تأسیسات نفتی عمیق در 
دنیا درحال رشد است به طوری که بر اساس آن 
انسان ها، اشیا و ماشین ها، همه جا و همه وقت 
با یکدیگر در ارتباط هستند و منجر به کاهش 
هزینه ها، افزایش بهره وری، باال بردن امنیت کار 
و ... می شــوند این در حالی است که  در کشور 
ما اطالع دقیقی از مفهوم صحیح اینترنت اشیا 
و حتی کاربردهــای آن در حوزه های مختلف 

اقتصادی وجود ندارد. 
اینترنت اشیا، اینترنت چیزها یا چیزنِت، معادل 
فارسی عبارت Internet of Things است که 
اشاره به بسیاری چیزها از جمله اشیا و وسایل 
محیط پیرامون ما دارد که به شبکه اینترنت متصل 
هستند تا بتوان آنها را با اپلیکیشن های موجود در 
تلفن های هوشمند و تبلت، کنترل و مدیریت کرد.

اینترنت اشیا به زبان ساده، ارتباط سنسورها 
و دســتگاه ها با شبکه ای است که به وسیله آن 
می توانند با یکدیگر و با کاربران شان تعامل کنند. 
این مفهوم می تواند به سادگی ارتباط یک گوشی 
هوشمند با تلویزیون باشد یا به پیچیدگی نظارت 
بر زیرساخت های شهری و ترافیک. در واقع این 
شبکه، بســیاری از دستگاه های اطراف ما را در 
برمی گیرد؛ از ماشین لباسشویی و یخچال گرفته 
تا پوشاک. در نتیجه تعجبی ندارد که به بخش 
معدن نیز راه یافته باشد. اینترنت اشیا که همه 

چیز از تجهیزات داخلی گرفته تا ماشــین آالت 
سنگین را به اینترنت متصل می کند، در کمتر 
از ۴0 سال از یک مفهوم انتزاعی تبدیل به یک 
واقعیت بصری در همه صنایع شده؛ اتفاقی که به 

زودی در بخش معدن هم رخ خواهد داد. 
اینترنت اشیا این ظرفیت را دارد که به میزان 
زیادی تاثیر عملیات معدنی را بر محیط زیست 
کاهش دهد و بنا بر پژوهش شــرکت انگلیسی 
»اینمارَست« که در زمینه ارتباطات ماهواره ای 
فعال اســت، هم اکنون نظارت بر محیط زیست 
مهم ترین محرکی اســت که فناوری اینترنت 
اشیا را به بخش معدن سوق می دهد.  اینترنت 
اشیا این ظرفیت را دارد که عالوه بر کاهش آثار 
مخرب معدنکاری بر محیط زیست، امنیت کار را 
در معادن باال ببرد و عملیات ماشینی خودکار را 
ارتقا دهد. همچنین با کمک این فناوری می توان 
امکان پیش بینی را در فرآیند کار آســان کرد و 
هزینه تعمیر و نگهداری را کاهش داد تا داده ها و 

تحلیل های لحظه ای به کنترل درآیند. 
ارتقای فرآیند فرآوری مواد معدنی �

درحال حاضر شرکت های معدنی چندملیتی 
ریوتینتو و بی اچ پی بیلتون، عملیات از راه دور را 
در شهر پِرث استرالیا اجرا کردند و به وسیله آن بر 
عملیات استخراج سنگ آهن در معدن پیلبارا به 
فاصله 1500 کیلومتر از مرکز کنترل نظارت دارند. 
همچنین کارشناسان مرکز عالی فرآوری ریوتینتو 

در شهر بریزبِن، مرکز ایالت کویینزلند استرالیا که 
به نظارت و تحلیل داده های لحظه ای مشغولند، 
راهکارهایی ارائه داده اند تا فرآیند فرآوری مواد 
معدنی را در 7 سایت مستقر در استرالیا، ایاالت 

متحده و مغولستان ارتقا دهند.
 در هر صورت، گزارش شرکت اینمارَست نشان 
می دهد که اینترنت اشیا به صورت روزافزون در 
نظارت بر محیط زیست به کار گرفته می شود و در 
نتیجه به کمک شرکت های استخراج کننده می آید 
تا بتوانند حجم عظیم مواد معدنی را بیرون بکشند 
و در عین حال از قوانین زیست محیطی که در 
برخی کشورها عرصه را بر آنها تنگ می کنند، جان 
سالم به در برند و در همان حال به مسئولیت های 

اجتماعی خود نیز متعهد هستند. 
گزارش اینمارست که »آینده اینترنت اشیا در 
کسب وکارها« نام دارد، 100 شرکت معدنی در 
سطح جهان را در بر می گیرد؛ حدود نیمی از این 
شرکت ها نظارت بر تغییرات زیست محیطی را به 
عنوان اولویت خود در بکارگیری اینترنت اشیا 
معرفــی کردند. بیش از 57 درصد اظهار کردند 
که در نظارت بر محیط زیســت، اینترنت اشیا 
بهترین انتخاب است. آسیب های زیست محیطی 
معدنکاری، واقعی و متنوع هســتند، به ویژه در 
استخراج زغال سنگ که می تواند به فرسایش 
خاک، آلودگی چاه های فاضالب و شــاید بیش 
از همه از دســت رفتن تنوع زیستی و آلودگی 

درپیبهکارگیری»اینترنتاشیا«دربخشمعدنومحیطزیستحاصلخواهدشد؛

ارتقایضریبایمنی
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خاک، آب های زیرزمینی و آب های سطحی به 
مواد شــیمیایی منجر شود.  این در حالی است 
که معدنکاران با توجه به عمر پروژه یقین حاصل 
می کنند که تاثیرات زیست محیطی در کمترین 
میزان ممکن است و آن میزان آسیب نیز ترمیم 

شده و به حالت طبیعی برگشته است. 
امکان حذف خطای انسانی �

به هر حال در مســیر کاهش آســیب های 
زیست محیطی، تکیه بر فرآیندهایی مهم است 
که به صورت دســتی در جمع آوری و تحلیل 
داده های زیرمجموعه به کار می آیند و می توانند 
هزینه زیادی به خود اختصاص دهند، در حالی 

که احتمال وقوع خطا در آن باالست.
 در همین راستا، راهکارهای نظارتی مبتنی 
بر اینترنت اشــیا این نوید را می دهند که این 
اشتباهات هزینه بر را از بین ببرند. آنها این کار را 
با ارائه داده های درست، درک زمان و آگاهی در 
زمینه داده های چندگانه ای انجام می دهند که 
منجــر به پلت فرم مبتنی بر »ابر« برای تحلیل 

می شود.
 برای نمونه، شــبکه های حسگر می توانند 
داده هایی را در زمینه یک سد باطله جمع آوری 
کنند، بدون آنکه نیازی برای فرســتادن نیروی 
انسانی به محل سد و  جمع آوری »داده« باشد. 
در نتیجه، امکان حذف خطای انسانی را به این 

شیوه از بین می برند.
 جو َکر، مدیر بخش معدن اینمارَست در این 
باره می گوید: اتصال به اینترنت برای استقرار موفق 
اینترنت اشیا حیاتی است، در حالی که قرارگیری 
بسیاری از معادن در نقاط دور از دسترس به این 
معناست که بیشتر شبکه های زمینی یا تلفن 
همراه در دسترس نیستند، در نتیجه ارتباطات 
ماهواره ای نه تنها پوشــش بیشتر و شبکه های 
ارتباطــی مطمئن تری ارائــه می دهند، بلکه با 
استفاده از تکرارکننده ها می توانند در شرایط ویژه 
و اضطراری و در صورت مساعد نبودن آب و هوا، 
امکان اتصــال را در معادن روباز و حتی معادن 

زیرزمینی فراهم آورند.
اینترنت اشــیا و امنیت محیط معادن بنا بر 
گزارش نهاد »ایمنی کار استرالیا« در 1۲ سال 
منتهی به 139۴ خورشیدی )۲015 میالدی( 
نرخ مرگ و میر در بخش معدن این کشور تا 65 
درصد کاهش داشته و به ۴.۴ مرگ به ازای هر 
100 هزار کارگر رســیده است. در همین حال، 
این نهاد اشــاره می کند که معدنکاری، سومین 
نرخ مرگ و میر را در انواع صنایع این کشور دارد 
و به طور متوسط ساالنه 9 نفر در معادن استرالیا 

از بین می روند
. این مرگ ومیرها برآمده از خطرهایی است 
که در ذات این حرفه وجود دارد؛ خطراتی مانند 
فشار جسمی، خطاهای احتمالی، ریزش و سقوط 

که بر اثر حرکت اشیا و ماشین آالت اتفاق می افتد 
و همچنین کار دستی و نارسایی های اسکلتی 
عضالنِی حاصــل از آن. ابداعات و نوآوری های 
مربوط به اینترنت اشیا این ظرفیت را دارند که نه 
تنها تاثیر کربنی بخش معدن را بر محیط زیست 
کاهش دهنــد، بلکه می تواننــد محیط کار را 
امن تر کنند. این کار با حذف حضور کارگران از 
محیط های پرریسک، خودکارسازی فرآیندهای 

کلیدی و نظارت از راه دور انجام می شود. 
امکان پیش بینی تهدیدهای احتمالی �

جمع آوری »داده« برای پیش بینی تهدیدهای 
احتمالی امنیتی و واکنش نشان دادن به آنها از 
دیگر کارکردهای اینترنت اشیا در ارتقای امنیت 

محیط کار در معادن است. 
به گفته َکر، پوشیدنی های متصل به اینترنت 
و خودکارسازی، ۲ مورد از فرصت های منحصر 
به فردی هستند که در رویارویی با خطر محیط 
استخراجی از سوی اینترنت اشیا ارائه می شود. 

عالوه بر این، حسگرهای پوشیدنی، توانمندی 
نظارت و تحلیل طیف وسیعی از عوامل از جمله 

تشخیص گازهای خطرناک را دارند.
نقش کلیدی اتصال ماهواره ای �

 مدیر بخش معدن اینمارَست  در ادامه گفت وگو 
تصریح می کند که فناوری های ماهواره ای برای 
درک ظرفیت های مســلم اینترنت اشیا نقش 
کلیدی دارند و بکارگیری اینترنت اشــیا برای 
کاهش مرگ و میر و ارتقای سالمتی و امنیت، 
تنهــا زمانی ممکن خواهد بود که اتصال فراهم 
آمده با فناوری های ماهواره ای، داده ها را در مکان 

حرکت دهند و تحلیل کنند. 
چالش بزرگی که در زمینه معادن وجود دارد، 
این است که آنها به طور معمول در نقاط بسیار 
دوردســت قرار دارند و فاصله آنها با شبکه های 
تلفن همراه و شبکه های زمینی زیاد است، عالوه 
بر این آنها در محیطی قرار گرفته اند که همواره 

در حال تغییر است. 
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امروزه به دلیل تأثیرات چشــم گیري که صنعت گردشگري بر اقتصاد، 
فرهنگ و جامعه مناطق پذیرنده گردشگران بر جاي می گذارد،مورد توجه 
اکثر کشورها قرار گرفته است. صنعت گردشگري نه تنها گامی براي تقویت 
فرهنگ هاست بلکه گامی به سوي پیشرفت و تحول اقتصادي و اجتماعی 
است ایران با توجه به بهره مند بودن از جاذبه هاي گردشگري بسیار می تواند 
با برنامه ریزي در راستاي این صنعت از اقتصاد تک محصولی متکی بر نفت 

فاصله بگیرد.
یکی از بهترین جاذبه های زمین گردشــگری هر کشــور معادن است 
که با عنوان زمین گردشــگری معادن اطالق می شــود. از جمله مواردی 
که جذابیت خاصی برای مردم دارد، مشــاهده معادن روباز و زیرزمینی، 
روش های اکتشاف و استخراج آن ها، دستگاه ها و ماشین آالت مورد استفاده 
برای استخراج معادن، مشاهده انواع کانی ها و سنگ ها به ویژه سنگ های 

قیمتی و جواهر است.
یک معدن که دیگر ذخیره قابل استخراجی از جمله مواد معدنی، سنگ ها و 
کانی های قیمتی نداشته باشد، به جای تبدیل آن به یک مکان متروک می تواند 
یکی از منابع درآمدزایی و اشتغال زایی باشد. در این زمینه می توان تجربه 
کشور های در حال توسعه را بررسی کرد. معادن طالی قدیمی که از قرن 
19 مورد بهره برداری قرار می گرفتند، در ناحیه ای کوهستانی و در زمین های 
اطراف باربرتون )Barberton( در استان پوماالنگا )Mpumalanga( در 

آفریقای جنوبی واقع شده که ناحیه ای با قدمت تاریخی است.
با متروکه شدن این معادن، دولت آفریقای جنوبی با یک برنامه ریزی در 
صدد تبدیل این مناطق به قطب گردشگری معدن است. در کنار این تجربه 
در ایاالت متحده آمریکا نیز معادن متروکه مربوط به پالسرهای رودخانه ای 
طالدار یکی از جالب  توجه ترین مناطق گردشگری است که در آن درآمد 
حاصل از ورودیه و اجازه کمپینگ و کرایه وسایل و تشت های طالشویی 
برای استحصال اتفاقی ذرات طال توانسته است یکی از پررونق ترین مناطق 

گردشگری باشد. خانواده ها در آخر هفته در محدوده طالدار پالسری رودخانه 
می توانند تجربه ای همچون کسانی که در رویای طال به این مناطق می آمدند 

داشته باشند و این خود یک فرصت برای گردشگری است.
تبدیل شدن معدن نمک به بیمارستان در اوکراین �

اوکراینی ها برای درمان بیماری های تنفسی شان روش غیرمعمولی دارند؛ 
آن ها به یک معدن نمکی در عمق 300 متری زمین در روستای سولوت وینو 
)Solotvina( می روند و مدت زمانی را در این فضا که به یک مرکز درمانی 
تبدیل شده بستری می شوند. چند دهه ای می شود که بیمارستان آلرژیکی 
سولوت وینو پذیرای بیمارانی است که مبتال به آسم، زکام ناشی از حساسیت 
و انسدادهای برونشی مختلف هستند. این بیماران با این باور به راهروهای 
تاریک و مرطوب این معدن می آیند که هوای آغشته به نمک آن، خواص 
ضداحتقان و درمانی دارد. این روش که نمک درمانی نامیده می شــود، در 
حدود دهه 1330 خورشیدی در لهستان از سوی پزشکی به نام فلیکس 
بوکزکوفسکی )Feliks Boczkowski( کشف شد. بوکزکوفسکی متوجه 
شده بود که معدنچیان شاغل در معدن نمک به ندرت به بیماری سل یا 
بیماری های تنفسی مبتال می شوند. این روش درمانی در اروپای شرقی و 

مرکزی رایج است، اما در سایر نقاط جهان ناشناخته مانده است.
اما یکی از خبرسازترین رویداد هایی که برای مدت ها در صدر اخبار قرار 
گرفته بود، گرفتار شدن معدنکارانی بود که در مدت بیش از دو ماه در معدن 
سن خوزه در کشور شیلی و در عمق 700 متر زیر زمین گرفتار شده بودند. 
هم اکنون این معدن تبدیل به یکی از جذاب ترین مناطق برای عالقه مندن 
به گردشگری معادن شده است. حال دولت شیلی به منظور کسب درآمد 
بیشتر سعی در تبدیل چندین معدن متروکه به جاذبه های جدید گردشگری 

این کشور است.
 معدنچی های گرفتار در معدن سن خوزه در کشور شیلی �

دولت کشور هند نیز قصد دارد معادن طالی متروکه بی شمار این کشور 

گشتوگذاردرجاذبههایمعدنی

معدن و 
صنایع 
معدنی

73

۱3
۹۸

ن 
ستا

زم

را به دریاچه های مصنوعی- تفریحی برای جذب گردشگران تبدیل کند. 
اقدام مشابهی توسط دولت بلغارستان در معدن روباز واقع در نزدیکی شهر 
مونتانا )Montana( صورت گرفته است. استخراج مواد معدنی )مس( در 
ســال 1950 میالدی آغاز و در دهه 1980 میالدی به پایان رسیده است. 
ســپس گودال عظیمی بوجود آمد که به »گودال برکلی« معروف است. 
این گودال با آب پر شده و هم اکنون تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری 

جذاب شده است.
تور آشنایی با معادن زغال در کشور چین �

از اقدامات جالب آموزشــی برگزاری تور آشنایی با روشهای استخراج 
زغال توسط دانشکده معدن شهر یونچنگ )Yuncheng( واقع در استان 
شانکی )Shanxi ( کشور چین است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
گردشگران با کاله های معدنکاری با چراغ قوه در داخل معدن راه می رفتند.
در ایران نیز معادن متعــدد متروکه ای وجود دارند که با بهره گیری از 
پتانسیل آن ها می توان با ایجاد مناطق گردشگری در راستای توسعه پایدار، 
به ایجاد شــغل و کاهش فقر به خصوص در مناطق دور افتاده تر کشــور 
پرداخت. به طور مثال در مجموع دو معدن تاریخی نمک چهرآباد و سنگ 
داش کســن در استان زنجان وجود دارد. معدن داش کسن در ابتدای قرن 
هشتم هجری فعال بوده و معماران دربار ایلخانی از سنگ خوش تراش آن 
در ساخت ارگ و گنبد سلطانیه استفاده کرده اند. همچنین در نزدیکی معدن 
داش کسن معبدی با همین نام وجود دارد که درصورت انجام مرمت های 
الزم در محوطه های این دو معدن تاریخی، می توان اقدام موثری در توسعه 

این صنعت در کشور برداشت.
از جمله پتانســیل های موجود در کردستان معادن سنگ های قیمتی 
خصوصاً سنگ فیروزه است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تبدیل 
مجموعه معدنی نخلک واقع در بخش انارک شهرســتان نائین به منطقه 
نمونه گردشگری معدنی که از سال 1389 اجرا شده است فرصت دیگری 

برای گسترش این صنعت است.

معادن دیگری که می توان از آن در جهت توسعه در این صنعت گردشگری 
نوپا استفاده کرد، معدنی واقع در منطقه شهمیرزاد است که با حفر تونل های 

زیرزمینی متعدد به استخراج سرب و روی می پرداختند.
تونل های حفاری شــده در معدن فلورین کمرپشت واقع در  �

استان مازندران
دیگر محدوده ای که می توان در صنعت گردشگری معدن به آن توجه کرد، 
معدن فلورین کمرپشت واقع در استان مازندران، شهرستان سواد کوه )در ۲ 
کیلومتری بعد از شهرستان دوآب( در بخش خطیرکوه است. این معدن در 
سال های بعد از انقالب توسط کارشناسان زغال سنگ البرز مرکزی با حفر 

دو تونل دنباله رگه مورد مطالعه اکتشافی سطحی قرار گرفت.
با توجه به تبدیل شــدن گردشــگری در حوزه معدن به عنوان یکی از 
جذاب ترین روش های جذب توریست در بسیاری از کشورهای جهان، باید 
بیش از گذشته مدیران، مسئولین، کارشناسان و البته کارآفرینان معدنی به 
این مقوله توجه داشته باشند. به منظور بهره گیری از پتانسیل معدنی موجود 
در کشور می توان طرح هایی نظیر تبدیل مناطق معدنی به موارد آموزشی 
و تحقیقی به خصوص برای دانشجویان علوم زمین درآید. از جمله اقدامات 
مثبت دیگر در این زمینه می توان به تبدیل کارگاه های استخراج به موزه های 
معدنی اشاره کرد. همانند سایر کشورها می توان پیت های معادن روباز را پس 
از پایان عمر معدن به دریاچه مصنوعی برای استفاده توریستی تبدیل کرد. 
حتی بعد از اتمام دوره استخراج، جاده های دسترسی به نواحی بکر می تواند 
تغییر کاربری یافته و برای جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی بهره برداری 
شود. با توجه به بکر بودن کشور از لحاظ میراث طبیعی و پدیده های جذاب 
طبیعت زنده و غیرزنده شناسایی و بها دادن به معادن به واسطه دارا بودن 
پیشینه بسیار طوالنی و تنوع معدنکاری فلزی و غیرفلزی و استخراج سنگ 
تزئینی و کانی های قیمتی، فرصتی بسیار مناسب برای گردشگری در جهت 

اشتغال زایی و توسعه اقتصادی در کنار بهره برداری از معادن است.

معدنطالیقدیمیدرآفریقایجنوبیمعدنومعبدتاریخیداشکسنواقعدراستانزنجان

تونلهایحفرشدهدرمعدنشدادیسربورویواقعدرشهمیرزاد)سمنان(
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شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی )سهامی 
خاص( در سال 1۳8۷ با هدف هدایت سرمایه 
گذاری به منظور اشتغال زایی و توسعه متوازن 
منطقه ای و تامین نیاز مواد اولیه واســطه ای 
صنایع تولید فوالد خام کشور به ظرفیت سالیانه 
2/ 5 میلیون تن کنسانتره و گندله تاسیس شد 
و در سال 1۳92 اجرای پروژه های این شرکت 
در سنگان واقع در فاصله ۳00 کیلومتری جنوب 

شرقی مشهد کلید خورد.

 »محمد مدنی فر« مدیرعامل این شرکت  اعالم 
کرد: فاز پیش تولید کارخانه کنسانتره سازی در هفتم 
دی ماه 1396 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری و »حسین شریعتمداری«  وزیر وقت 

صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
مدنی فر خاطرنشــان کرد: بانک ملی به عنوان 
بانک عامل و تامین کننده سرمایه و شرکت سرمایه 
گذاری گروه توســعه ملی )ســهامی عام( به عنوان 
سرمایه گذار در پروژه های شرکت صنعتی و معدنی 
توسعه ملی )ســهامی خاص( مشارکت داشتند که 
در راســتای اصل خصوصی سازی و خروج بانک ها 
از بنگاه داری، این شرکت در اسفند ماه سال 1396 
به شرکت فوالد خوزستان )سهامی عام( واگذار شد و 
نام شرکت به شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 

سناباد تغییر کرد.
 استراتژی های شرکت �

وی از توســعه پایدار فرآیند تولید و ســازمانی، 
سودآوری و افزایش بازده دارایی ها، بهره وری، ارتقای 
رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت محصوالت، 
جذب، توســعه، توانمندســازی و ارتقای انگیزش 
منابع انسانی، یکپارچگی رو به جلو و ایجاد کارخانه 
فوالدســازی، توسعه متوازن شرکت از مرحله تولید 
سنگ آهن دانه بندی، تولید کنسانتره و گندله تا تولید 
مقاطع فوالدی عریض، استفاده از تکنولوژی های برتر 
جهان در طرح های توسعه، دستیابی به بازارهای داخلی 
و خارجی و تامین منابع مالی ارزان قیمت داخلی و 
خارجی برای طرح های توسعه به عنوان استراتژی های 

این شرکت یاد کرد.

 زمینه های فعالیت شرکت �
مدیرعامل شــرکت توســعه فراگیر سناباد در 
تشریح زمینه های فعالیت شرکت، خاطرنشان کرد: 
این شــرکت از مجتمع کارخانه  ای شامل مجتمع 
کارخانه های خردایش، کنســانتره و گندله سازی 
در زمینی به وسعت حدود 100 هکتار ، کارخانه 
سنگ شکنی با ظرفیت حدود 1۲ میلیون تن در 
سال )۲900 تن در ســاعت(، کارخانه کنسانتره 
بــا ظرفیت  5/ ۲ میلیون تن در ســال و کارخانه 
گندله ســازی با ظرفیت 5/ ۲ میلیون تن در سال 

تشکیل شده  است.
 فرآیند تولید کنسانتره �

وی در ادامه، درخصوص فراینده تولید کنسانتره 
در این شرکت توضیح داد: سنگ برداشت شده از انبار 
سنگ پس از طی مراحلی به صورت کنسانتره با رطوبت 

حداکثر 9 درصد از سالن فرآوری خارج می شود.

مدنی فر اظهار داشت: مرحله نخست، آسیاکنی 

خشــک )HPGR( اســت که در آن با استفاده از 
آسیاهای غلطکی فشار باال سنگ آسیاشده و به صورت 
کیک مواد خارج می شود. وی افزود: در مرحله بعد، 
کیــک مواد خروجی HPGR با انــدازه کمتر از 6 
میلی متر با آب مخلوط شده و پس از عبور از تجهیزات 
سرند تر، آسیاهای گلوله ای، هیدروسیکلون، جداکننده 
ها، فلوتاسیون و فیلترهای دیسکی سرامیکی با اندازه 

38 میکرون خارج می شود.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد ادامه داد: 
عیار آهن اسالری با عبور از جداکننده ها به حدود 68 
درصد افزایش یافته و به سمت آبگیری هدایت می 
شود، همچنین در سیستم فلوتاسیون، پیریت موجود 
در کنسانتره به حباب ناشی از یک فرآیند شیمیایی 
چسبیده و به صورت سرریز جدا می شود و اسالری 
کنسانتره پس از عبور از فرآیند فلوتاسیون وارد مرحله 
آبگیری شده و توسط فیلترهای دیسکی سرامیکی 
آبگیری شده و آب بازیافت شده نیز به مخازن ذخیره 

برای استفاده در چرخه تولید بر می گردد.
 تولید کنسانتره �
 آســیاي افزایش بلیــن HPGR و انبار  �

کنسانتره
وی گفت: به منظور دستیابی به بلین مناسب جهت 
استفاده از کنسانتره آهن در فرآیند تولید گندله از 
یک دستگاه HPGR در انتهاي خط تولید کنسانتره 

استفاده مي شود
مدنی فر خاطرنشــان کرد: کنسانتره تولیدي با 
رطوبت حداکثر 9 درصد در یک انبار با مشــخصات 
حداقل ظرفیت انبارش 150 هزارتن، اســتاکر دوار 
برای انبارش محصول کنسانتره با ظرفیت پنج میلیون 
تن در ســال و ریکالیمر دوار برای تغذیه به کارخانه 

آشناییباشرکتتوسعهفراگیرسناباددرگفتوگوبامدیرعاملاینمجموعه
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گندله ســازی با ظرفیت پنج میلیون تن در ســال 
ذخیره مي شود.

وی گفــت: پیش راه اندازی و بهره برداری از خط 
تولید کنســانتره در دی ماه 96 و دستیابی به تولید 
8،598 تن کنسانتره و ثبت رکورد از بدو تولید تاکنون 

در 1۲دی ماه 97 انجام شد.
 گندله سازی �

مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد در تشریح 
فعالیت کارخانه گندله ســازی این مجموعه گفت: 
کارخانه گندله سازی توسعه فراگیر سناباد با ظرفیت 
تولید سالیانه ۲/5 میلیون تن گندله از کنسانتره سنگ 
آهن به روش Allis-Chalmers با تکنولوژی کوبه 

استیل ژاپن است.
وی بیان داشت: در روش آلیس چالمرز که با الهام 
از کوره های  طراحی  شده در صنایع سیمان است، 
پخت گندله در سیستم گریت- کوره دوار در چهار 
مرحله خشک شدن، پیش گرمایش، پخت، خنک 

کن انجام می شود.
مدنی فر افزود: فرایند گندله سازی از سه مرحله 
آماده سازی مواد اولیه، تشکیل گندله های خام و پخته 

شدن گندله ها تشکیل شده  است.
وی اظهار داشــت: چگونگی انتقــال حرارت در  
تکنولوژی آلیس چالمرز بیشتر به روش تشعشعی 
انجام گرفته و نقش کانوکشــن )Convection( و 
جریان های همرفتی در انتقال حرارت ناچیز اســت. 
پروفایل حرارتی به دلیل تک مشــعلی بودن روتاری 
کیلن و انجام عملیات Firing  در این ناحیه امکان 

تغییر پروفایل حرارتی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت توســعه فراگیر سناباد گفت: 
عملیات پخت در پلنت های آلیس چالمرز بسته به 
طراحی به طور تقریبی تا 70 دقیقه خواهد بود.  فرایند 
پخت گندله در سه تجهیز مجزای گریت، روتاری کیلن 

و کولر انجام می شود.
وی ادامه داد: در تکنولوژی آلیس چالمرز پلنت ها 
با ظرفیت 1.۲ میلیون تنی، ۲.5 و 3.۴ میلیون تن و 
6 میلیون تنی موجود است که پلنت شرکت توسعه 
فراگیر سناباد با ظرفیت ۲.5 میلیون تن دومین پلنت 

موجود در ایران به روش آلیس چالمرز است.
مدنی فر بیان داشت: محصول گندله شرکت توسعه 
فراگیر سناباد در سایز  9 – 15 میلی متر با عیار آهن 
 ۲50 Min )استحام فشاری( CCS 65.6 درصد با

kg/p است.
وی توضیح داد: باال بودن CCS  به دلیل فاصله 
حمل و نقل طوالنی از کارخانه گندله سازی تا محل 
مصرف خواهد بود تا از خرد شدن گندله ها در زمان 

حمل و نقل جلوگیری کند.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد گفت: تغذیه 
دیسک های دوار با ظرفیت اسمی هر یک 110 تن در 
ساعت، به وسیله میکس کنسانتره با بنتونیت و پاشش 
آب انجام می گیرد و برای پیش گرمایش، گندله خام 
یا green plete  فراهم می کند.گندله نهایی که پس 
از خروج از کوره توسط سیرکوالر کولر سرد می شود، 
در صنایع احیاء به آهن اسفنجی تبدیل شده و پس 
از ذوب به محصوالت فوالدی جهت استفاده مبدل 

می شود.
 فعالیت ها و افتخارات شرکت �

وی در ادامه، رکورد چشمگیر حمل و نقل ریلی در 
تاریخ 1398/09/۲۲ به میزان 13.500 تن محصول از 
مبداء شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد به 
مقاصد، فوالد خوزستان و فوالد سنگان، رکورد تولید 
ماهیانه با تولید  ۲۴9.1۴1 تن کنسانتره در آذر ماه 
ســال 98، رکورد تولید روزانه به میزان 10هزار395 
تن، 33 درصد بیشــتر از تولید اسمی در تاریخ 15 
آبان ماه 98، احداث جاده حمل دامپتراکی به عرض 
3۲ متر و طول تقریبی سه کیلومتر از معدن به سنگ 
شکن، احداث بزرگترین باسکول 300 تنی در ایران 
جهــت توزین کلوخه به صورت دامپتراکی در جاده 
معدن، تامین آب خطوط تولید بدون وقفه، از محل 
چاه های شرکت، شرکت ایمیدرو و سایر منابع با اخذ 
مجوزهای الزم )افزون بر 1.5 میلیون متر مکعب در 
سال 97(، اتمام عملیات زیرسازی راه آهن و تکمیل 
۲ خط از خطوط شــرکت، تخصیص 189 هکتار ار 
اراضی مجتمع ســنگ آهن سنگان )ایمیدرو( برای 
احداث کارخانه فیلتراسیون و انبارش باطله، احداث 

حوضچه های موقت باطله، تکمیل شبکه داخلی گاز 
رسانی به پروژه گندله سازی و تکمیل ساخت ایستگاه 
تقلیل فشار و راه اندازی پیشرفته ترین نوار انتقال کشور 
جهت انتقال سنگ شکسته به طول تقریبی هفت 
کیلومتر و انتقال ســنگ شکسته به محل کارخانه 
کنسانتره تا سقف ۲0 هزار تن به صورت روزانه را از 
جمله فعالیت ها و افتخارات این شرکت عنوان کرد.

 فعالیت های زیست محیطی  �
وی همچنین به ایجاد فضای ســبز ، مدیریت 
پسماند، آســفالت، مالچ پاشــی و آبپاشی جاده 
های داخلی سایت و دسترســی معدن، استفاده 
از سیســتم تصفیه فاضالب پیشرفته در مجتمع، 
اقدام برای ساخت کارخانه فیلتراسیون به منظور 
جلوگیری از اتالف منابع، احداث انبار کنســانتره 
جهت جلوگیری از انتشار آلودگی، احداث خطوط 
انتقال سنگ آهن و کنسانتره جهت جلوگیری از 
تردد ماشین آالت حمل و انتشار آلودگی، احداث 
خط راه آهن در راستای جلوگیری از اتالف انرژی 
و انتشار آلودگی های ناشی از ماشین آالت حمل، 
مشارکت با اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
خراســان رضوی در برگزاری روز ملی محیط بان، 
حمایت از برنامه های فرهنگی، ورزشی شهرستان 
با شعار حمایت از محیط زیست در خواف، مشارکت 
در برگزاری روز جهانی زمین پاک با فرمانداری و 
ادارات آموزش و پروش، حفاظت محیط زیست و 
شهرداری شهرســتان خواف، مشارکت در ایجاد 
کمربند ســبز شهر سنگان و کاشت دو هزار اصله 
نهال کاج در پارک 11۴ هکتاری شــهر سنگان، 
تأمیــن علوفه، ارزن و گندم بــرای حیات وحش 
منطقه و توزیع آنها با همکاری پرســنل حفاظت 
محیط زیست شهرســتان خواف، استفاده از پنج 
دستگاه غبارگیر و بک فیلتر پیشرفته در کارخانه 
گندله ســازی و عقد قرارداد با معاونت پژوهشی 
دانشگاه خوارزمی به منظور انجام مطالعات مدیریت 
زیســت محیطی مجموعه، بخشی از فعالیت های 
زیســت محیطی انجام شــده در این مجموعه را 

تشکیل می دهند.
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به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، علی امرائی)مدیرعامل فوالد سنگان( با اعالم این خبر افزود: کارکنان توانمند و پرتالش فوالد سنگان در راستای حمایت از تولید داخل و 
کاهش وابستگی به خارج، دو سال بعد از بهره برداری از کارخانه گندله سازی فوالد سنگان، با بومی سازی قطعات صنعتی حساس، موجب ارزآوری بیش از دویست میلیارد ریالی در این 
کارخانه شدند.وی اعالم کرد: فوالد سنگان همزمان با تولید گندله با کیفیت و در آستانه افتتاح بزرگ ترین کارخانه کنسانتره سازی شرق کشور به ظرفیت 5 میلیون تن در سال، بومی 

سازی با هدف تولید پایدار را در برنامه دارد و آن را با جدیت دنبال می کند.وی از بومی سازی قطعات حساس کارخانه گندله سازی خبر داد و گفت: 
حدود 1800قطعه در طول یکسال که فاقد مدرک فنی ساخت و تامین بوده، مهندسی معکوس شده و  منجر به ساخت و بومی سازی قطعاتی استراتژیک شده که این مهم موجب 

صرفه جویی بیش از دویست میلیارد ریالی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است.
شایان ذکر است، کیفیت قطعات بومی سازی شده مناسب بوده که کارکنان این شرکت درصدد افزایش کیفی محصوالت موصوف بوده و این نکته نیز قابل ذکر است که، میزان 

درخواست های بومی سازی شده از نواحی مختلف تولید، حدود ۲00 ردیف در سال بوده است.
امرائی با اشاره به تاکید مدیریت عالی فوالد مبارکه مبنی بر اتکاء به توان مهندسین داخلی افزود: تاکید ویژه ای بر هدفمندسازی و بومی سازی در فوالد سنگان وجود دارد که نشات 
گرفته از تفکر تولیدی حاکم بر ابن مجموعه بوده و معتقدیم در شرایط اقتصادی فعلی و تحریم های ظالمانه، تاکید بر توان مهندسین ایرانی و تالش در راه ساخت قطعات صنعتی ، مهم 
ترین وظیفه سربازان جبهه اقتصادی بوده و فوالد سنگان نیز همگام با این پویش عظیم ملی و در راستای منویات مقام معظم رهبری با تکیه بر توان داخلی و رونق تولید، با قدرت ادامه 
دهنده این راه خواهد بود. مدیرعامل فوالد سنگان ضمن حمایت کامل از فرایند بومی سازی گفت: رویکرد مدیریت عالی فوالد  مبارکه بر بومی سازی تکنولوژیکی در صنعت فوالد بوده 
و از آنجاییکه فوالد سنگان در حلقه اول شعار »سنگ تا رنگ« می باشد، مطمئنا خودکفایی در ساخت قطعات کارخانجات گندله و کنسانتره سازی که از محصوالت استراتژیک معدنی 

با توجه به کمبود مواد اولیه فوالد در کشور می باشد، گامی اساسی در اعتالی صنعت فوالد بعنوان صنعتی مادر برداشته است.
علی امرائی یادآور شد،  در راستای رسالت اجتماعی و کمک به اقتصاد منطقه، بومی سازی درون استانی و منطقه ای را نیز در دستور کار بومی سازی قرار داده ایم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این دانش خوشبختانه در فوالد سنگان در حال رشد بوده و امید است، همزمان با افزایش تولید گندله در راستای حمایت از تولید پایدار با هدف 
تکمیل ارزش زنجیره فوالد، شاهد بومی سازی دیگر قطعات حساس در کارخانجات گندله و کنسانتره سازی باشیم که این مهم تاثیر بسزایی در کاهش وابستگی کشور عزیزمان در 

عرصه صنعت خواهد داشت.

مهمترینتجهیزاتیکهدرفوالدسنگانمهندسیمعکوسشدهاندعبارتانداز:

• پمپ های نواحی مختلف
• Agitator )همزن ها( های نواحی مختلف  

• قطعات فیلترپرس
• رابرالینینگ میکسر

• قطعات استکرریکالیمر
• مجموعه کامل رولراسکرین

• قطعات پرمصرف رولرفید

قطعاتی که در فوالد سنگان بومی سازی شده اند:
• رول های رولر اسکرین

• ممبران فیلتر پرس
• شاول های میکسر 

• سیلندرنوارنقاله نوسانی)در حال ساخت(

ارزآوریدویستمیلیاردیفوالدسنگاندر2سال
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رول  رولر اسکرین  -  ) Screen  Roller(-نام قطعه
کانادا  - شرکت متال سون )Metal ۷(نام کشور / شرکت 

 ناحیه گندله خام – ) )Green Pelletizingمحل نصب 
سایز بندی اولیه گندله خامشرح کارکرد 

قطعه ای استراتژیک و پرمصرف-لزوم کیفیت باال)حفظ صافی سطح و عدم سایش در بازه زمانی 6 ماهه( -قیمت باالی نمونه خارجی-شاخص های بارز در  بومی سازی

ممبران – )Membrane(نام قطعه
ناحیه  فیلتراسیون –)Filteration(محل نصب 

آمریکا  - )finger Bilf(نام کشور / شرکت 
آبگیری دوغ آب کنسانتره وتبدیل به کیک خشکشرح کارکرد 

قطعه ای استراتژیک و پرمصرف-لزوم حفظ خاصیت ااِلستیکی )ارتجاعی( – پیچیدگی ساختار قطعه-قیمت باالی نمونه خارجی-لزوم حفظ دوام فیزیکی و عدم استهالکشاخص های بارز در بومی سازی

پاروهای میکسر- )Shovel(نام قطعه
ناحیه میکسینگ – )Mixing(محل نصب 

ایتالیا - )لورگی(نام کشور / شرکت 
اختالط مواد تشکیل دهنده گندله خام ) کنسانتره، بنتونیت،آب و سود )NaOh(  (شرح کارکرد 

قطعه ای استراتژیک -لزوم حفظ خاصیت ضد سایش – ریخته گری خاص-قیمت باالی نمونه خارجی-لزوم حفظ دوام فیزیکی و عدم استهالک-وزن باال-شاخص های بارز در  بومی سازی

رولهایرولراسکرین

ممبرانفیلترپرس

شاولهایمیکسر

عنوان 
صفحه
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 در یک دهه گذشــته، زمینه های فعالیت 
شرکت توسعه یافته و با به کارگیری نیروهای 
 ،R&D متخصص و توانمند، به مرور با تمرکز بر
تکنولوژی و زیرساخت های آزمایشگاهی، تبدیل 
به گروه کارخانجــات ولکان صنعت )جهت 
تکمیل کامل زنجیره تامین قطعات و محصوالت 
الستیکی، از طراحی و ساخت انواع قالب های 
صنعتی تا تولید انواع کامپاندهای مورد نیاز و 
در نهایت تولید انواع قطعات الستیکی با ابعاد 

و تناژهای بسیار متنوع(، در قالب سه شرکت 
ولکان صنعت ســپاهان، شرکت مبنا بسپار 
اسپادانا و شرکت جامین طرح پارسیان، گردیده 
و محصوالت تولیدی گروه نیز توسعه یافته و در 
حوزه قطعات و محصوالت خاص و تخصصی 
مورد نیاز در صنایع مختلف، معادن و صنایع 
معدنی و به ویژه در زنجیره تامین صنعت فوالد 
و فلزات غیرآهنی از معدن، خطوط فرآوری و 

تولید محصوالت نهایی، گسترش یافته است.

طی یک دهه گذشــته، گروه کارخاتجات 
ولکان صنعت از مرحله طراحی و توسعه انواع 
قطعات، تجهیزات و قالب های صنعتی، ساخت 
و تولید قطعات فلزی و الستیکی و ارائه خدمات 
پس از فروش به مشتریان و کارفرمایان داخل 
کشور و خارج از کشور و تالش در جهت بومی 
سازی قطعات اســتراتژیک مورد استفاده در 
معــادن و صنایع، برنامه ریزی های موثری را 
انجام داده و این اقدامات و فعالیت ها، گروه را 

گروهکارخانجاتولکانصنعترابهتربشناسیم
شرکت ولکان صنعت سپاهان از سال 1۳۷9 آغاز به کار کرده و هسته اصلی کار این شرکت در حوزه معادن , کاشی و سرامیک 
است و در زمینه تولید انواع قطعات الستیکی صنعتی، مورد استفاده جهت پوشش داخلی انواع بالمیل ها و آسیاب های مربوط به 

خطوط فرآوری کانی های فلزی و غیرفلزی و سایر قطعات الستیکی، فعالیت نموده است.

معدن و 
صنایع 
معدنی
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تبدیل به یک برند مورد اعتماد و تامین کننده 
ای قابــل اطمینان  در میان کارفرمایان خود 

نموده است.
از مشخصه های اصلی و جذاب برای مشتریان 
، پایداری درکیفیت محصوالت تولیدی گروه )به 
واســطه توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی 
.تحقیق و توســعه( و همچنین اجرای سریع 
پروژه های فنی و مهندسی  و سرعت عمل در 
تحویل محصوالت )که با توجه به توقف ها و 
زیان های ناشی از تعمیر و یا تعویض قطعات 
یدکــی در خطوط فــرآوری معادن و صنایع 
معدنی و سایر صنایع، از اهمیت باالیی برخوردار 
است( و البته نوآوری در حل علمی مشکالت 

ایشان در حوزه صنعت الستیک ، بوده است.
آزمایشگاه مرجع گروه، از معدود آزمایشگاه 
ISO/ هــای آکرودیتــه دارای اســتاندارد

IEC170۲5  در بخش خصوصی می باشد، 
که عالوه بــر ارائه خدمات به خطوط داخلی 
تولید شرکت های زیرمجموعه گروه که تضمین 
کننده کیفیت کامپاندها و قطعات الستیکی 
تولیدی هست، به سایر متقاضیان نیز خدمات 

مرتبط را ارائه می نماید.
با جهانی شدن نام ولکان، رشد تعامالت با 
شرکای بین المللی سرعت دوچندانی به خود 
گرفته است و این شرکاء نیز به زمره مشتریان 
و سهامداران با ارزش گروه کارخانجات ولکان 
صنعت، مانند شرکای داخلی اضافه شدند. دلیل 
این همکاری بی شک کیفیت مناسب و تولید  
محصوالت قابل رقابت گروه در مقایسه با سایر 
رقبا و همچنین قیمت بسیاررقابتی و قابل تأمل 
محصــوالت در بازارهای بین المللی از جمله 
بازارهای اروپایی، آسیایی و آسیای میانه، است.

برخی از خدمات و محصــوالت قابل ارائه 
توسط گروه کارخانجات ولکان صنعت، به شرح 

ذیل می باشد:
- طراحی و ساخت انواع تجهیزات و  قالب 
های صنعتی مورد استفاده در معادن، صنایع 

معدنی، صنایع فوالد و سایر صنایع
- طراحی و تولید قطعات الســتیکی مورد 
استفاده در انواع بالمیل، شامل انواع لیفتربار، 

شل پلیت، هدپلیت، سگمنت و... .
- طراحی و تولید انواع پمپ های انتقال مواد 

در صنایع و معادن
- طراحی و تولید انواع الینر های الســتیکی 
جهت پوشــش داخلی قطعات انواع پمپ ها 
از برندهای متفاوت، مورد استفاده در معادن 

و صنایع

 -

اولین تولید کننده داخلی ممبران های فیلتر 
پرس تا عرض ۲ متر

- انجام خدمات روکش الستیکی انواع درام ها 
و غلطک های صنعتی

- طراحــی و تولید انواع توری ســرند های 
الستیکی

- طراحی و تولید سفارشــی انواع قالب های 
پیچیده

 -

طراحی و تولید انواع ماشین آالت و تجهیزات 
پرکاربرد صنعتی

- طراحی و تولید انواع درام های محرک  نوار 
نقاله

- طراحــی و تولید انواع فیدر، توری ســرند، 
هیدروسیکلون های صنعتی معادن

- قبول انواع سفارشــات قالب سازی و قطعه 
سازی
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 اهتمام به » بومی ســازی« در صنایع 
مختلف، بــه ویژه، صنایع مادر همچون 
صنعت فوالد عالوه بر ارتقای ســطح 
خودکفایی صنعتی و خودکفایی کشور، 
تاثیری غیرقابل اتکاء بر توانمندسازی 
و بالفعل شدن استعدادهای درون زای 

اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

اما تفاوت بارز صنعت فوالد با دیگر صنایع 
اهمیت استراتژیک آن  به  عنوان یک صنعت 

مادر است.
  نیــاز این صنعت به برخــی از مواد اولیه 
خارجی در تولید محصوالت فوالدی، همچنین 
برخی از تکنولوژی های مورد استفاده در این 
صنعت و لزوم به  روزرسانی این تکنولوژی ها 
مطابق بــا دانش روز دنیا مواردی اســت که 
توجه به بومی سازی صنعت فوالد  را ضروری 

می سازد. 
در راســتای این ضرورت ها و بایستگی 
های بومی ســازی و نیز نتایج ارزشمندی 
که اقدام در این راستا برای کشور به همراه 
خواهد داشت، داشتن اهداف کیفی و کمی 
مشــخص و دقیق و نیز پایش به موقع آنها 
موضوع بومی سازی را از مسیر شعار خارج 

و به ورطه عمل وارد می سازد.
 هدف گذاری مجتمع فوالد خراســان در 

توسعه » ساخت داخل«
شــرکت مجتمع فوالد خراسان همسو با 

سیاســت های »اقتصاد مقاومتی« و با هدف 
ایجاد دانش فنی جهت ساخت داخلی قطعات و 
تجهیزات، شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند 
داخلی و همچنین پیش بینی و رفع نیازهای 
سازمان در زمینه بومی سازی قطعات، از   بدو 
راه اندازی نسبت به بررسی و ایجاد راهکارهایی 
در این زمینه اقدام نموده است و از طریق ایجاد 
زیرساخت های اداری و مالی مناسب در مسیر 
بومی سازی گام هایی جدی برداشته است. این 
شرکت با استفاده از پتانسیل های استانی و ملی 
تاکنون بالغ بر 60 درصد قطعات مورد نیاز خود 

را بومی سازی نموده است.

 الزم به ذکر است کلیه قطعات و تجهیزات 
بومی سازی شده با کیفیتی معادل یا فراتر از 
نمونه خارجی ساخته و در مسیر تولید به کار 

گرفته شده است. 
هدف گذاری 5 ســال آینده فوالد خراسان 
رســیدن به 80 درصد قطعــات و تجهیزات 
بومی سازی شده  از طریق توسعه شبکه نوآوری 
با ایجاد تعامل مثبت و سازنده با شرکت های 
دانش بنیان و همچنین توسعه شبکه سازندگان 

داخلی می باشد.
از جمله راهکارهای اتخاذ شده در شرکت 
فوالد خراسان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بومیسازیدانشوفناوری،رمزپایداریتولید
       شرکت مجتمع فوالد خراسان

معدن و 
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•  ایجــاد بخش بومی ســازی قطعات و 
تجهیزات در بخش معاونت خرید

•  تشکیل تیم های تخصصی در حوزه توسعه 
ساخت داخل و ساختارهای دائمی نظیر شورای 

عالی بومی سازی
•  تشــکیل کمیته اجرایی و کمیته های 
ســاخت داخل در نواحی مختلــف تولید  و 

پشتیبانی
•  توسعه شبکه ارتباط با تأمین کنندگان 

)SRM(
•  ایجاد دو »نمایشگاه دائمی بومی سازی 
اختصاصی«  فوالد خراســان در نیشــابور و 
مشــهد با ارائه و معرفی بیش از ۲50 قطعه 
جهت شناسایی سازندگان شهرستانی و استانی  
•  شناسایی پیمانکاران و مشاوران توانمند از 
طریق حضور در نمایشگاه فرصت های ساخت 

داخل و رونق تولید
  دســتاوردهای توســعه ســاخت داخل 

)بومی سازی( در مجتمع فوالد خراسان 
فعالیت ها و اقدامات انجام شده مجتمع فوالد 
خراسان در خصوص استفاده از توانمندی های 
سازندگان استان و حمایت از توسعه ساخت 
داخل )بومی ســازی( که یکــی از مهم ترین 
شاخصه های اقتصاد مقاومتی رونق تولیدی  و 
اشتغال زایی و حمایت از کاالی ایرانی با رویکرد 

مقابله با تحریم ها است به شرح زیر است: 
ساخت و بومی سازی:

 گیربکس رام نوسان - کلمپ الکترود کوره 
قوس -دریچه کشــویی پاتیل -سقف آبگرد 
LRF -مجموعــه کامل قالــب ریخته گری 

مهندســی معکوس و ســاخت اولین قفسه 
کارتریج استند نهایی نورد در ایران، متشکل از 
۲7۴ قطعه ساختنی و ۲۴۲9 قطعه استاندارد. 
- تعمیر موتور 600کیلووات  DC واحد نورد 
8( بومی سازی قطعات و مواد نسوز مصرفی در 
واحد فوالدسازی -  تعمیر ترانس کوره ذوب 
شماره یک با استفاده از توانمندی ها و دانش 
فنی مشاوران و پیمانکاران متخصص در محل 
فوالد خراســان - تعمیر و ساخت گیربکس 

کاهنده پالت ماشین گندله سازی
شــرکت مجتمع فوالد خراسان بزرگترین 
تولیدکننده فوالد در شــرق کشــور است با 
اجرای پروژه های متعدد توفیقات قابل توجهی 
را در زمینه ساخت داخل کسب کرده است به 
طور مثال تنها در بخش نسوز در این شرکت 
صرفه جویی ساالنه ناشی از بومی سازی رولیک و 
بلوک های EBT کوره قوس بالغ بر ۲5 میلیارد 

ریال می باشد. 
قیمت تمام شده قطعات و تجهیزات »ساخت 
داخل« در مقایسه با نمونه های خارجی نشان 
می دهد که قیمت تمام شده قطعات وتجهیزات 
بومی سازی شده به طور میانگین بین یک سوم 
تا نصف قیمت نمونه های خارجی بوده است. 

برخی پیامدهای اهتمام به بومی سازی در 
فوالد خراسان 

- صرفه جویی در زمان )کاهش زمان تدارک 
و سفارش به نصف زمان سفارش خارجی(

- صرفه جویــی در هزینه ها و جلوگیری از 
خروج ارز از کشور    

 -ایجاد اشــتغال در حوزه تامین قطعات و 

تجهیزات
-توانمندسازی صنایع داخلی

- تسهیل ارتباط و تعامل بسیار با سازندگان 
داخلی جهت اصالح عیوب احتمالی

- حفظ پایداری در تولید
- افزایش خودباوری و توان فنی متخصصان 

بومی از طریق اعتماد به نیروهای داخلی
اهداف و برنامه های فوالد خراسان از شرکت 

در دومین جشنواره ملی فوالد 
فــوالد خراســان بــا توجه به تجــارب و 
دستاوردهای بسیار ارزشمند حاصل از جشنواره 
و نمایشگاه سال 1397 با توان و انگیزه باالتری 
در »دومین جشــنواره ملی فوالد« شــرکت 
خواهد نمود. مهم ترین گام در بومی سازی در 
بخش معدن و صنایع معدنی کســب دانش 
فنی اســت لذا هدف اصلی فوالد خراسان در 
این دوره شناسایی سازندگان و تولید کنندگان 
مطرح در جهت کســب دانش فنی »زنجیره 
تولید فوالد« خواهد بود آشنایی با ظرفیت ها 
و توانمندهــای داخلی را می توان مهم ترین 
اهداف برای مشارکت در نمایشگاه و جشنواره 

ملی فوالد برشمرد.
 »شناســایی و اســتفاده از خالقیت های 
نیروهای جوان و دانشــگاهی از طریق تعامل 
با مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
حاضر در جشنواره« ، »شناسایی جدیدترین 
تکنولوژی های ارائه شــده توسط سازندگان 
داخلی«، »شناسایی،کشف و استفاده از توان 
صنعت گران و قطعه سازان جدید در حوزه های 

مختلف فنی« 



82

w
w

w
.m

ad
an

na
m

e.
ir

2

w
w
w
.m
ad
an
na
m
eh
.c
om

تعریف های متعددی برای بومی سازی آورده شده، 
یکی از آن ها که می تواند در صنعت فوالد کاربردی 
تر باشد مطلب را اینگونه بیان می کند: ))بومی سازی 
فرآیندی است که امکان استفاده حداکثری از دانش و 
تکنولوژی ساخت قطعات و مواد را از طریق استفاده از 
پتانسیل های داخل و خارج کشور فراهم می سازد.((

ایران در میان 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد قرار 
گرفته است و می تواند بسیاری از نیازهای خود را به ویژه 
در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات برطرف کند. هر 
چند اهمیت بومی سازی در صنعت فوالد  کشورمان 
از ان جا بیشتر مشخص می شود که در بخش هایی از 
زنجیره فوالد به ویژه قطعات، تجهیزات و ماشین آالت 
وابستگی هایی وجود دارد. از طرفی با توجه به طراحی ها 
و برنامه ریزی های انجام شده تا افق 1۴0۴، تولید 55 
میلیون تن فوالد در کشور هدف گذاری شده است و 
بر اساس آمار موجود، در حال حاضر تقریبا 35 میلیون 

تن ظرفیت نصب شده در کشور وجود دارد. 
همچنین با توجه به اینکه تا ســال 1۴0۴ حدود 
30 سال از عمر برخی از فوالدسازی های بزرگ کشور 
می گذرد، با فرســودگی اجتناب ناپذیر سیستم های 
موجود فعلی نیز، نیاز به استفاده از تکنولوژی های جدید 
و به روز را ضروری می سازد. از آن جایی که آمار نشان 
می دهد که تا سال 1۴0۴ نیاز به راه اندازی حدود ۲0 
میلیون تن واحدهای تولید فوالد خام وجود دارد که 
در نتیجه، کشور با حجم زیادی سرمایه گذاری در باال 
دست و پائین دست این واحدها مواجه خواهد بود که 
ضروری است از هم اکنون برنامه ریزی الزم در مورد 

چگونگی اجرای آنها صورت پذیرد.
 پس از اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران، تامین 
قطعات و مواد و ارز مورد نیاز صنایع با دشــواریهایی 
مواجه شده است ولی با تکیه بر توان داخل و استفاده 
از پتانســیل های داخلی و خارجی و حتی با در نظر 
گرفتن اینکه در شرایط عادی احتماال برخی از سرمایه 
گذاریها برای تولید داخلی مقرون به صرفه نباشد ولی در 
میان مدت سبب افزایش توانایی کشور در زنجیره تولید 
فوالد می گردد و به صورت نوعی پدافند غیر عامل در 
جهت مدیریت استراتژیک کشور حرکت خواهد کرد.

در کشور ما فعالیت های بسیار گسترده  و ارزشمندی 
در زمینه بومی ســازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر و استراتژیک 
انجام گرفته است که با توجه به تحریم های اعمال شده 
علیه ایران و دسترسی نه چندان مطلوب فوالدسازان به 
قطعات و تجهیزات شرکت های خارجی، کار بسیار 
ارزشــمندی است ولی به تنهایی برای ایجاد توسعه 
و کســب دانش این صنعت کافی نیســت. زیرا در 
بومی سازی، ما قطعه را می سازیم اما همچنان برای 
دستیابی به دانش تکنولوژی وابسته هستیم و باید آن 

را اجباراً خریداری کنیم.
شــاید سخت ترین بخش بومی سازی در صنعت 
فوالد را بتوان کسب دانش و تکنولوژی این صنعت 
دانســت. حقیقت این است که بومی سازی در کنار 
دســتیابی به دانش فوالدسازی سبب توسعه پایدار 
صنعت فوالد می گردد. بایستی به دنبال حلقه مفقوده 
تبدیل دانش به تکنولوژی و سپس تبدیل تکنولوژی 
به صنعت بوده و ســعی بر نهادینه کردن آن داشته 
باشیم. خوشبختانه صنعت فوالد کشورمان در بخش 
کسب تکنولوژی  به موفقیت های خوبی دست یافته  
که نمونه آن واحد های احیای مستقیم موجود در 
کشور است که با استفاده از توان شرکت های داخلی 
کشــور توانسته است از طریق بومی سازی، دانش و 

تکنولوژی فوق را به دست آورد.
بومی کردن دانش و تبدیل آن به صنعت عملیاتی 
اســت پیچیده که همکاری تنگاتنگ متخصصان و 
دانشمندان داخلی و صاحبان صنعت را تواما می پذیرد. 
بدیهی است در مسیر کسب دانش ، نیازبه یاری مدیران 
تصمیم ساز و تصمیم گیر است تا با قبول توانمندی های 
واقعی داخلی در حوزه های مختلف، در ریسک های 
احتمالی متخصصان و دانشمندان داخلی شریک شوند 
و  امکان توسعه توانمندی های داخلی را فراهم آورند. 

رویکرد بومی سازی در شرکت فوالد  �
هرمزگان

بومی سازی در شرکت فوالد هرمزگان جزو اهداف 
استراتژیک شرکت می باشد و اقدامات موثری در این 

خصوص انجام پذیرفته است. 
    شــرکت فوالد هرمزگان با ایجاد یک دپارتمان 
مستقل بومی سازی در ساختار رسمی خود، توجه به 
بومی سازی را بیش از پیش در برنامه ها قرار داده است. 
این بخش در قالب گروه های کاری، با گروه بهره برداری 
و بخش خرید و تحقیق و توسعه همکاری کرده و سعی 
می کند با همکاری شرکت های دانش بنیان و صنایع 
داخلی کشور، نیازهای داخلی شرکت را برطرف نماید. 
در واقع  وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای مختلف 
برای تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آالت وارداتی 
است تا بتوان در داخل کشور اقدام به تولید آن کرد. 

پروژه های مهمی در فوالد هرمزگان بومی 
سازی شده که اهم آن ها عبارتند از: 

• طراحی و ســاخت پایلوت آب شيرین کن دریا 
به روش جذبی با استفاده از انرژی خورشيدی،
• طراحی و ساخت ابزار لبه یاب هوشمند مورد 
استفاده در فرآیندهای فرزکاری و ماشين کاری،
• سگمنت 1 و 2 خط ریخته گری و سگمنت تيپ 

6 تا 8 خط ریخته گری
• بيرینگ گرافيتی مربوط به دریچه تخليه مذاب 

کوره
• مبدل های حرارتی صفحه ای

• برخی از پمپ های سانتریفيوژ
SVC راکتور اصل واحد •

• کوپلينگ ماشين پرس واحد بریکت سازی
• پروانه فن اصلی فن استک واحد احياء مستقيم

     جهت دســتیابی به دانش و تکنولوژی فوالد 
در کنفرانــس ریخته گری مداوم که در اواخر آذر ماه 
در بندرعباس با حضور اندیشــمندان، متخصصین، 
دانشگاهیان و صاحبان صنعت برگزار شد شناسایی 
آخرین فناوری ها و دستاوردها در حوزه ریخته گری 
مداوم فوالد، شناسایی مشکالت و نیازهای فناوری و 
بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد و شناسایی تمام 
متصدیــان و متخصصان داخلی و خارجی در زمینه 
ریخته گری پیوسته و برنامه ریزی برای آینده هدف 
گذاری شده بود. این کنفرانس اقدامی هرچند کوچک 
اما مثبت در راســتای کسب دانش در حوزه ریخته 
گری است و در واقع این کنفرانس های فنی و علمی 
معموال برای رسیدن به یک هدف آنی و سریع طراحی 
نمی شوند بلکه در این فضا بیش از همه، بیان مشکالت، 
بررسی نیازهای آتی، به اشتراک گذاشتن اطالعات و 
دستاوردها و یادآوری کمبود های مورد نیاز توسعه پایدار 
فوالد کشور در دستور کار است که نتایج آن با گذشت 

زمان و به مرور مشاهده خواهد شد.

دانش،الزمهبومیسازیصنعتفوالد




