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چشمانداز معدنی

یادداشت

اهلیت ،شرط
ورود به معدن
صدیقه حقیقی

کارشناس معدن

اهلیت مسئله مهمی اس��ت که در فعالیت
معدنی باید لحاظ ش��ود .در گذشته کسیکه
معدن��ی را ثبت میک��رد لزوما تخصص کافی
در این حوزه نداش��ته اس��ت .در واقع از فرد
روس��تایی گرفته تا کارشناس پیجویی همه
میتوانستند در بخش معدن ورود کنند.
ام��ا از دهه  ۹۰توان مال��ی معدنکار مطرح
ش��د و سیاس��تها تغییر کرد .این مهم باعث
ش��د مقداری جلوی مورد قبلی گرفته شود،
زیرا ه��ر فردی ک��ه توانایی س��پرده با مبلغ
 ۵۰ت��ا  ۱۰۰میلیون توم��ان در بخش معدن
را نداش��ت ،نمیتوانس��ت در این حوزه ورود
کن��د؛ بهطور مثال معدل حس��اب  ۳ماه آخر
ی��ک معدنکار ب��رای معدن درج��ه  ۴حداقل
 ۵۰میلی��ون توم��ان ،معدن درج��ه  ۳حدود
 ۷۵میلی��ون تومان و مع��دن درجه  ۲حدود
 ۱۲۵میلی��ون تومان بود ک��ه باید توانایی آن
را داشته باشد.
البته این ش��رط هم جوابگو نب��ود ،چراکه
بس��یاری س��رمایه کافی دارند اما کارشناس
معدن نیس��تند و سررش��تهای از معدنکاری
ندارن��د؛ بنابراین ش��رط اهلیت ک��ه امروز بر
آن تاکید میش��ود ،مس��ئله مهمی است که
امیدواریم عملیاتی شود.
کس��ی که تخص��ص الزم را ن��دارد و تنها
شنیده که معدنکاری درآمد دارد ،به این دلیل
که سررشتهای از این کار ندارد ،حرفهای وارد
نمیش��ود؛ ضم��ن اینکه تا اص��ول کار را یاد
بگیرد ،زمان زیادی را از دست داده است.
یک��ی از چالشهای نب��ود اهلیت در بخش
معدن این اس��ت که بس��یاری از پروانههای
معدنی صادر میش��ود ،ب��دون اینکه اقدامی
برای فعالیت معدنی انجام ش��ود .این موضوع
میتوان��د به ایجاد فضای داللی و رانت کمک
کند؛ ضمن اینکه هیچ اقدامی برای اکتشاف و
فرآوری هم انجام نمیشود.
امروز تعداد بسیاری از معادنی که در کشور
رها شدهاند ،نش��انگر آن هستند که معدنکار
نتوانس��ته از مهل��ت قانونی خود ب��رای ادامه
کار اس��تفاده کند؛ بنابراین مجوز این معادن
بهتدری��ج باطل اعالم میش��وند .بعد از اینکه
مجوز معدن باطل اعالم شد ،برای آزادسازی،
باید  ۲بار به مزایده گذاشته شود و سپس بعد
از  ۶ماه آزاد اعالم میشود .ثبت محدوده هم
فرآیند دش��واری است که هر کسی نمیتواند
آن را انجام دهد.
کسی که از ابتدا با کار معدن آشنا نباشد و
معدنی را ثبت کند ،با اینکه مبالغ زیادی هم
هزینه کرده ،س��رانجام میبیند که نتوانسته
پیمایش و مطالعات درستی داشته باشد.

افزایش  ۴.۵درصدی
اشتغال معدنی
خبر
طب��ق آماره��ای جدی��د معاون��ت طرح و
برنام��ه وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،از
ابتدای فروردین تا پای��ان مرداد ۲۶۲ ،پروانه
بهرهبرداری مع��ادن صادر ش��د .این رقم در
مدت مشابه سال گذشته  ۲۳۵فقره بود.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه
و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران،
همچنی��ن طی  ۵ماه نخس��ت امس��ال ۳۸۲
پروانه اکتش��اف و  ۱۸۵گواهی کش��ف صادر
شد.
هزینه عملیات اکتش��اف در  ۵ماه نخست
س��ال  ۹۹حدود  ۴۰۹میلی��ارد ریال بود که
در مقایس��ه با رقم مدت مشابه سال گذشته
(حدود  ۳۱۲میلیارد ریال)  ۶۱.۵درصد رشد
نشان میدهد.
گ��زارش  ۵ماه نخس��ت س��ال  ۹۹وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت حاکی از آن اس��ت
که میزان اشتغال ناش��ی از صدور پروانههای
بهرهب��رداری معادن به  ۲۲۲۷نفر رس��ید که
نس��بت به آمار اش��تغال مدت مش��ابه سال
گذش��ته ( ۲۱۳۲نفر)  ۴.۵درصد رشد نشان
میدهد.

افزایش ۱۳
میلیون تنی ذخایر
معدنی
در خراسان جنوبی

ذخیره قطعی مواد معدنی خراس��ان جنوبی در نیمه نخست امسال ۱۳
میلیون و  ۱۰۴هزار تن افزایش یافت.
به گزارش دنیای معدن ،سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت :در  ۶ماه
نخس��ت سال جاری  ۱۴پروانه بهرهبرداری معدنی با سرمایهگذاری ۱۳۵
میلیارد و  ۶۳۰میلیون ریال در خراسان جنوبی صادر شده است.
حج��ت ایمانطلب با بیان اینکه مجموع اس��تخراج س��االنه این تعداد

پروانه  ۲۵۴هزار و  ۴۹۰تن است ،افزود :این پروانهها برای استخراج مواد
معدنی س��نگ آهن ،مس ،کلسیت ،س��نگ الشه ،بنتونیت ،باریت ،خاک
صنعتی ،مرمریت و انواع سنگهای تزئینی صادر شده است.
وی با اش��اره به نقش موثر معادن در ایجاد اش��تغال برای افراد بومی و
مهاجرت معکوس به روس��تاها گفت :با ص��دور این تعداد پروانه در نیمه
نخست امسال برای حدود  ۸۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن

و تجارت خراسان جنوبی افزود :بیش��ترین تعداد پروانههای بهرهبرداری
صادره در این مدت در حوزه شهرستانهای قائن و بشرویه بوده است.
عمده فعالیتهای صنعتی اس��تان خراس��ان جنوبی شامل تولید انواع
تایر ،لولههای پلیاتیلن و پیویس��ی ،س��یمان ،کاشی ،سرامیک ،صنایع
ش��وینده و پاککننده ،چینی بهداشتی ،اکسید منیزیم ،سولفات سدیم،
ش��مس منیزیم ،صنایع سنگهای تزئینی ،کنسانتره زغال سنگ و تولید
کک از زغال است.

با امضای یک تفاهمنامه سهجانبه

حضور دانشبنیانها در حوزه معدن جدیتر میشود
گروه معدن

editor@smtnews.ir

از محورهای
تفاهمنامه
همکاری میتوان
به توسعه
سرمایهگذاری
و بهرهگیری از
فناوریهای
نوین در حوزه
معدن اشاره کرد

تفاهمنامهای س��هجانبه میان طرح توسعه نوآوریها
و فناوریه��ای حوزه معدن و صنای��ع معدنی معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری ،معاونت امور معادن و
صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
نظام مهندس��ی معدن ایران به امضا رسید تا راه برای
توسعه فناوریهای معدنی و رونق زیستبوم نوآورهای
این حوزه هموار شود.
کامبیزمه��دیزاده در آیین امضای ای��ن تفاهمنامه
س��هجانبه ،با بیان اینکه با همت  ۳نهاد فعال در حوزه
فناوریهای زمینشناسی و معدن ،قرار است راهی تازه
فراروی فعاالن دانشبنیان و فناور هموار ش��ود ،افزود:
مثلث تعامل و تفاهم فناوریهای معدنی با این تفاهمنامه
ش��کل میگیرد .امیدوارم با اجرایی شدن بندهای آن،
ش��اهد برکات و ثمرات ارزش��مندی ب��رای این حوزه
باشیم.
به گ��زارش روابط عمومی معاون��ت علمی و فناوری
نهاد ریاس��تجمهوری ،وی با تاکید بر اینکه پیشرفت
کش��ور در گرو توجه به فناوری و نوآوری اس��ت ،ادامه
داد :توج��ه و اهتم��ام به پیش��رفت فناوریهای حوزه
معدن و زمینشناس��ی ،یکی از رئوس حرکت کش��ور
بهسوی پیشرفت و جهش تولید فناورانه خواهد بود.
امروز کش��ور ما تح��ت ش��دیدترین و ظالمانهترین
تحریمها قرار گرفته و تنها فناوری و نوآوری اس��ت که
میتواند ناجی و گذردهنده کش��ور از این گردنه دشوار
باشد.
مدی��ر طرح توس��عه نوآوریه��ا و فناوریهای حوزه
مع��دن و صنای��ع معدن��ی معاون��ت علم��ی و فناوری
ریاس��تجمهوری با اش��اره به حمای��ت از فناوریهای
ن��و در حوزه معدنی و زمینشناس��ی گف��ت :در حوزه
نف��ت ،فناوری ب��ه جلوگی��ری هدررف��ت گازهای فلر
کم��ک ک��رد ،در حوزه مع��دن نیز فن��اوری و نوآوری
ش��رکتهای دانشبنیان میتواند در استفاده بهینه از
باطلههای معدنی اثرگذار باشد که این موضوع مستلزم
نقشآفرینی و عزم فعاالن زیستبوم نوآوری است.
ت گ��ذار از روشهای
کامبی��ز مهدیزاده ب��ه ضرور 
سنتی و کمبازده در حوزه معدن و توجه به فناوریهای
نوی��ن این ح��وزه بهمثابه یک��ی از راهبرده��ای اصلی

صنعت ،مع��دن و تجارت برای توس��عه ح��وزه معدن
گفت :خوش��بختانه با اهتمامی ک��ه در معاونت علمی
و فناوری ریاس��تجمهوری ،وزارتخانه و سازمان نظام
مهندس��ی معدن وجود دارد ،حرکت در مس��یر توسعه
فناوریهای معدنی آغاز ش��ده و با تحقق بندهای این
تفاهمنامه ،فصل تازهای در توسعه فناوریهای معدن و
صنایع معدنی رقم خواهد خورد.

 محورهای تفاهمنامه

کامبیزمه��دیزاده :توجه و اهتمام به پیش��رفت فناوریهای حوزه
معدن و زمینشناسی ،یکی از رئوس حرکت کشور بهسوی پیشرفت
و جهش تولید فناورانه خواهد بود
فن��اور و ارزشآفرین ش��دن این صنعت اش��اره کرد و
گف��ت :امید داریم با گذار از روشهای س��نتی معدنی
بهسوی فناوریهای پیش��رفته مانند اکتشاف در عمق
یا اس��تحصال عناصر نادر خاکی ،گامی مهم در مس��یر
توسعه و ارزشآفرین شدن صنعت معدن برداریم.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری امضای
تفاهمنامه یادش��ده را گامی در همین راستا دانست و
گف��ت :نبای��د از ظرفیته��ای نهفته کش��ور در حوزه
زمینشناسی و معدن غافل شویم.
او تصری��ح کرد :توانایی این حوزه بهقدری اس��ت که
ام��روز حتی چرخ صنعت نفت به م��دد صنایع معدنی
حرک��ت میکند؛ به طور مثال اگر عناصر ارزش��مندی
مانند باریت و بنتونیت نداش��تیم ،حتی حرکت اقتصاد
نفت��ی ک��ه در تالش برایگ��ذار از آن هس��تیم هم با
مش��کل جدی مواجه میش��د؛ بنابرای��ن امروز بخش
قابلتوجهی از اقتصاد کش��ور متک��ی به حوزه معدن و
صنایع معدنی اس��ت و باید با گش��ودن درها ،فناوری

دانشبنیانها راه خود را به این حوزه پیدا کند.

 ورود دانشبنیانها به بخش معدن

داریوش اس��ماعیلی ،مع��اون امور مع��ادن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این مراس��م
ب��ا بیان اینکه تفاهمنامه س��هجانبه نش��اندهنده عزم
جدی برای ورود دانشبنیانها به حوزه معدن اس��ت،
ادامه داد :با اجرای برنامههای هدفگذاریشده در این
تفاهمنامه س��هجانبه ،پایه علم��ی و دانشبنیان حوزه
معدن مستحکم خواهد شد.
وی ادام��ه داد :این  3نهاد بهعنوان پل ارتباطی میان
فعاالن فن��اور بخش خصوصی و صنای��ع معدنی ،عزم
خود را برای توس��عه فناورانه هرچه بیش��تر این حوزه
جزم کردهاند.

 حمایت دولتی از توسعه معدن

در بخ��ش دیگری از این مراس��م ،تقی نبئی ،رئیس
س��ازمان نظام مهندس��ی معدن با اش��اره ب��ه حمایت
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��تجمهوری و وزارت

از محوره��ای این تفاهمنامه میتوان به همکاری در
زمینه توسعه سرمایهگذاری و بهرهگیری از فناوریهای
نوی��ن در حوزهه��ای زمینشناس��ی ،مع��دن و صنایع
معدنی و همکاری در زمینه شناس��ایی و اولویتبندی
نیازهای پژوهش��ی حوزه زمینشناسی ،معدن و صنایع
معدنی در کشور اشاره کرد.
همچنی��ن همکاری در دس��تیابی ب��ه دانش فنی و
تجاریس��ازی محصوالت و خدمات م��ورد نیاز بخش
زمینشناس��ی ،معدن و صنایع معدنی ،ارتقای کمی و
کیفی ارائه خدمات مهندسی که به موجب قراردادهای
جداگانه و به فراخور منعقد خواهد ش��د ،از محورهای
همکاری برمبنای این تفاهمنامه سهجانبه است.
در راس��تای این هم��کاری مش��ترک نقشآفرینان
برای تقویت زیس��تبوم نوآوری و فناوری در حوزههای
زمینشناس��ی ،مع��دن و صنای��ع معدنی ب��ا برگزاری
دورهه��ای آموزش��ی حرفهای ب��رای افزای��ش توان و
ظرفی��ت اس��تارتآپها ،ش��رکتهای دانشبنی��ان و
شتابدهندهها تفاهم کردند.
همچنی��ن شناس��ایی و برطرف ک��ردن چالشهای
فن��ی موجود در حوزه زمینشناس��ی ،معادن و صنایع
معدنی با اس��تفاده از ظرفیت و توانمندی شرکتهای
دانشبنیان و اس��تارتآپهای فع��ال در این حوزهها،
شناس��ایی و رفع چالشهای قانونی موجود در ارتباط
با توسعه فناوریهای مرتبط با فعالیتهای اکتشافی و
اس��تخراجی معادن و صنایع معدنی از طریق رایزنی با
نهادهای مسئول و فراهم کردن زمینه حمایت و توسعه
ظرفی��ت و توانمندیه��ای ش��رکتهای دانشبنیان و
ب��ازار محص��والت دانشبنیان از دیگ��ر محورهای این
تفاهمنامه بود.

رشد تولید کنسانتره زغال سنگ در البرز شرقی
مدیرعامل البرز ش��رقی با بیان اینکه تولید کنسانتره زغال
سنگ در این شرکت  ۱۱۰درصد رشد داشته ،گفت :هماکنون
ماهان��ه  ۱۵هزار و  ۴۵۰تن کنس��انتره در این ش��رکت تولید
میشود.
به گزارش دنیای معدن منصور ش��ریف با بیان اینکه تولید
کنسانتره زغال سنگ در البرز شرقی  ۱۱۰درصد رشد داشته،
تاکید ک��رد :تولید این محصول از  ۷ه��زار و  ۳۰۰تن در ماه
در س��ال  ۹۶ب��ه  ۱۵ه��زار و  ۴۵۴تن در در س��ال  ۹۹ارتقا
یافته است.
وی از افزایش بالغ بر  ۷۱درصدی تولید زغال سنگ خام از
متوس��ط ماهانه  ۱۳هزار و  ۴۶۰تن در  ۳ماه ابتدای سال ۹۶
به متوسط ماهانه  ۲۳هزار و  ۹۴تن در یک سال اخیر خبر داد
و افزود :استفاده از خدمات و تجربیات شرکتهای دانشبنیان
در ارتقای فناوری معدنکاری در شرکت طی سالهای اخیر در
دستور کار قرار داشته است.

 اصالح فرآیندهای حسابداری

مدیرعام��ل البرز ش��رقی از تسویهحس��اب بدهی حدود ۱۰
میلیارد تومانی البرز شرقی به تامینکنندگان زغالسنگ خام
بخش خصوصی ،پرداخت برنامهریزی شده به این قشر از بهمن
 ۹۶تاکنون و مشارکت در تولید آنها با هدف ایجاد امکان جذب
حداکثری زغال سنگ خام منطقه بهعنوان اقدامات انجام شده
یاد کرد و گفت :اصالح فرآیندهای شرکت از جمله حسابداری
صنعتی با هدف کنترل بیشتر ،افزایش راندمان و کاهش هزینه
از دیگر اقدامات انجام ش��ده اس��ت .وی از کاهش بالغ بر ۵.۴
میلی��ارد تومانی مبلغ جریمه دیرکرد تس��ویه بدهی س��ازمان
خصوصیس��ازی به نفع شرکت با پیگیریهای انجام شده خبر
داد و تاکید کرد :تس��ویه حدود  ۷۰میلیارد تومان بدهی البرز
ش��رقی به شرکت تهیه و تولید ،ش��رکت ملی فوالد و سازمان
ایمیدرو در قالب تهاتر با ش��مش فوالدی ذوب آهن اصفهان از
اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر است.

 تسویه بدهیهای شرکت

مدیرعامل البرز ش��رقی با اشاره به تسویه بالغ بر  ۹۸میلیارد
توم��ان بده��ی البرز ش��رقی ب��ه ذوبآهن اصفه��ان در قالب
افزای��ش س��رمایه ،گفت :کاه��ش بالغ بر  ۸میلی��ارد تومان از
مبالغ حسابرسی ش��ده تامین اجتماعی به نفع شرکت با ارائه
مس��تندات الزم و پیگیری از محل قوانین جاری کشور را طی
سالهای اخیر شاهد بودهایم.

شریف از تهاتر بدهی بالغ بر یک میلیارد تومانی البرز شرقی
به صندوق بازنشس��تگی فوالد با مطالب��ات ذوبآهن اصفهان
از ای��ن صن��دوق نیز خب��ر داد و گفت :کاهش معن��ادار زیان
صورتهای مالی این ش��رکت از ح��دود  ۳۹میلیارد تومان در
س��ال  ،۹۵مع��ادل  ۲۷میلیارد تومان در س��ال  ،۹۶معادل ۸
میلیارد تومان در س��ال  ،۹۷مثبت شدن صورتهای مالی در
س��ال  ۹۸در حدود  ۷میلیارد تومان و پیشبینی افزایش سود
تا  ۱۰میلیارد تومان در س��ال مالی  ۹۹از اقدامات انجام ش��ده
در شرکت است.
وی اف��زود :برنامهریزی بهمنظور خ��روج از ماده  ۱۴۱قانون
تج��ارت (ورشکس��تگی) و همچنی��ن ورود ب��ه فراب��ورس و
بروزرسانی سیس��تم تهویه معدن رزمجا ،آمادهسازی تونل ۱۴
ن سال  ۹۸در کنار
رضی و ش��روع استخراج زغال سنگ از بهم 
دریاف��ت مجوز زیس��تمحیطی معدن «وط��ن  »3از اقدامات
صورت گرفته دیگر در  2سال اخیر است.

نظرگاه

سرمایه عظیم ژئوتوریسم و گردشگری معدنی ایران
رضا دس�تجردی ،عضو هیات علمی دانشگاه و عضو
هیات مدیره ش�رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران :از
سال  ۱۹۸۰سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد روز
 ۲۷سپتامبر را بهعنوان روز جهانی گردشگری جشن میگیرد.
باال بردن س��طح آگاهی در زمینه نقش گردشگری در جامعه
جهانی و نش��ان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزشهای
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اقتصادی در سراسر جهان از
جمله اهداف گرامیداشت این مناسبت بوده است.
ای��ران عزیز اس�لامی ،این پهنه ب��زرگ زرخیز فرصتهای
بسیار مغتنم خدادادی را برای همه کارشناسان ،برنامهریزان و
تصمیمس��ازان دلسوز پیش روی قرار داده تا به همت مردمان
پرت�لاش و فهیم آن همواره در جهان نقشآفرین باش��د و در
پس همه نامالیمات و بحرانها با سرافرازی پیشتازی کند.
ایران بهخاطر این مواهب طبیعی و درک و نبوغ مردمانش
ع�لاوه ب��ر تج��ارب ارزن��ده و گ��ذر از پیچه��ای خطرناک و
بزنگاههای مهم تاریخی ،با حفظ هویت و اصالت خویش برای
سایر جهانیان نیز الگو شد ه است .رمز پایداری این ملت بزرگ
ش��ناخت موقعیتهای متنوع و تبدی��ل تهدیدها به فرصتها
بوده است .در این راستا عالوه بر موقعیت مهم ژئواستراتژیک

و گذرگاه��ی و موقعیت چهار فصل و فرهنگ غنی،
وج��ود معادن و ذخای��ر عظیم طبیع��ی بهویژه در
دهههای اخیر امکان برونرفت از بسیاری از تنگناها
را برای ما ایجاد کرده است.
رتب��ه پنجم جهانی در حوزه معدن مولفه بس��یار
مهم��ی در این ش��رایط بهش��مار م��یرود .تنها در
گردش��گری معدن��ی ظرفیتهای باالی اش��تغال و
خلق س��رمایه وجود دارد که ش��اهدیم مورد توجه کشورهای
معدنخیز جهان قرار گرفت��ه و ممالک زیادی از این ظرفیت
شناخته شده بهعنوان راهی جدید برای کسب درآمد و معرفی
جاذبههای خود بهمنظور جذب توریس��ت و سرمایهگذار بهره
میبرند.
گردش��گری مبتنی ب��ر طبیعتگردی در ای��ران ،در چند
س��ال اخیر با کویرگ��ردی و بیابانگردی ،بازدی��د از تاالبها،
جنگلها و س��واحل کش��ور با جلوههای خاص طبیعی مورد
استقبال گردشگران داخلی و حتی خارجی قرار گرفته است.
استقبال از معادن روباز فعال یا متروکه با جذابیتهای بصری
قابلتوجهی همراه اس��ت و کارشناس��ان گردش��گری متوجه
جذابیت این بخش در صنعت توریسم شدهاند و از آن بهعنوان

یکی از شاخههای قوی و پربازدیدکننده طبیعی نام
میبرن��د .در این ارتب��اط ژئوس��ایتها (مکانهای
ویژه زمین گردش��گری) در مرکز توجه گردشگران
قرار میگیرند .یک ژئوس��ایت میتواند چش��مانداز،
اش��کال متن��وع ناهمواریهای س��طح زمین ،یک
رخنمون سنگی ،الیههای فسیلدار یا یک سنگواره
بهخصوص باشد.
جهانگردی زمینشناسی بر جنبههای فرهنگی و تاریخی،
همچون توجه به ساخت بناها از صخرهها و سنگهای محلی
و اشکال گوناگونی از فعالیتهای معدنکاری متمرکز میشود.
از بین جاذبههای ژئوتوریس��تی هر کشوری ،معادن از اهمیت
خاصی برخوردار هستند که با عنوان ژئوتوریسم معادن مورد
توجه قرار میگیرند ،چراکه دیدن معادن ،روشهای اکتشاف
و اس��تخراج آنها ،دستگاهها و ماشینآالت مورد استفاده برای
اس��تخراج معادن ،مشاهده انواع س��نگها بهویژه سنگهای
قیمتی و جواهری برای مردم جذابیت خاصی دارد .همچنین
درک مواهب خ��دادادی بهصورت مع��ادن و ظرفیت مناطق
و روشه��ای معدنکاری و تاریخچه معدن��کاری هر منطقه از
گذش��تههای دور تا زم��ان حال ،بهمنظور رونق گردش��گری

طبیعتگرا و پرکردن اوقات فراغت و کمک به درک و استفاده
درست از مواهب و حفظ محیطزیست و آموزش همگانی علوم
زمین و معدنکاری از رویکردهای جدید جهان است .این مهم
میتواند نقش مهمی در کارآفرینی برای مهندس��ان معدن و
افزای��ش درآمد جنبی معادن بخش خصوصی و حفظ و رونق
و زیباسازی طبیعت بیجان بعد از عملیات معدنکاری داشته
باش��د .در حقیق��ت ژئوتوریس��م ،پدیدههای زمینش��ناختی
را معرفی میکند و یک س��ری گروهبن��دی نظیر پدیدههای
رسوبی ،پدیدههای فرسایشی و ...دارد.
گردش��گری معدنی میتواند در خدم��ت بخش معدنکاری
کهن و همچنین در بخش زمینش��ناختی قرار گیرد .شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران براساس این موقعیت خدادادی
در چند س��ال اخیر فعالیتهای ارزشمندی را آغاز و از جمله
در منطقه بزرگ معدنی انگوران اس��تان زنجان ،منطقه نمکی
خور در اس��تان اصفهان ،معادن متروکه و جذاب زغالسنگ
البرز مرکزی برای بازدید و استفاده گردشگران و عالقهمندان
تس��هیالت ویژهای را فراهم ک��رده و در برنامههای آتی آماده
ارائ��ه این تجارب به س��ایر مراکز و س��ازمانهای خصوصی و
دولتی است.

