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پیمان افضل ،اس��تاد دانش��گاه درب��اره اهمیت
تحقیق و توس��عه در بخش معدن به
گفت:
در شرایط حاضر که در انقالب چهارم صنعتی قرار
داریم ،بخش معدن پایه و اس��اس مهم توس��عه و
ش��کوفایی اس��ت .از آنجا که معدن بهعنوان حلقه
نخس��ت زنجیره توس��عه در جهان شناختهشده و
باتوجه به ظرفیت های معدنی ایران ،باید بیش��تر
به توسعه این بخش بها داده شود.
ن مهندس��ی معدن با اش��اره به
عض��و هیات مدی��ره انجم 
اینک��ه در هر دوره ،مواد معدنی خاص��ی ارزش پیدا کردهاند،
خاطرنش��ان کرد :با انق�لاب صنعتی چه��ارم عناصر کمیاب
موردتوج��ه قرار خواهن��د گرفت .انقالب صنعت��ی چهارم در
دوران کرونا و پس��اکرونا ش��کوفا خواهد ش��د .بر این اس��اس
عناصر معدنی موردنیاز برای حفظ محیطزیس��ت ،کره زمین
ن بین
و انرژیهای تجدیدپذیر موردتوجه قرار میگیرند .در ای 
خودروهای خ��ودران ،هواپیماهای برقی ،انرژی خورش��یدی،
حذف روزافزون س��وختهای فسیلی ،رشد عناصری همچون
لیتیوم ،عناصر ن��ادر خاکی ،آلیاژها و محص��والت نانوفناوری
نقش بسیار پررنگتری در توسعه اقتصاد خواهند داشت.
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اینکه در انق�لاب چهارم
صنعتی بحث استخراج مواد معدنی از دریاها نیز مطرح است،
تصریح کرد :استخراج منابع معدنی از زیر اقیانوسها ،کره ماه
و کرات دیگر در دستور کار بشر قرار دارد .جمعیت کره زمین
روزبهروز در حال افزایش اس��ت .حتی اگر جنگ جهانی سوم،
یعنی جنگ بشر با کرونا یک درصد جمعیت کره زمین را نابود
کند هم تنها مقداری در این رش��د تاخی��ر ایجاد خواهد کرد
و دوباره جمعیت س��یر صعودی خواهد گرفت .باتوجه به این
موضوع ،بخش معدن هر روز مهمتر خواهد شد.
ن مهندس��ی معدن با اشاره به اینکه
عضو هیات مدیره انجم 
تحقی��ق و پژوه��ش باید از اولویتهای هر کش��وری باش��د،
تصریح کرد :باتوجه به مباحثی که گفته شد اهمیت تحقیق و
ش از پیش عیان میشود .بسیاری
توس��عه در بخش معدن بی 
از مطالع��ات تحقیقی و پژوهش��ی در دنیا روی مباحث معدن
ش یافته اس��ت .این مطالعات از اکتشاف تا انتهای چرخه
افزای 
تولید یعنی فرآوری ،محیطزیست و متالورژی را در برگرفته و
افزایش خواهد یافت.

 ادای تحقیق و توسعه را درمیآوریم

افضل با بیان اینکه ما ادای تحقیق و توس��عه را درمیآوریم،
تصری��ح کرد :ما یک فن��اوری را از خارج کش��ور وارد کرده و
ی که پژوهش��گران با ذوق و قریحه میخواهند
درست هنگام 
دست به پژوهش و تحقیق زده تا این فناوری را بومیسازی و
بروزرسانی کنند ،مدیران ارشد و روسای مربوط با آنها مخالفت
کرده و جلوی این کار را میگیرند .در واقع مدیران ارشد با بیان
اینکه فعال نیازی نیس��ت ،برای چنی��ن پژوهشهایی اعتباری
قائل نمیش��وند .او ادامه داد :بارها پیشآمده که بس��یاری از
نهادها روی مطالعات پژوهشی تمرکز کردهاند اما بعد از مدتی
پژوهش را کنار گذاشتهاند .دلیل عمده هم این است که مدیر
ارش��د تنها به روشهای س��نتی خود وابسته است و جسارت
تغییر و نوآوری را ندارد .او با اش��اره به اینکه باید ساختارها را
تغییر دهیم ،تصریح کرد :باید ساختار سازمانهای ما از حالت
کارمندمحور و محافظهکارانه به پژوهشمحور تغییر کند.
عضو هی��ات مدیره انجمنمهندس��ی مع��دن تصریح کرد:
بیتوجهی به مس��ئله پژوهش تا زمانی ک��ه دوران زرین نفت
بود ،مش��کلی ایج��اد نکرد اما امروز که ای��ن دوران طالیی در
حال سرآمدن اس��ت ،فرصت برای مراکز مختلف کشور ایجاد
ش��ده که باالخره به کارهای پژوهش��ی بیش از آنچه در عمل
اتفاق میافتد ،بها دهند.

مدیران جسور نداریم

این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه مشکل کشور
ما برای توس��عه پژوهش ،مربوط به ضعف جسارت
مدیران است ،گفت :الزمه پژوهش داشتن جسارت
اس��ت .در واقع تا مدیران س��نتی جسارت تغییر را
نداشته باش��ند ،کار پژوهش��ی جوابگوی نیازهای
توس��عهای نخواهد بود .مورد دیگر داش��تن روحیه
پژوهش��ی اس��ت؛ به این معنی که اگر از هر  ۱۰کار پژوهشی
تنها یک مورد خوب پیش رفت ،میتوان گفت س��ود کردهایم.
باید بدانیم پاس��خ منفی خ��ود نتیجه مثبت و خوبی به همراه
م��یآورد ،ای��ن در حالیاس��ت که م��ا اگر پژوه��ش در یک
مسئلهای جواب ندهد ،دیگر سراغ آن نمیرویم.

 نقش حداکثری دولت

افضل با اش��اره به نقش حداکثری دولت در مقوله پژوهش،
به معضالت پژوهش در کش��ور پرداخت و گفت :اغلب نهادها
دولتی هستند .جالب اینکه خصوصیها نیز به دولت وابستگی
دارند و خصولتیها را شکل دادهاند؛ در نتیجه بخش خصوصی
واقعی در کش��ور ما بس��یار نحیف و کوچک اس��ت و در عمل
ن��وآوری و تحقیقات آن با رویکرد دولت س��ازگار نیس��ت .از
طرفی با اینکه بسیاری از بنیادها و نهادهای خصولتی از بودجه
دولت��ی ارتزاق میکنند ،تحت نظارت مجلس و دولت نبوده و
در واقع به هیچکس پاس��خگو نیس��تند .همین مسئله باعث
شده خصولتیها در برابر تحقیقات و توسعه خود پاسخگو هم
نباشند.

 عملیاتی کردن پژوهش

ن مهندسی معدن گفت :با اینکه در
عضو هیات مدیره انجم 
کش��ور ما تعداد طرحهای پژوهشی زیاد است ،سازکار اجرایی
برای آنها در نظر گرفته نشده است .در این شرایط مسئله مهم
این اس��ت که چگونه نتایج ی��ک پژوهش را در بطن صنعت و
معدن بهکار گیریم .در دنیا موسس��ات پژوهش��ی و تحقیقاتی
س��عی میکنند معضالت را به دانش��گاهها ارائه دهند تا آنها با
پژوهش و تحقیقات خ��ود در قالب پایاننامه به راهکار نهایی
برسند.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد :هرچند در چند س��ال اخیر
اقدامات مثبتی در راس��تای توسعه پژوهش و بکارگیری نتایج
پژوهشها در توس��عه انجامشده اما بههیچوجه کافی نیست.
وقتی دانش��جو از یک پروژه تحقیقاتی یا پایاننامه پژوهش��ی
دفاع کرد ،باید رس��الهاش را بهعنوان یک کار شایس��ته مورد
تشویق و حمایت قرار داد و برای ادامه مسیر دانشجو را تشویق
به ورود به بازار کار کرد .در ادامه باید پروژههای پژوهش��ی را
در قال��ب یک مگاپروژه در نظر گرفته و دس��تاوردهای آنها را
عملیاتی کنیم.
افض��ل با اش��اره به لزوم ارائه مش��وقها برای ش��رکتهای
خصوص��ی نی��ز تصریح ک��رد :هزین��ه پژوهش ش��رکتهای
خصوصی را باید از مالیاتشان کم کرد تا آنها بتوانند درصدی
از مالیات خود را صرف پژوهش کنند .این مهم باعث میشود
ش��رکتهای خصوصی رغبت و انگیزه ورود به پژوهش را پیدا
کنند.
عضو هیات مدیره انجمنمهندس��ی معدن با اشاره به نقش
نهادهای مربوطه نیز تصریح کرد :نهادهای مربوط به پژوهش
مثل معاونت فناوری ریاس��ت جمهوری یا س��ازمانهایی مثل
ایمیدرو باید همایشهای��ی برگزار کنند که در آن افرادی که
پایاننامه داش��ته و کار پژوهشی برای شرکتها ،سازمانهای
دولتی و خصوص��ی انجام دادهاند ،کار خود را به منصه داوری
بگذارند .چنی��ن نهادهایی میتوانند از ش��رکتها و نهادهای
ذینفع دع��وت کنند تا با یکدیگر ارتباط برقرار و به توس��عه
کشور کمک کنند.

عکس:

تمرکز بر تحقیق و توس��عه در کشور موجب
توسعه س��اخت قطعات موردنیاز داخلی خواهد
ش��د .جایگاه دانش فن��ی ،تحقیق و پژوهش در
نهایت خود را در بومیسازی نشان میدهد.
تحقیق و توسعه نقش مهمی در موفقیت کاری
دارد و به استقامت کس��بوکار در هر زمینهای
کمک میکند .تحقیق و توس��عه ،کشف دانش
جدید درباره محص��والت ،فرآیندها ،خدمات و
بکارگیری دانش برای ایجاد محصوالت ،خدمات
جدید و توس��عهیافته است که میتواند نیازهای
بازار را پوشش دهد.
تحقیق و توس��عه ( )R & Dتاثیر مستقیمی
بر نوآوری ،بهرهوری ،کیفیت ،س��طح استاندارد
زندگی ،س��هم ب��ازار و عواملی ک��ه در افزایش
توان رقابتی سازمانها موثر هستند ،دارد .واحد
تحقیق و توس��عه ،قلب یک شرکت یا سازمان و
نقش آن تغذیه فناوریکی ش��رکت در همگامی
با روند پیش��رفت علم و دانش و خواس��تههای
مدیریت اس��ت؛ به این ترتیب واحدهای تحقیق
و توس��عه باید جس��توجوگر فناوری و نوآوری
باش��ند .مجموعههای معدن��ی از مجموعههای
صنعتی بزرگ کش��ور هس��تند و میتوان گفت
بعد از نفت در نقطه مرکزی اقتصاد کش��ور قرار
دارند .باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب به
دوری از درآمدهای نفتی و تمرکز بر جایگزینی
معدن بهجای نفت ،اهمیت توجه به شرکتهای
معدنی دوچندان شده اس��ت .بهدلیل اینکه در
بخ��ش معدن درآمده��ا قابلتوجه و بازگش��ت
س��رمایه باال اس��ت ،بازار معدن رونق مناس��بی
داش��ته اس��ت .در اینبین باوجود تحریمها که
میتوان از آن بهعنوان جنگ اقتصادی یاد کرد،
ش��اهد بودهایم در برخی از مجموعهها بازگشت
سرمایه افزایش و درنتیجه ریسک مدیران کشور
برای توس��عه طراحی ،دان��ش و فناوری معدنی
کاهش پیدا کردهاست.
باتوج��ه به اینکه ش��رکتهای خارجی حتی
ی��ک ب��رگ اطالعات را ه��م ب��رای تعمیرات و
قطعات به ما ارائه ن��داد ه و کوچکترین فرمول
مهندس��ی و روشهای تعمیرات��ی را از ما دریغ
کردهاند ،مدیران و فعاالن داخلی س��عی کردند
ب��ه مطالع��ه و تحقیق و توس��عه بپردازند .البته
تاکید بر اقتص��اد مقاومتی و پیگیری مس��تمر
رهبر معظم انقالب در این موضوع بیتاثیر نبوده
اس��ت .تاکیدات مکرر باعث شده بتوان مباحث
توسعه پژوهش و بومیسازی را بهطورجدی در
کشور دنبال کرد .درنتیجه این روند شرکتهای
معدنی مجاب شدند به ساخت داخل روی آورده
و بر توان تولیدی خود متمرکز شوند.
بومیسازی در واقع روش و مکانیسم دستیابی
به محصول و فناوری است که برای رشد آن باید
از توان س��ختافزاری و نرمافزاری کش��ور بهره
برد .از روشهای رسیدن به بومیسازی میتوان
به مهندسی معکوس ،تحقیق و توسعه و انتقال
فناوری اشاره کرد .مهندسی معکوس کوتاهترین
راه برای رسیدن به محصول و فناوری است که
بس��یاری از کش��ورها ازجمله کره و چین از آن
به��ره بردهاند .به این ترتی��ب از ویژگی متمایز
ش��رکتهای معدنی کش��ور میتوان به رش��د
تحقیق و توس��عه و بومیسازی اش��اره کرد .در
این راس��تا مدیریت جهادی ،ریسکپذیری باال،
توجه به مهندس��ان ج��وان و نخبه که درنتیجه
همکاری آنها توانستیم این مهم را رونق دهیم،
تاثیرگذار بودهاند.
در ای��ن رون��د ش��رکت گهرزمی��ن در کنار
ش��رکتهای گلگهر و ف��والد ایرانیان در حال
حرک��ت به س��مت بومیس��ازی رفته و س��عی
کرده به س��راغ قطعات ایرانی برود؛ بهطور مثال
قطعه غلتکهای آسیاب  HPGRکه در تولید
کنسانتره س��نگآهن کارآیی دارد از نمونههای
تحقیقات داخلی اس��ت .از این آسیابها تقریبا
در تمامی ش��رکتهای بزرگ معدنی اس��تفاده
میشود و ما توانستهایم با کمک فوالد اسفراین
و مجموعههایی در کرم��ان و اصفهان موفق به
ساخت آن شویم .هر کدام از این قطعهها حدود
 ۲۵۰هزار یورو قیمت دارند که با ساخت داخل
توانس��تهایم ارزبری را به می��زان باالیی کاهش
دهیم و از هزینهها کم کنیم.
همچنین ش��رکت گهرزمین موفق به ساخت
قطع��ات پرمصرف دیگری مث��ل قطعات کاربید
تنگس��تن شده که با کمک آن س��االنه حداقل
حدود  ۲میلیون یورو برای شرکت و در مجموع
 ۲۰میلیون یورو برای کل ش��رکتهای معدنی
صرفهجویی ارزی ش��ده است .باید بتوان کشور
را از لحاظ س��ختافزاری و نرمافزاری شناسایی
کرده و خود دنب��ال مجموعهها برویم و منتظر
نمانیم که آنها به دنبال ما بیایند.

منیر حضوری

نوآوری و تحقیق و توس�عه در بخش معدن س�بب ایجاد صنایع و محصوالت جدید میشود
و صنای�ع و محص�والت جدید نیز هر یک بهنوبه خود به دس�تاوردهای اقتصادی جدید منجر
ش�ده و اقتصاد را به سمت افقهای تازه هدایت میکنند .در یک جمله میتوان گفت ظرفیت
تحقیقاتی در هر حوزه از جمله معدن ،میزان توسعهیافتگی کشور را مشخص میکند.
اما آنچه اکنون پیش روی کشور ما قرار دارد ،نگاه به جوامع صنعتی ،تحسین آنها و حسرت
از دست دادن فرصتهای گذشته است .باوجود اینکه ما سالهاست اهمیت تحقیق و توسعه
را پذیرفت�ه و تاکی�د میکنیم این مهم باید در تمام زمینهها جاری و س�اری باش�د ،کمتر به
پژوهش توجه شده است.
روزنام�ه
درب�اره اهمیت تحقیق و توس�عه و نق�ش آن در پیش�رفت بهرهبرداری در
حوزه معدن کش�ور ،وضعیت کنونی ،موانع و چالشها و در نهایت راهکارهای پیش�نهادی با
کارشناسان گفتوگو کرده که در زیر میخوانید.

هزینه تحقیقات ،سرمایهگذاری خردورزانه

س��یامک اخطاری ،فعال معدن��ی با بیان
اینکه ب��رای افزایش ارزشافزوده و توس��عه
بخ��ش معدن ناگزیریم به تحقیق و توس��عه
توج��ه کنیم ب��ه
گف��ت :باتوجه به
فضای دش��وار در دنیای رقاب��ت امروز نقش
ایجاد ارزشافزوده در پیشبرد اهداف معدنی
و صنعتی بر کس��ی پوشیده نیست و یکی از
مولفههای ایجاد این ارزش برای مواد معدنی
پرداختن به بحث تحقیق و توس��عه است .او خاطرنشان
کرد :از آنجا ک��ه محصوالت فرآوریش��ده ارزشافزوده
بیش��تری دارند ،صرف هزین��ه تحقیقاتی برای تولید در
اصل یک سرمایهگذاری خردورزانه و منطقی است.

 دستیابی به اهداف بازار

ای��ن فعال معدنی ادام��ه داد :اهمیت بخش تحقیق و
توس��عه به شکلی است که کلیه ش��رکتهای حاضر در
عرصه رقابت یک واحد ب��ه همین نام در مجموعه خود
تعریف میکنند .در واقع برای دس��تیابی به اهداف بازار
و تهیه محصول معدن��ی مطابق نیازهای بازار بهویژه در
بخش فرآوری ،این واحد میتواند به ش��کلی پویا با رصد
تغییرات نیازهای بازار ،طرحهای تولیدی را ارائه دهد .او
تصریح کرد :اهمیت تحقیق و توس��عه به حدی است که
میتوان این واح��د را بهعنوان مهمترین رکن تاثیرگذار
در تبیین استراتژی تصمیمسازان تلقی کرد.

 جایگاه تحقیق در کشورهای نفتخیز

اخط��اری با اش��اره به جای��گاه تحقیق و توس��عه در
کش��ورهایی که به ص��ادرات منابع اولی��ه از جمله نفت
متکی هس��تند ،گفت :کش��ورهایی همچون ایران که به
صادرات مواد خام معدنی وابس��ته هستند ،به تحقیق و
توسعه بهای چندانی ندادهاند و درست عکس این قضیه
در کشورهای پیشرفته دیده میشود.
او گفت :کشورهای توسعهیافته به تجارت بهعنوان یک
ض��رورت نگاه ک��رده و با تمرکز روی تحقیق و توس��عه
مع��دن و صنعت ق��درت چانهزنی خ��ود را در مراودات
تجاری باال بردهاند .در واقع بهدلیل اینکه این کش��ورها
جای��گاه تحقی��ق و توس��عه را بهخوب��ی درک کردهاند،
توانستهاند صاحب فناوری شوند.

 جایگاه بخش خصوصی

این فعال معدنی با اش��اره به نقش بخشخصوصی در
پیش��برد تحقیقات بخش مع��دن و صنعت گفت :بخش
خصوصی در کش��ور ما بهعن��وان ذینفع بخش تحقیق

و توس��عه نتوانسته به ش��کل مفیدی از این
بخش اس��تفاده مطلوب را ببرد .اخطاری در
پاس��خ به این س��وال که برخالف کشورهای
توسعهیافته چرا بخش خصوصی در کشور ما
نقش کمرنگی در پیش��برد تحقیق و توسعه
دارد ،گفت :سیاس��تهای کالن کشور ما در
راس��تای تمرکز بر این ح��وزه نبوده ،این در
حالی اس��ت که برای رونق تولید ،صادرات و
ف��رآوری باید بر نقشآفرینی بخ��ش خصوصی متمرکز
ش��د .این مهم میتواند به مجموع��ه فعالیتهای صنف
صنعت و معدن جهت دهد .فراموش نکنیم که توجه به
نقش بخش خصوصی میل و انگیزه برای سرمایهگذاری
را افزایش داده و در نتیجه عالقه آنها به تحقیق و توسعه
مضاعف میشود.

 حل مشکل کمبود بودجه

این فعال معدنی با اش��اره به اهمیت مولفه س��رمایه
گفت :نی��از به س��رمایهگذاری باال ،میتوان��د از عوامل
بازدارنده ورود به حوزه تحقق و توس��عه باش��د ،این در
حالی اس��ت که با تجمیع قوی و تشکیل هلدینگهای
معدنی بهراحتی میتوان نقیصه کمبود بودجه تحقیقاتی
را پوشش داد.

 توان علمی نیروی انسانی

اخطاری با اشاره به نقش نیروی انسانی توانمند گفت:
یک��ی از عوام��ل بازدارنده رویکرد تحقیق و توس��عه در
بخش معدن و صنایع وابس��ته ضع��ف اطمینان به توان
علمی نیروی انس��انی اس��ت .شاید این مس��ئله بهدلیل
ضعف اش��راف بر توانمندیهای علمی کشور باشد و در
رده کمبود اعتمادبهنفس جای گیرد .از آنجا که کش��ور
ما در س��ختترین شرایط از جمله دوره جنگ تحمیلی
و تحریمهای ظالمانه دس��تاوردهای بزرگی را در عرصه
خودکفایی صنعتی به ثبت رسانده ،میتوان در این حوزه
نیز موفق عمل کرد.
این فعال معدنی در بی��ان راهکار گفت :برای افزایش
میل به تحقیق و توسعه پیشنهاد میشود تصمیمسازان
کشور سیاس��تهای تشویقی مبتنی بر تولید و صادرات
محصوالت را به سمت فرآوری و ایجاد ارزشافزوده پیش
ببرن��د .رمز موفقیت این اهداف در پایداری و برنامههای
بلندمدت است که دستخوش تغییرات سلیقهای و فصلی
نش��ود ،زیرا صنعت و معدن شاخهای اس��ت که نیاز به
برنامهریزی با افقهای میانمدت و بلندمدت دارد.

سخن پایانی...
کارشناس��ان باور دارند در ش��رایط حاضر که در
انقالب صنعتی چهارم بهسر میبریم ،بخش معدن
در اولوی��ت برنامهها ق��رار دارد .از آنجا که عناصر
نادر خاک��ی ،انرژیهای پاک و اس��تفاده از انرژی
خورش��یدی در اولویت برنامه کشورها خواهد بود،
اهمیت تحقیق و توسعه در بخش معدن دوچندان
میشود .در انقالب صنعتی چهارم به استخراج مواد
معدنی از دریاها ،اقیانوسها و کرات دیگر بها داده
میشود؛ بنابراین ما نیز باید تالش کنیم تا با توسعه
تحقیقات خود از این مهم عقب نیفتیم.
برخی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که ما
ادای توسعه را درمیآوریم و با اینکه مطرح میشود
به تحقیق و توس��عه بها میدهیم ،در عمل مدیران
س��نتگرا هستند و تمایلی به تغییرات تازه ندارند،

این در حالی اس��ت که برای خروج از این ش��رایط
باید ساختار را شکسته و از کارمندمحوری به سمت
پژوهشمح��وری پیش برویم .این مهم به داش��تن
مدیران جسور وابسته است.
آنه��ا از ل��زوم افزایش روحیه ریس��کپذیری در
کشور ،کاهش نقش دولت و بها دادن به پایاننامهها
و رس��الههای کارشناسی ارش��د و دکترا و تشویق
دانشجویان برای ورود به بازار کار سخن میگویند.
همچنین کارشناس��ان ب��اور دارند در کش��ورهای
نفتخیز روحیه تحقیق و توسعه کمتر وجود دارد،
در حالیکه برای این مه��م باید جدیتر بود .آنها
بر لزوم درک مفهوم تحقیق و توسعه ،توجه بیشتر
به نقش بخش خصوصی و تش��کیل هلدینگهای
معدنی برای رفع کمبود بودجه تاکید دارند.

