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بخش ژئوماتیک سازمان زمینشناسی

افزایش سهم معدن
در اقتصاد

خبر

سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی
افزای��ش یافت .مرکز آمار ای��ران گزارش داد
س��هم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی
از  ۱.۴درصد بهار سال گذشته به  ۱.۵درصد
بهار امسال رس��ید .به گزارش دنیای معدن،
طبق گ��زارش مرکز آمار ای��ران در حالیکه
به قیمتهای ثابت س��ال  ،۹۰اقتصاد کش��ور
در حال کاهش س��هم اس��تخراج نفت و گاز
طبیع��ی از  ۱۴.۳ب��ه  ۱۲.۷درص��د در  ۳ماه
نخست امسال شده ،حوزه معدن سهم خود را
از  ۱.۴درص��د به  ۱.۵درصد (طی مدت مورد
بررسی) افزایش داده است.
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با برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمین مطرح شد

منابع معدنی عامل رشد اقتصادی تا ۲۰۵۰
منیر حضوری

editor@smtnews.ir

بحران اقتصادی در جهان و ویروس کرونا برخی معادالت اقتصادی را بهم زده است؛ با این
حال پیشبینی میش�ود که تا سال  ۲۰۵۰شاهد رش�د قدرتهای جدیدی در اقتصاد جهانی
باشیم .براساس پیشبینیها این رشد ناشی از رشد سریع فناوری در حوزه منابع تجدیدپذیر
و پاک ،صنایع الکترونیک ،بهداش�ت و سلامت و منابع معدنی بهعنوان صنعت مادر در کنار
ظهور دانشبنیانها است .روزنامه
در این گزارش با امیربیژن یثربی ،برگزیده بنیاد ملی
نخبگان در علوم زمین گفتوگو کرده که در زیر میخوانید.

امیربیژن یثربی

پیشبینی
میشود در
چند دهه آینده
اقتصاد جهان
حتی باوجود
مشکالت
یادشده به
سرعت رشد کند

 وضعیت اقتصاد جهانی تا س�ال  ۲۰۵۰چگونه
خواهد بود؟
ت��ا س��ال  ۲۰۵۰اغل��ب قدرتهای اقتص��ادی جهان
کش��ورهایی خواهند بود که امروز جزو کش��ورهای در
حال توس��عه هستند و تا این سال تبدیل به قدرتهای
نوظه��ور اقتص��ادی در ک��ره خاکی میش��وند .در نظام
اقتصادی حاکم امروز ،مسائل و معاهدات یا بحرانهایی
همچون برکس��یت ،ش��یوع ویروس س��ارس-کووید ۲
(عام��ل بیماری کووی��د ،)۱۹-تعرفههای تجاری امریکا
ب��ر کاالهای چینی ،افت نرخ نفت ،تحوالت خاورمیانه و
همچنین رقابت کشورهای خاور دور ممکن است باعث
ایجاد مش��کالت اقتصادی ش��ود .پیشبینی میشود در
چن��د دهه آینده اقتصاد جهان حتی باوجود مش��کالت
یادش��ده به س��رعت رشد کند .این رش��د ناشی از رشد
سریع فناوری در حوزه منابع تجدیدپذیر و پاک ،صنایع
الکترونیک ،بهداش��ت و سالمت و منابع معدنی بهعنوان
صنع��ت مادر در کنار ظه��ور دانشبنیانها خواهد بود.
کارشناس��ان ب��ر این باورند که بازاره��ای جهانی همراه
با رش��د نس��بی جمعیت طبق پیشبینی سازمان ملل
متح��د تا س��قف  2برابر حال حاضر رش��د خواهد کرد.
البته جمعیت جهان در همین بازه بیش��تر از  ۲۶درصد
رشد نخواهد داشت.
 آیا شاهد رشد اقتصادی چشمگیری در میان
کشورهای آسیایی خواهیم بود؟
بل��ه؛ در این باره میتوان به چین ،هند و قزاقزس��تان
اشاره کرد .درباره کشور چین در منطقه شرق آسیا باید
گفت اگر مبنای محاس��به برابری قدرت خرید ()PPP
باش��د که تفاوت س��طح نرخ در کشورهای مختلف را در
نظ��ر میگیرد ،چین هماکنون بزرگترین اقتصاد جهان
اس��ت .دلیل قانعکننده برای این اس��تدالل نرخ پایین
تمام ش��ده کاالی نهایی س��اخت چین است .بسیاری از
کارشناس��ان داخلی و خارجی بر این باورند که چین با
پایین نگه داش��تن نرخ نهایی محصوالت خود در عمل
ت��ورم منفی به دنیا صادر میکن��د .از آنجایی که دنیای
سرمایه بیرحمترین دنیای حال حاضر است ،بسیاری از
ابرکمپانیها و برندهای معتبر برای ورود به عرصه رقابت
و مارکتین��گ ،تمایل به احداث کارخانجات تولیدی در
خاک کشور چین دارند که این مهم باعث هجوم سرمایه
به چین و باال نگه داشتن شاخص کارآفرینی در این کشور
میشود .در بخش صنعت و معدن نیز باید گفت چین در
ل حاضر یکی از کشورهای پیشرو در این بازار است و
حا 
مصداق بارز آن در اختیار داشتن  ۹۵درصد تولید عناصر
نادر خاکی بهعنوان اس��تراتژیکترین محصول با ارزش
افزوده معدنی اس��ت .هند نیز در جنوب آس��یا ش��رایط
مساعدی دارد .براس��اس گزارش  ،pwcاقتصاد دومین
کش��ور پرجمعی��ت جهان نیز در  ۳دهه آینده رش��دی
چشمگیر خواهد داشت .باتوجه به جنگ اقتصادی بین
چین و ایاالت متح��ده امریکا ،یکی از جایگزینها برای
س��رمایهگذاری غرب بهویژه امریکا بهعنوان ترمز رش��د
سریع اقتصادی چین ،بازار هند است .مصداق آن را باید

در س��فر اخیر رئیسجمهوری امریکا و استقبال بینظیر
نخس��توزیر هند از او در اس��تادیوم کریکت جستوجو
کرد .پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که تا س��ال ۲۰۵۰
کشور هند  ۱۵درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را
به خود اختصاص خواهد داد .از حوزه معدن ،این کشور
دارای ذخای��ر بزرگ زمینشناس��ی ش��امل مس ،روی،
س��نگ آهن ،کرومیت ،والس��تونیت ،نارسنگ ،زیرکن،
کادمی��وم ،خاک دیاتومه ،فلئوری��ت ،وانادیوم ،گالیوم و
الماس است .ذخایر هستهای اثبات شده هند نیز شامل
اورانیوم و توریوم اس��ت .همچنین هند در عرصه تولید
فوالد بهعنوان یکی از غولهای دنیا شناخته شده است.
قزاقزس��تان یکی دیگر از کشورهای نوظهور اقتصادی
در آس��یای مرکزی بهش��مار میآید .دلیل اصلی رش��د
اقتصادی این کش��ور ثبات سیاس��ی است .مصداق بارز
آن میزبان��ی برخی مذاکرات صلح و تعامالت بینالمللی
از جمله میزبانی این کش��ور هنگام مذاکرات گروه ۵+۱
و همچنین دیدارهای بین مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپا با نمایندگان جمهوری اس�لامی ایران بر
سر مسئله هستهای ایران است .این کشور دارای ذخایر
باالی معدنی اس��ت .جنبه اقتصادی مهم منابع معدنی
قزاقستان این است که این منابع اغلب در عمق نزدیک
به س��طح زمین قرار گرفتهاند و قابل اس��تخراج با هزینه
معدنکاری کم هس��تند .در برخی موارد مواد معدنی در
کنار هم بهصورت مجموعه پیدا میشوند .برای مثال در
قزاقس��تان مرکزی س��نگهای آهنی و غیرآهنی ،زغال
ککش��و ،س��نگآهک و خاک نس��وز در کنار هم وجود
دارن��د .این ترکیب دارای مزیتهای فراوان در توس��عه
صنعت ذوب فلزات آهنی و غیرآهنی اس��ت .قزاقس��تان
دارای عنوان دوم جهانی از نظر ذخایر ش��ناخته ش��ده
اورانیوم اس��ت که در  ۶منطقه اورانیومخیز شو-سریسو،
سیردریا ،قزاقستان ش��مالی ،دریای خزر ،بالخاشوایلی
تمرکز یافتهاند .کازاتومپروم یک ش��رکت مادرتخصصی
هس��تهای دولتی و چهارمین تولیدکننده بزرگ اورانیوم
در جهان است .قزاقستان از لحاظ تولید سنگآهن بعد
از چین ،برزیل ،اس��ترالیا ،روسیه ،امریکا ،هند ،اوکراین،
کان��ادا و افریقای جنوبی در رده ده��م جهان قرار دارد.
قزاقس��تان مدعی است که دارای  ۷درصد ذخایر سنگ
منگن��ز جهان اس��ت .این کش��ور از نظ��ر ذخایر مس،
س��رب ،روی و دیگر فلزات کمیاب ارزش��مند غیرآهنی
بس��یارغنی و دارای ت��وان بالق��وهای در زمینه توس��عه
صنعت آلومینیوم اس��ت .بیش از  ۲۰معدن بوکس��یت
در قزاقس��تان مورد اکتشاف قرار گرفته است .قزاقستان
یک منطقه وس��یع طالخیز نیز دارد .میزان ذخایر ثبت
ش��ده طال در قزاقس��تان به  ۱۷۰۰ت��ن یعنی  ۴درصد
ذخایر جهانی میرس��د .ذخایر نقره قزاقس��تان در بیش
از  ۱۰۰معدن مورد اکتش��اف ق��رار گرفته که به همراه
پلیمتالیکها (مس ،س��رب و روی) بخش اصلی ذخایر
معدنی قزاقستان را تشکیل میدهند .تولید زغالسنگ
در اقتصاد قزاقس��تان اهمیت زیادی دارد .از نظر ذخایر
ثبت ش��ده زغالس��نگ ،قزاقس��تان با داشتن  ۴درصد

عکس :آیدا فریدی

اجرای پروژه برداش��تهای ژئوفیزیک هوایی
سراسری کشور بیش از  ۲۰سال است که توسط
سازمان زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور
آغاز ش��ده اس��ت .ه��دف اجرای ای��ن پروژهها
شناس��ایی مناب��ع معدن��ی جدی��د و پنهان در
مقیاس نیمهتفصیلی بوده است.
ب��ه همی��ن منظ��ور این س��ازمان اق��دام به
خری��د تجهی��زات پیش��رفته ژئوفیزیک هوایی
برای بکارگیری روشهای مغناطیسس��نجی،
رادیومت��ری و الکترومغناطی��س کرده اس��ت.
همچنین ب��رای انجام برداش��تهای هوایی ۲
بالگرد پیش��رفته مناسب این پروازها خریداری
ک��رده اس��ت .در راس��تای اجرای ای��ن پروژه
برنامهری��زی برای ارتقای دانش فنی و آموزش،
تربی��ت نیروه��ای متخص��ص در بخشه��ای
طراحی ،برداش��ت ،پردازش و تعبیر و تفس��یر
و همچنی��ن آم��وزش تخصص��ی خلبانان ماهر
انجام ش��ده است .هماکنون ایران تنها کشور در
خاورمیانه است که دارنده تجهیزات ژئوفیزیک
هوای��ی ،بالگ��رد و نی��روی انس��انی مج��رب و
آموزشدیده اس��ت که مس��ئولیت اجرای این
پروژه برعهده س��ازمان زمینشناسی قرار دارد.
انج��ام پروازه��ا در مقی��اس نیمهتفصیلی و با
فواصل پروفیلهای پروازی  ۲۵۰متر و با ارتفاع
تقریب��ی  ۳۰متر از س��طح توپوگرافی در حال
انجام اس��ت و تاکنون حدود  ۶۰۰هزار کیلومتر
خط��ی را در محدودههای زونهای اکتش��افی
پوش��ش داده اس��ت .یادآور میشود در صورت
تزریق و تامین اعتبار بودجه ،برداش��ت حداقل
 ۱۵۰کیلومتر خطی در طول  ۱۰ماه از س��ال و
با استفاده از  ۲بالگرد موجود امکانپذیر است.
متاسفانه در سالهای گذشته تنها در  ۲سال
این برداش��تها با ظرفیت مناسب و قابلقبول
انجام شده و در سایر مواقع بهدلیل ضعف تامین
اعتبار الزم یا مش��کالت ناشی از خرابی ،تعمیر
تجهی��زات یا تعمیر و تعوی��ض قطعات بالگرد،
میزان پروازها حداقل بوده و حتی بعضی سالها
پروازی صورت نگرفته اس��ت .قابل ذکر اس��ت
ک��ه اغلب کش��ورهای معدنی دنی��ا بهویژه در
خاورمیانه ،افریق��ا و امریکای التین برنامههای
پوش��ش ژئوفیزیک هوای��ی را بهطور عمده طی
یک برنامه  ۴یا  ۵ساله و با استفاده از شرکتهای
بینالملل��ی و اغلب با حمای��ت بانک جهانی به
اجرا درمیآورند .باتوجه به لزوم پوش��ش کامل
محدودهه��ای پیشبین��ی ش��ده در زونهای
اکتش��افی کش��ور حدود یک میلی��ون و 200
ه��زار کیلومتر خطی هنوز تحت پوش��ش قرار
نگرفته و در صورت توجه و حمایت مس��ئوالن
کش��ور بهویژه وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
و همچنی��ن س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی
در تامی��ن اعتبار پ��روژه بهمنظور اس��تفاده از
ظرفیت کامل تجهیزات و امکانات موجود قابل
برنامهریزی اس��ت .عالوه بر آن مکان استفاده از
خدمات بخش خصوصی داخلی یا خارجی طی
یک برنامه  ۵س��اله دولت قابل اجرا خواهد بود.
خوشبختانه نیروی متخصص مجرب کافی برای
نظارت دقیق بر حس��ن اجرای پ��روژه در تمام
مراحل مهیا و موجود اس��ت .متاسفانه تکمیل و
پوشش سراسری کش��ور با روند موجود ممکن
است تا  ۳۰سال دیگر به درازا بکشد و امکانات،
تجهی��زات و نیروه��ای آموزشدی��ده بهزودی
فرس��وده و غی��ر قابل اس��تفاده ش��وند .یادآور
میشود که بودجه موردنیاز برای تکمیل پروژه
حدود  ۴۰۰میلیون دالر برآورد شده که تامین
ای��ن اعتبار ج��زو وظایف حاکمیتی اس��ت .در
پایان ذکر این نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت
که انجام برداشتها و شناسایی ناهنجاریهای
ژئوفیزیک��ی در عم��ق یک الی��ه اطالعاتی پایه
بسیار مهم اس��ت و انجام حفاریهای عمیق را
توجیه میکند.

بازدید
سرپرست
فرماندهی از
مجتمع گلگهر

ناخدا یکم س��تاد عبدالکریم بهادری ،سرپرست فرماندهی مرکز آموزش
ش��هدای وظیفه نداجا مس��تقر در س��یرجان با حضور در شرکت معدنی و
صنعت��ی گلگهر با ایمان عتیقی ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گلگهر
دی��دار و گفتوگ��و کرد .به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل ش��رکت
معدنی و صنعتی گلگهر ،در این دیدار که در محل سالن کنفرانس مجتمع
گلگهر برگزار شد ،عتیقی با اشاره به تعامل و همکاری بین شرکت گلگهر
و مرکز آموزش ش��هدای وظیفه نداجا ،این تعامل و همکاری را در راس��تای

توس��عه و پیشرفت شهرستان دانس��ت .مدیر مجتمع گلگهر با بیان اینکه
مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا بهعنوان یک ظرفیت خاص در سیرجان
ش��ناخته میش��ود ،گفت :وجود این مرکز باعث امنیت سیرجان شده و به
س��رمایهگذاران برای س��رمایهگذاری در سیرجان اطمینان خاطر میدهد.
عتیقی افزود :آمادگی این را داریم که در حوزههای مهندسی و بومیسازی
قطعات با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشیم و از توان مهندسی مرکز
آموزش ش��هدای وظیفه نداجا اس��تفاده کنیم .سرپرست فرماندهی مرکز

آموزش ش��هدای وظیفه نداجا نیز ضمن تشکر از تعامل و همکاری شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر با این مرکز ،خواستار گسترش همکاریها بین این
دو مجموعه در حوزههای مختلف شد و برای هرگونه همکاری در حوزههای
گوناگون اعالم آمادگی کرد .بازدید از خطوط تولید شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر و حضور بر سر قبور شهدای گمنام مجتمع گلگهر و تجدید بیعت
با آرمانهای ش��هدا ،پایانبخش برنامه حضور سرپرس��ت فرماندهی مرکز
آموزش شهدای وظیفه نداجا در این شرکت بود.

ذخای��ر جهانی مقام هش��تم جه��ان را دارد .زغال کک
حرارتی نیروگاه برق که برای صنایع ارزش��مند است نیز
در بیش از  ۱۶معدن این کشور یافت میشود.
 وضعی�ت ای�ران در این حوزه ب�ه چه صورت
است؟
ایران کش��ور پهناوری اس��ت که از لح��اظ تنوع مواد
معدن��ی ،جزو  ۱۲کش��ور مطرح بهش��مار میآید .نرخ
پایین حاملهای س��وخت ،وجود زیرس��اختهای الزم
شامل خطوط ریلی ،شبکه برق و ارتباطات جادهای ،در
اختیار داش��تن خطوط ساحلی و دسترسی به دریاهای
آزاد ،نی��روی کار ارزان و باه��وش و کارآم��د و موقعیت
جغرافیای��ی آن ک��ه بهگفته بس��یاری از کارشناس��ان
ژئوپلتیک مرکز جهان اس��ت به انضمام کنترل کامل بر
چاکراه اصلی انتقال انرژی یعنی تنگه هرمز و همچنین
فرهنگ و تمدن کهن و ریشهدار ،این کشور را به یکی از
پرظرفیتترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است.
تح��والت جاری خاورمیانه و احتمال خروج یا کاهش
تدریج��ی نیروهای امریکایی که هزین��ه هنگفتی را بر
دوش مالیاتدهن��دگان امریکایی گذاش��ته ،از منطقه
خلیجف��ارس ،حاکم��ان اصلی نظام س��رمایه را متوجه
ای��ن امر خواهد ک��رد که ایرانی قوی (حت��ی قویتر از
زم��ان حال) ،متضمن صل��ح و امنیت منطقه خاورمیانه
ی��ا همان چاکراه اصلی انتقال انرژی اس��ت ،چراکه تنها
ای��ران توانای��ی انجام این کار را دارد .باتوجه به این نکته
ک��ه ایران پ��ل ارتباطی آس��یا به اروپا بهواس��طه جاده
ابریشم است ،موقعیت ممتاز ترانزیتی را در اختیار دارد.
دیپلماس��ی مبتنی بر گس��ترش همکاری با همسایگان
و کش��ورهای مس��لمان ،به ایران ظرفیت تبدیل شدن
به بزرگترین بازار کش��ورهای جهان اس�لام با جمعیت
بالغ بر  ۱.۲میلیارد نفر را بخشیده است .گرچه مواردی
همچون تحریمهای یکطرفه امریکا و بس��ط و گسترش
ایرانهراس��ی در دنیا مانع دس��تیابی و قرار گرفتن این
کش��ور در لیس��ت  10کش��ور برتر اقتصادی ش��ده ،اما
تح��والت دنیا و رکود و بحرانه��ای اقتصادی دهههای
اخی��ر راهی جز باز گذاش��تن میز مذاک��ره با ایران باقی
نگذاشته است .بازار ایران با قابلیتهای ذکر شده بهعالوه
بزرگترین امتیاز آن یعنی امنیت ،کش��ور ما را در زمره
کشورهایی با اقتصاد نوظهور قرار خواهد داد.
 در قاره امریکا وضعیت به چه صورت است؟
در برزیل ،منابع طبیعی سرشار به رشد اقتصادی این
کش��ور کمک کرده اس��ت .برزیل برای استفاده بهینه از
منابع سرشار خود و برای اینکه از نقدینگی در برابر تورم
محافظت کند ،به فناوری روی آورده است .مصداق بارز
آن وجود بزرگترین ش��رکت معدنی جهان ،واله در این
منطقه اس��ت که با بکارگیری فن��اوری روز معدنکاری،
به یک ش��رکت فناور معدنی تبدیل ش��ده است؛ از این
رو ،ص��ادرات خدم��ات فنی-مهندس��ی به س��ایر نقاط
دنیا توس��ط ش��رکتهای برزیلی این کشور را به یکی از
غولهای نوظهور اقتصادی تبدیل خواهد بود.
مورد دیگر مکزیک اس��ت .در گزارش شرکت فولکروم

پیشبین��ی ش��ده مکزی��ک تا س��ال  ۲۰۵۰میالدی به
اقتصاد هفتم دنیا تبدیل شود که بهمعنی رشد این کشور
نسبت به جایگاه فعلیاش است .بخش عمده رشد کشور
مکزیک در س��الهای اخیر با تمرکز بر تولید و صادرات
بوده اس��ت .این کش��ور باتوجه به همسایگی با امریکا از
ی��ک س��و و رقابت تج��اری بین ایاالت متح��ده با چین
ازس��وی دیگر بهعالوه داشتن هزینه حملونقل ارزانتر
نس��بت به کانادا و اروپا ،میتوان��د جایگزین چین برای
صادرات محصوالت با نرخ پایین در منطقه خود ش��ود.
از نظر منابع بالقوه معدنی ،براس��اس پژوهش ش��رکت
پژوهش��گر بیامآیریس��رچ در لندن در س��ال ،۲۰۱۹
پیشبینی میشود مکزیک تا پایان سال جاری میالدی
به پشتوانه استخراج نقره و روی به درآمد  ۱۷.۸میلیارد
دالری برس��د .بنابرای��ن ارزش صنعت معدن مکزیک از
 ۱۵.۷میلی��ارد دالر در س��ال  ۲۰۱۶می�لادی به ۱۷.۸
میلیارد دالر تا پایان سال  ۲۰۲۰میالدی خواهد رسید.
این ارقام نش��انگر رشد ساالنه  ۳.۳درصدی اقتصاد این
کشور است .بزرگترین تولیدکننده مواد معدنی مکزیک
یعنی ش��رکت فرزنیلو ،بزرگترین شرکت تولیدکننده
نقره در جهان نیز است.
 آیا در افریقا نیز مصداقی داریم؟
بله؛ نیجریه یکی از بزرگترین اقتصادهای افریقا است.
پیشبینی ش��رکت فولکروم این است که تا سال ۲۰۵۰
میالدی ،نیجریه بهطور متوس��ط سالی  ۴.۲درصد رشد
کن��د و از رده  ۲۲ب��ه رده  ۱۴اقتصاده��ای بزرگ جهان
برس��د .بزرگترین گواه این ادعا این اس��ت که در حال
حاضر ،تبلور ش��رکتهای دانشبنیان در کشور نیجریه
حیرتآور اس��ت .بهجز منابع نفت نیجریه ،این کش��ور
دارای مع��ادن زغال ،ط�لا ،آهن ،اورانی��وم ،ولفرامیت،
کلومبیت و تانتالیت نیز است.
 کشورهای اروپایی چقدر ظرفیت رشد دارند؟
ب��دون ش��ک ت��ا س��ال  ۲۰۵۰لهس��تان ب��ه یکی از
قدرتمندتری��ن اقتصادهای اروپا تبدیل خواهد ش��د که
دلیل اصلی این مس��ئله وجود نی��روی کار ارزان در آن
اس��ت .در اروپا بهویژه اروپای غربی ،ارزانترین کارهای
خدماتی توس��ط لهس��تانیها انجام میشود .لهستان تا
چند س��ال آینده بس��یاری از بازارهایی که امروز دست
چینیه��ا اس��ت را در اختی��ار خواهد گرف��ت .از لحاظ
معدنکاری نیز باید گفت لهس��تان یک کش��ور معدنکار
اس��ت و در ای��ن زمین��ه پیش��ینه طوالن��ی دارد .اهم
محصوالت معدنی لهس��تان عبارت است از زغالسنگ،
لیگنیت ،مس ،نقره ،س��رب ،روی و گوگرد .سهم بزرگی
از درآمد ملی این کش��ور از ناحیه استخراج مواد معدنی
بهدس��ت میآید .تعداد زیادی از افراد ش��اغل این کشور
در صنای��ع معدن��ی و واحدهای وابس��ته کار میکنند؛
بهعن��وان مثال ،کیجیاچام بهعنوان یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان مس و نقره در جهان محس��وب میشود.
بهعالوه ،مراکز تحقیقاتی ،تعلیماتی و دانشگاهی معدنی
در این کشور توسعه فراوان یافتهاند و از اهمیت خاصی
برخوردارند.

ربع رشیدی ،زیستبوم توسعه فناوریهای معدن
کامبیز مهدیزاده ،مدیر طرح توسعه نوآوری و فناوریهای
حوزه معدن و صنایع معدنی و سعید غریبخواجه ،مدیرعامل
س��ازمان منطقه ویژه ربع رشیدی تفاهمنامهای با هدف ایجاد
منطقه وی��ژه فناوریهای معدنی منعقد کردند تا زیس��تبوم
نوآوری و فناوریهای حوزه معدن رونق گیرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاون��ت علم��ی و فناوری
رئیسجمه��وری ،مهدیزاده در آیین امض��ای این تفاهمنامه
گفت :ظرفیتهای معدنی کش��ور از جمله محورهایی اس��ت
ک��ه میتواند باعث کاه��ش اتکای اقتصاد به نفت ش��ود .وی
افزود توس��عه گردشگری معدن و ایجاد موزه معدن در استان

آذربایجان ش��رقی و توسعه مش��وقهای طرحهای فناورانه در
حوزه زمینشناسی پزشکی میتواند از جمله مواردی باشد که
به موضوع همکاری دوجانبه تبدیل میشود.
وی از اس��تقرار دبیرخان��ه دائم��ی «فراخ��وان حمای��ت از
طرحه��ای فناورانه معدن��ی» در منطقه ویژه عل��م و فناوری
ربع رش��یدی خبر داد و گفت :منطقه ربع رش��یدی بهعنوان
پیش��قراول حوزههای صنای��ع معدنی و معدن ب��ا حرکت در
مس��یر فناوریهای ای��ن حوزه میتوان��د گام بلندی در رونق
اقتصاد دانشبنیان کش��ور بردارد .بر همین اساس و با استقرار
دبیرخان��ه دائمی فراخوان حمایت از طرحهای فناورانه معدنی

که چندی پیش اعالم ش��د ،تالش میکنیم در مس��یر توسعه
فناوریهای این حوزه گام برداریم.
مدیر طرح توس��عه ن��وآوری و فناوریهای ح��وزه معدن و
صنای��ع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری در
ادامه افزود :تالش میکنیم مف��اد این تفاهمنامه در کمترین
زم��ان ممکن عملیاتی ش��ود .مه��دیزاده با تاکی��د بر اینکه
ش��اخص پیشرفت کش��ورها از ظرفیتهای عظیم نفت ،گاز و
معدنی بهس��وی ایدههای نوآورانه و فناوری تغییر یافته ،ابراز
امی��دواری کرد با هم��کاری و تعامل می��ان معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری با س��ازمان منطقه ویژه فناوری ربع

رشیدی ،گامی تازه در مسیر توسعه فناوریهای حوزه معدن،
تبدیل خامفروش��ی به ایج��اد ارزش افزوده و توس��عه پایدار
برداشته شود.
مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه ربع رشیدی نیز با اشاره به
ظرفیتهای نهفته معدنی در اس��تان آذربایجان شرقی گفت:
بیش از  ۵۰۰میلیون تن ظرفیت صنعت مس ۴۰ ،میلیون تن
طال و  ۸۰میلیون تن س��نگهای تزئینی نمایانگر بخش��ی از
صنایع مرتبط با معدن در اس��تان آذربایجان شرقی است؛ این
ظرفی��ت با ورود نوآوری و فناوری ب��ه بخش صنعت میتواند
زمینهساز تحولی شگرف و شتابدهنده توسعه کشور باشد.

و

