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غفلت از استخراج
معادن طالی زنجان

همافزایی دانشگاه و
صنعت ،هدف ما است

در بررسی موضوع اتمام ذخایر معادن کوچک تا  ۲۰۵۰مطرح شد

  سیر صعودی معدنکاری بزرگمقیاس

علیرضا ش��هیدی ،رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات
معدنی درب��اره اینکه معادن کوچکمقی��اس چه ویژگیهایی
دارند به
گفت :بکارگیری نیروی انسانی گسترده بهویژه
در مناطق کمتر توسعهیافته از جمله ویژگیهای بارز این دسته
از معادن اس��ت .در واقع معادن کوچک بهدلیل گس��تردگی و
تن��وع میتوانند نیروی انس��انی زیادی را مش��غول کار کنند.
ش��هیدی در بیان دیگر ویژگیهای مثبت این حوزه اظهار کرد:
ب��ا فعالیت معادن کوچکمقیاس تامین نی��از بازارهای محلی،
گستردگی تولیدات ،هزینه تولید پایین و تعداد باالی ذینفعان
باعث ش��ده اقتصاد محل��ی رونق پیدا کند و نق��ش این معادن
دوچندان ش��ود .شهیدی ادامه داد :معادن کوچکمقیاس ۱۰
برابر معادن بزرگ اش��تغال ایجاد کرده ،انرژی کمتری مصرف
و گاز گلخان��های کمت��ری نیز تولید میکنند .تم��ام این موارد
باعث ش��ده این دس��ته از معادن نقش تاثیرگذاری در توس��عه
پایدار مناطق کمترتوسعهیافته داش��ته باشند .وی در ادامه به
اتمام ذخایر معادن کوچک تا س��ال  ۲۰۵۰اش��اره و تاکید کرد:
هرچند سازمان زمینشناسی به موضوع توسعه معادن کوچک
ورود پی��دا نک��رده ،اما پایش مواد معدن��ی در تمام دنیا برعهده

 ذخایر پنهان ناشناخته ماندهاند

محمدباقر دری ،معاون اکتش��اف س��ازمان زمینشناسی و
اکتشافات معدنی با اشاره به اینکه ذخایر معادن کوچک تا سال
 ۲۰۵۰رو ب��ه اتمام میرود ،به
گفت :براس��اس آنچه تا
امروز بهدست آمده ،مطرح میشود ذخایر معادن کوچک تا سال

عکس :آیدا فریدی

اهمیت معادن کوچک بر کسی پوشیده نیست .از آنجا که این
معادن در کشور گسترده هستند ،میتوانند برای مناطق کمتر
توسعهیافته اش��تغالآفرینی کرده و آبادانی به ارمغان آورند .با
اینحال بس��یاری از کارشناس��ان حوزه معدن بر این باورند که
ذخایر معادن کوچک تا  ۲۰۵۰تمام میشود و در این سال دیگر
هیچ معدن کوچکی نخواهیم داش��ت .آنها برای حل این مشکل
تاکید دارند که باید به اکتشاف ذخایر پنهان روی آورد .باتوجه
به برآورد کارشناسان مبنی بر اینکه ذخایر معادن کوچک تا ۳۰
س��ال آینده تمام خواهد شد ،سوال این است که آیا توانستهایم
از تمام ظرفیت معادن کوچک اس��تفاده کنیم و اینکه حال که
ای��ن مواد معدنی رو به اتمام هس��تند آیا کاری برای اکتش��اف
ذخایر پنهان انجامش��ده اس��ت .گزارش
در این زمینه
را در زیر بخوانید.

ی است .شهیدی در پاسخ به این سوال که با اتمام
چنین سازمان 
ذخای��ر معادن کوچکمقی��اس چه باید کرد ،گفت :اکتش��اف
ذخایر پنهان از جمله مواردی اس��ت که در نبود معادن کوچک
باید موردتوجه قرار گیرد .نبود تعادل بین حجم سرمایهگذاری
و اکتش��اف در دنی��ا ،پیشبینی کاهش میزان س��رمایهگذاری
در بخش اکتش��افات س��طحی و باال رفتن هزینه اکتش��افی و
معدنکاری در دنیا باعث ش��ده به این مورد بیشتر توجه شود .او
تصریح کرد :گرچه هزینه اکتش��اف ذخایر پنهان بسیار باالست
ام��ا باتوجه به بزرگ بودن ذخی��ره اقتصادی آن باید موردتوجه
قرار گیرد .رئیس س��ازمان زمینشناس��ی و اکتشافاتمعدنی
ب��ا تاکید بر اهمی��ت توجه به ذخایر پنهان گف��ت :از آنجا که تا
سال  ۲۰۵۰معدنکاری کوچک و متوسط مقیاس رو به تعطیلی
میرود و معدنکاری بزرگمقیاس س��یر صعودی را طی خواهد
کرد ،انتظار میرود به توسعه اکتشاف ذخایر پنهان توجه شود.
شهیدی درباره وضعیت ذخایر پنهان گفت :پیشبینی تقاضای
برخی مواد معدنی تا  ۲۰۲۶نش��ان میدهد سرب و روی ،مس،
طال و اورانیوم روند رو به رش��دی خواهند داشت .به این صورت
که تولید طال  ۵برابر ،مس  ۳برابر ،اورانیوم  ۴برابر ،س��رب  2.5و
روی  ۳برابر خواهد شد.
ش��هیدی در پاسخ به این س��وال که وضعیت ذخایر پنهان به
چه صورت اس��ت ،گفت :متاس��فانه وضعیت مبهمی از ذخایر
پنهان در ایران وجود دارد ،چراکه هنوز بهصورت جدی اقدامات
بزرگی در کش��ور انجا م نشده اس��ت .برای این مهم ژئوفیزیک
هوای��ی و حفاریهای مبتنی بر کار کارشناس��ی کمک بزرگی
میکند .بهطور حتم باتوجه به جایگاه زمینش��ناختی کشور ما
دارای ذخای��ر معدنی در کالس جهانی اس��ت که باید بهصورت
جدی به اکتشاف آن بپردازیم.

۲۰۵۰پایان مییابد و برای حل این مش��کل باید به اکتش��افات
عمقی پرداخت .وی در پاس��خ به این س��وال که وضعیت ذخایر
پنهان برای توس��عه اکتش��افات عمقی در کشور به چه صورت
اس��ت ،گفت :ذخایر پنهان کشور بهواقع ناشناخته ماندهاند و از
آنها به شکل مناسبی حمایت نمیشود .او با بیان اینکه متاسفانه
از س��ازمان زمینشناس��ی بهعنوان یکی از متولیان اکتشافات
تحتاالرضی حمایت مناس��بی انجام نمیش��ود ،تصریح کرد:
بس��یاری از س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها به
بهان��ه اینکه تنها میتوان در چند نقط��ه محدود کار مطالعاتی
انجام داد ،کار را برای سازمان زمینشناسی سخت میکنند .در
حالیکه این س��ازمان برای فعالیت خود عالوه بر کار ژئوفیزیک
هوایی باید دست به مطالعات تکمیلی هم بزند ،از سی مخالفان
با آن برخورد میش��ود .بهواقع هنوز این درک در جامعه معدنی
ایجاد نش��ده که اکتشاف سطحاالرضی با تحتاالرضی متفاوت
است و باید فضا برای سازمانهای متولی باز شود .دری در ادامه
با اشاره به اینکه تعداد زیادی معدن کوچک در کشور وجود دارد
که هنوز متروکه و بالاستفاده ماندهاند ،تصریح کرد :اگر به اغلب
معادن کوچکی که بالاس��تفاده ماندهان��د توجه کنیم ،متوجه
خواهیم شد بیشتر مواقع کار اکتشاف این دسته از معادن تمام
نشده اس��ت .مسئله مهم اینکه حتی بسیاری از معادن کوچک
میتوانند رد پای یک معدن بزرگ باشند ،در حالیکه در کشور
کمتر به آنها توجه ش��ده اس��ت .او تاکید کرد :اگر کار تکمیلی
روی اکتش��اف معادن کوچک انجام دهی��م ،به احتمال زیاد به
مع��ادن بزرگی برمیخوریم .دری در پاس��خ به این س��وال که
معادن کوچک چه اهمیتی دارند ،گفت :همواره در کشور درباره
اهمی��ت معادن کوچک س��خن به میان آمده ام��ا هرگز به این
مسئله که اکتشاف آنها کامل نشده ،توجهی نکردهایم .از آنجا که

اکتش��اف علمی و سرمایهگذاری چندانی روی آنها انجامنشده،
اغلب اصل موضوع رها ش��ده اس��ت .او تاکید کرد :اگر مجموعه
معادن کوچک را بهش��کل خوش��ههایی درآورده و اکتش��افات
کامل��ی در آنها انجام دهیم ،بهطور حتم به نتایج خوبی خواهیم
رسید .اکتش��افات در معادن کوچک باید گسترش پیدا کند تا
به نتایج مطلوبی دس��تیابیم .دری در پایان گفت :بس��یاری از
معادن کوچک سرنخهایی از معادن بزرگ هستند و اثری از یک
ماده معدنی را نش��ان میدهند .مناطقی وجود دارد که معدنکار
در آن کار ک��رده و بهدلیل ضعف س��رمایه ،دانش و انگیزه کافی
دیگر نتوانسته ادامه فعالیت دهد ،این در حالی است که ممکن
بوده آن معدن سرنخی برای یک معدن بزرگتر باشد.

علیرضا شهیدی

 سخن پایانی...

مع��ادن کوچ��ک ب هدلی��ل هزینه کمت��ر و کمک به
اشتغالآفرینی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارند،
این در حالی اس��ت که به باور کارشناسان تا سال ۲۰۵۰
ذخایر این نوع معادن به اتمام میرسد .برای حل مشکل
ناش��ی از تعطیلی این معادن کارشناسان باور دارند باید
به ذخایر پنهان توجه کرد ،این در حالی اس��ت که هنوز
وضعیت ذخایر پنهان کشور مشخص نیست و ب هصورت
جدی اقدامات بزرگی در این حوزه انجا م نش��ده اس��ت.
همچنین کارشناسان تاکید دارند باید از ظرفیت معادن
تعطی��ل کوچک نیز اس��تفاده و بتوان مع��ادن تعطیل
کوچ��ک را فعال کرد ،چراکه معادن کوچک گاهی جای
پای معادن بزرگ هس��تند و میتوان با اکتشافات عمیق
در آن به یک معدن بزرگ دستیافت.

محمدباقر دری

رشد وصول حقوق
دولتی از معادن سمنان

معاون امور معادن و
صنایع معدنی سازمان
صنع��ت ،مع��دن و
تجارت استان سمنان
از رش��د  ۳۹درص��دی
وصول حق��وق دولتی
معادن اس��تان در سال
جاری خبر داد .به گزارش ایسنا ،محمد فروهر در
حاشیه جلسه ش��ورای معادن استان سمنان که
در اس��تانداری برگزار شد ،با اعالم این خبر افزود:
از ابتدای امسال تاکنون حدود  ۱۱۰میلیارد ریال
حقوق دولتی از معادن اس��تان وصول ش��ده که
در مقایس��ه با مدت مش��ابه آن در س��ال گذشته
 ۳۹درصد افزایش داش��ته است .وی تصریح کرد:
در آبان امس��ال بالغ ب��ر  ۲۱میلیارد ریال حقوق
دولتی از معادن استان وصول شده که در مقایسه
با مدت مشابه آن در سال گذشته  ۷۵درصد رشد
را نشان میدهد.
مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به
فعالیت حدود  ۶۲۶واحد معدنی در استان تصریح
کرد :این تعداد معدن با ظرفیت استخراج ساالنه
بی��ش از  ۲۱میلی��ون تن مواد معدنی در اس��تان
فعالی��ت میکنند که ذخیره قطعی این معادن به
حدود  ۵۸۶میلیون تن میرس��د .فروهر با اشاره
به س��رمایهگذاری صورت گرفت��ه در این معادن
تصریح کرد :معادن اس��تان با سرمایهگذاری بالغ
ب��ر  ۱۰هزار میلی��ارد ریال و اش��تغالزایی حدود
 ۵ه��زار نفر فعالی��ت میکنن��د .وی در ادامه بر
ل��زوم حمای��ت خاص و تس��هیل در امور فرآوری
مستقر در معادن استان تاکید و اظهار کرد :ضعف
رسوخ فناوریهای پیش��رفته در بحث استخراج
و س��رمایهگذاری در بخش ف��رآوری مواد معدنی
از مهمترین مش��کالت این بخش است که سبب
ش��ده باوجود اینکه معادن استان از مزیت نسبی
برخوردار هستند تاکنون این مهم به مزیت رقابتی
تبدیل نشود.
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