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زمینشناسی پزش�کی ،علمی پدیدارشناختی و بینرش�تهای است که تاثیرات
زمینش�ناختی (چه مثبت و چه منفی) بر سلامتی انس�ان ،حیوانات و گیاهان را
بررسی میکند .این رشته درباره تاثیرات محیط و منابع طبیعی بر انسان و همچنین
خواص درمانی برخی مواد معدنی بحث میکند .خوش�بختانه رش�د روزافزون علم
و فن�اوری ام�کان ایجاد نگاه دقی�ق در این بخش را فراهم کرده اس�ت .در همین
راس�تا معاونت علمی و فناوری ریاس�تجمهوری به همراه س�ازمان زمینشناسی
و اکتش�افات معدنی کش�ور با اس�تفاده از هم�ه امکانات علم�ی و تخصصی خود
نخس�تین گام را در جهت تهیه بستر مناسب همکاریهای بینرشتهای و استفاده
بهینه در علوم کاربردی از جمله زمینشناس�ی پزش�کی برداشتهاند .از این رو ،در
راستای برنامههای آتی در دست اقدام،
با فرح رحمانی ،مشاور طرح توسعه
نوآوریهای حوزه زمینشناس�ی ،معدن و صنایع معدن�ی معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.

فرح رحمانی

در زمینشناسی
پزشکی بنابر آن
است که ابتدا
مناطق براساس
ساختارهای
زمینشناسی،
کمربندهای
متالوژنی و
ایالتها ،نقاط
و ظرفیتهای
معدنی
تقسیمبندی
شوند

 عل�م زمینشناس�ی پزش�کی چیس�ت و
پیشینه آن مربوط به کدام دوره تاریخی است؟
زمینشناس��ی پزش��کی علمی اس��ت ک��ه ارتباط
آالیندهه��ای طبیعی که از آغاز پیدایش زمین وجود
داش��ته و از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است
را بررس��ی میکن��د .در نتیجه تفاوت ای��ن عناصر و
جغرافی��ای هر منطق��ه ،آثار هرک��دام از این عناصر
و آالیندهه��ا در بدن و س��اختار وجودی انس��انها و
موجودات زنده متفاوت خواهد بود.
زمینشناس��ی پزش��کی دو ارتباط کامل بین علوم
زمی��ن و علوم پزش��کی را با ه��م برقرار ک��رده و از
دیرباز و ش��اید بت��وان گفت از ق��رن نوزدهم به این
حوزه پرداخته شدهاس��ت .دانشمندان بزرگ کشور
مانند بوعلی س��ینا در قالب بحث پزش��کی و عواملی
مربوط به مش��خصات جغرافیایی مانند درجه حرارت
و رطوبت ،نوع پوشش گیاهی و ارتفاع را برای بررسی
شیوع و گسترش بیماریها در مناطق مختلف درنظر
میگرفتند .در باقی کشورها نیز فالسفه بزرگی مانند
بق��راط این رون��د را در پیش گرفت��ه و دیدگاه تاثیر
جغرافیا در سالمت مردم و حیوانات و دامها از پیش
از میالد تا به امروز وجود داشته است.
به گواه تاریخ مسئله زمینشناسی پزشکی از دیرباز
با زندگی بش��ری در هم تنیده بوده و انس��انها پیرو
حل مش��کالت زیستمحیطی و پزش��کی ،شروع به
بررسی عوامل مرتبط کردهاند.
 کشورهای پیشرو در زمینشناسی پزشکی
کدامند؟
کش��ورهای ح��وزه اس��کاندیناوی مث��ل س��وئد و
نروژ س��ردمدار این زمینه هس��تند .بهعن��وان مثال،
سوئد س��الها در بحث زمینشناس��ی پزشکی روی
بیماریهایی که در آن منطقه رواج داشتند کار کرده
و به علل آن پرداخته اس��ت .همچنین بررسی کرده
چگون��ه این تنوع محیطی بر حیوان��ات منطقه تاثیر
گذاش��ته و حتی برای حل مش��کالت و بیماریهای
آن��ان نیز اقدام کرده اس��ت .برای نمونه ،دیده ش��ده
حیوانات برخی از مناطق س��وئد دچار بیماری شدند.
ضمن تحقیقات��ی که در این زمین��ه صورت گرفت،
متوجه ش��دند ماده معدنی آپاتیت که مقادیر کلسیم
خاکه��ا و آبه��ای مناط��ق را تامی��ن میکند ،در
آبهای مناطق س��وئد وجود نداش��ته و این مسئله
باعث بیماری حیوانات و برخی شهروندان شده است.
به همین دلیل پزش��کان سوئدی نیز بهعنوان راهحل
در غذای دامی ،خردههای اس��تخوان را برای تقویت
آنها و حل مش��کل کمبود کلسیم و منیزیوم افزودند.
به همین نحو این دس��ت کشورها به شکل موثری از
زمینشناسی پزشکی بهرهبرداری میکنند.
 زمینشناس�ی پزش�کی در ای�ران ب�ه طور
علمی از چه سالی آغاز شد؟
س��ال  ۱۳۸۳من در س��ازمان زمینشناسی ،بحث
زمینشناس��ی پزش��کی را مط��رح و بهعنوان مجری
طرح ش��روع به فعالیت کردم ک��ه افزونبر  ۴۰طرح
در سراس��ر نقاط کشور اجرا ش��د .یکی از مهمترین
طرحهای اجراش��ده ،مطالعه کمربند س��رطانخیزی

درحالیکه تامین مواد اولیه بهویژه کنسانتره سنگآهن یکی از
چالشهای اصلی و دغدغههای فوالدسازان کشور است ،مجتمع
فوالد خراسان در پایان بهمن برای «سومین ماه متوالی» رکورد
تامین این ماده اولیه اساسی را شکست تا نوار توفیقات بزرگترین
مجتمع صنعتی ش��رق کشور در س��ال «جهش تولید» استمرار
یابد .به گزارش روابطعمومی فوالد خراسان ،این مجتمع صنعتی
در بهمنماه با تامین  ۲۳۲هزار و  ۲۵۰تن کنس��انتره ،موفق شد
رکورد پیش��ین تامین این ماده اولیه را که یک ماه قبل ب ه دست
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م��اده معدنی س��نگآهن و وجود معادن آن
در کش��ور یک مزیت محس��وب میش��ود و به
س��بب این ظرفیت ،صنعت فوالد که وابس��ته
به س��نگآهن اس��ت در کشور ما توانسته رشد
پیدا کند .حال فعاالن صنعتی و معدنی کش��ور
باید از این مزیت به نحو صحیح استفاده کنند؛
به آن معنا که س��ازکاری در جهت ساماندهی
فعالیتهای��ی از جمله صادرات درنظر بگیریم.
تعیین عوارض بر س��ر راه صادرات سنگآهن و
دش��وار کردن این مسیر برای حمایت از صنایع
فوالدی میتواند یکی از اقدامات موثر در جهت
بهرهگیری بهینه از س��رمایههای معدنی باشد.
این محدودیتها موجب میشو د بررسی کنیم
رانت��ی که در اختیار فع��االن معدنی و صنعتی
قرار دارد ،به چه نحو از آن بهرهبرداری میکنند.
اگ��ر بهرهگیری از منابع کش��ور و فرصتهایی
ک��ه در اختی��ار صاحبان مع��ادن و صنایع قرار
میگیرد ،درست هدایت شود من موافق وجود
عوارض بر صادرات س��نگآهن کش��ور هستم.
اما اگر درس��ت اس��تفاده نشود و سنگآهن در
داخل کش��ور از طرف صنایع ارزانتر خریداری
ش��ده و تولیدات صنعتی گرانتر از نرخ جهانی
تمام ش��وند و از طرفی صنعت فوالد ما توانایی
رقابت با سایر کش��ورهای جهانی تولیدکننده
ف��والد را نداش��ته باش��د ،این کار غل��ط بود و
عاقبت آن در صنعت فوالد چیزیجز داش��تن
کارخانجات زیانده نخواهد بود؛ مانند کارخانه
ماشینس��ازی ایرانخودرو که ب��ا وجود تمام
مزیتهایش س��االنه ضررهای انباشته زیادی
برای اقتصاد کش��ور به همراه دارد .اصل مطلب
آن اس��ت ک��ه اگر بناس��ت به س��مت صنایع
باالدس��تی حرکت کنیم به آن مفهوم که مواد
خام معدنی را وارد چرخه صنایع کنیم و ارزش
افزوده آنها وارد بازار ش��وند ،با عوارض بر س��ر
صادرات سنگآهن موافقم و آن را محرکی برای
پیش��رفت و توس��عه صنعتی کشور میدانم .به
عقیده من ،باید در مسیر صادرات و بهرهگیری
از مناب��ع معدنی کش��ور کنترل صورت گیرد و
بررسی کنیم که این مزیت منتقل شده به یک
صنعت باالدس��تی ثمره داشته و آیا این صنعت
از این ظرفیت مهم معدنی کش��ور بهدرس��تی
اس��تفاده کرده اس��ت یا خیر .اگ��ر بهرهگیری
درس��ت و بهینه از ماده معدنی س��نگ آهن در
صنایع کشور صورت نگیرد ،آن زمان ما صاحب
کارخانج��ات و تاسیس��ات تولیدی با زیانهای
بس��یار زیاد خواهیم بود که نمیتوانیم دس��ت
ب��ه ترکی��ب آنها بزنی��م چراک��ه عالوهبر تمام
مش��کالت پیشآم��ده از لحاظ امنیت ش��غلی
ب��رای اف��رادی که در آن قس��متها مش��غول
فعالیت هستند ،شاهد بیثباتی و اشتغالزدایی
خواهیم ب��ود .بنابراین درباره مس��ئله ورود به
صنای��ع باالدس��تی و ارزشافزوده بس��یار باید
آگاهانه رفتار شود .تا جایی که اطالع دارم و از
دوس��تان کارشناس و آگاه حوزه معدنی بهویژه
معادن س��نگ آهن و صنایع فوالدی پرسوجو
کردهام ،دریافتهام که سرمایهگذاری در بخش
فوالد از س��وی بخش خصوصی آگاه و با دانش
تخصص��ی مزایای فراوانی ب��ه دنبال دارد که از
ن میتوان به کاهش هزینههای صنعت
جمله آ 
فوالد اش��اره کرد .هزینه این صنعت در صورت
س��رمایهگذاری بخش خصوصی به یکس��وم
هزینهه��ای ش��رکتهای دولت��ی و خصولتی
تبدی��ل خواهد ش��د چراکه در ای��ن بخشها
س��رمایهگذاری و هزینه مناب��ع مالی با دقت و
بررسی بیشتری انجامشده و در نتیجه هدررفت
س��رمایه مالی در قسمتهای خصوصی بسیار
کمتر از قس��متهای دولتی و خصولتی خواهد
بود .در شرکتهای دولتی و خصولتی به دلیل
وج��ود حمایتهای مالی غلط ب��ر هزینههای
منابع مالی س��ازمان و ش��رکت دقت و توجهی
نمیشود.
حال با تمام این تفاس��یر به عقیده من زمان
خوبی اس��ت که استفاده از منابع سنگ آهن و
صادرات آن و ورود به بخش صنعت فوالد کشور
کنترل ش��ود .به نظر من دستورالعملهایی که
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ابالغ کرده و
کنترلهایی که در حال اجراست ،مفید بوده و
سد راه رانتهای فوقالعادهای که در این بخش
و برای تولیدکنندگان فوالد قرار دارند ،خواهد
ش��د .اگر این صنعت فوالد و بخش سنگآهن
کش��ور قرار است پیشرفتهای مهمی در ادامه
داش��ته باشند ،باید از تمام بازیگردانان زنجیره
تولید فوالد اس��تفاده بهینه شده و حرف تمام
بخشهای این زنجیره ش��نیده شود .سپس در
ادامه میتوان تصمیم صحیح و راهبردی در پی
آبادانی و توسعه کشور اتخاذ کرد.

مطرح شد

با توجه به آنکه زمینشناس��ی پزش��کی مجموعه بسیار گستردهای
از مباحث مختلف را تش��کیل میدهد ،شناس��ایی ه��ر بخش به طور
تخصصی الزامی اس��ت .تاس��یس مراکز تخصصی در زمینشناس��ی
پزشکی از پیشنهادهای مطرحشده پیرو این موضوع است

خاورمیانه است که این کمربند قسمت شمالی کشور
م��ا را دربرمیگیرد .این کمربند ش��مال کش��ورهای
ترکیه ،ایران ،قس��متی از افغانس��تان و کش��ورهای
آس��یای ش��رقی ازجمله چین را میپوش��اند .در این
کمربند س��رطان مری یکی از سرطانهای بارز بوده
و اس��تان گلستان را به طور کامل از لحاظ آب ،خاک
و گی��اه بررس��ی کرده و به نتایج مفیدی هم دس��ت
پیدا کردی��م .درواقع این طرح با همکاری س��ازمان
یونس��کو و مرکز پژوهش بیماریهای کبد و گوارش
بیمارس��تان دکتر ش��ریعتی صورت پذیرفت و یکی
از بزرگتری��ن طرحهایی بود که از س��وی س��ازمان
زمینشناس��ی در حوزه زمینشناسی پزشکی انجام
شده است.
سازمان زمینشناس��ی کشور برای آنکه کل کشور
را از لحاظ ساختاری و زیستمحیطی بهتر بشناسد،
ب��ر کمربندهای متالوژن��ی که در کش��ور فلززایی و
کانیزایی به همراه دارد ،تمرکز کردهاست .همچنین
بررسی شده که وجود کمربندهای معدنی و متالوژنی
گوناگون چه تاثیری بر محیطزیس��ت و س��اکنان آن
مناطق داش��ته اس��ت .بهعنوان مث��ال مسزایی در
جنوب کش��ور مانند معدن بزرگ مس سرچشمه که
در استان کرمان قرار گرفته یا کمربند طالخیزی که
در غرب کش��ور وجود دارد .بنا بر وضعیت ساختاری
جغرافیای��ی و وجود کوههای آتشفش��انی بهویژه در
غرب کش��ور ش��اهد س��اختارهای متفاوت سنگی و
زمینشناس��ی هس��تیم .در کن��ار طال ،ماده س��می
آرس��نیک در ای��ن مناطق وجود داش��ته و این ماده
خطرناک بر زندگی محیطزیست ساکنان و جانداران
این منطق��ه تاثیر مخربی برجا خواهد گذاش��ت .در
مثال��ی دیگر ،وج��ود کمربندهای برخ��ی از عناصر،
برای س��اکنان بعضی از مناطق مانن��د بیجار و قروه
مشکالت پوستی یا گوارشی به همراه داشته که باید
برای رفع این مش��کالت پزش��کی چارهای اندیشیده
ش��ود یا برخی دیگر از مناطق مانند س��بزهوار دارای
کانیهای سوزنی شکل بوده که این کانیها از طریق
آب و خاک ،گیاه و هوا وارد بدن افراد ش��ده و باعث
بیماریهای ریوی حاد و حتی سرطانها میشود.
کش��ور ما از س��ال  ۱۳۸۳بنیانگذار زمینشناسی
پزش��کی در منطقه بوده و از نخس��تین سازمانهای
زمینشناس��ی جهان اس��ت که به عضوی��ت انجمن
بینالمللی زمینشناس��ی پزش��کی راه پی��دا کرده و
بهعن��وان فعالترین عض��و در این انجمن ش��ناخته
شدهایم .تولیداتی که داش��تیم در راستای شناسایی
بیماریهای انس��انی بهویژه سرطانها و در حیوانات
بیماریهای��ی ک��ه منتج ب��ر تاثیرگ��ذاری بر محیط
باش��ند ،بوده و گزارش��ات ب ه دس��ت آمده پیرو این
موضوع��ات ،نتیجه و دس��تاورد کارهایی بوده که در
س��ازمان زمینشناسی از س��ال  ۱۳۸۳تاکنون انجام
شدهاست.
 هدف از ایجاد مرکز زمینشناس�ی پزشکی
در کشور چیست؟
درحالحاضر قسمتهای مختلف کشور به صورت
جزیرهای در دس��ت بررس��ی اس��ت .به عنوان مثال،

وزارت نی��رو آب مناط��ق ،وزارت جه��اد کش��اورزی
خاک نقاط مختلف و س��ازمان انرژی اتمی نیز میزان
پرتوزایی عناصر را مورد بررسی قرار میدهند .بررسی
س��نگ و کانیشناسی نیز در س��ازمان زمینشناسی
کش��ور انجام میش��ود .اما مرکزی ک��ه بتواند تمام
این اطالعات را در کنار هم قرار دهد و براس��اس آن
هدف تمام این بخشها را همس��و کند ،وجود ندارد.
در اصل فعالیت زمینشناس��ی پزشکی تحلیل تمام
نقاط کش��ور از لح��اظ زیس��تمحیطی ،جغرافیایی،
پزش��کی و معدنی است و شناخت مناطق متناسب با
ظرفیتها و مخاطراتی که به همراه آنهاست ،وظیفه
زمینشناسی پزشکی است.
 توس�عه عل�م زمینشناس�ی پزش�کی چه
تاثیری بر معادن کشور خواهد داشت؟
در زمینشناس��ی پزش��کی بناب��ر آن اس��ت ت��ا
ابتدا مناطق براس��اس س��اختارهای زمینشناس��ی،
کمربندهای متالوژنی و ایالتها ،نقاط و ظرفیتهای
معدن��ی تقس��یمبندی ش��وند .یک��ی از مناطقی که
ظرفیت آلودگ��ی و بیماریزایی دارد ،معدن اس��ت؛
غلظت باالی عناصر و ترکیبات طبیعی ،نوع فرآوری
و استخراج میتواند یک عامل قوی برای بیماریزایی
باش��د که بررس��ی مس��ئله تاثیر معادن بر افراد چه
ش��اغل در معادن و چه ساکن در مناطق معدنی ،در
زیرمجموعه بهداش��ت محیط و بهداشت شغلی قرار
میگیرند.
ش��ایان ذکر است که معادن ما دارای شعاع معدنی
هس��تند؛ به ای��ن معنا که اگر معدن��ی در منطقهای
وجود داش��ته باش��د ،تاثیرات زیس��تمحیطی آن تا
ش��عاعی ،آن منطقه را دربرمیگی��رد و برای معادن
در مناطق مختلف میزان این ش��عاع متفاوت اس��ت.
ای��ن ش��عاع معدنی هم��ان مناطقی هس��تند که در
شهرها و روستاها دایر شده و متاسفانه هیچگاه اثرات
معدنی برس��اکنان مناطق معدنی بررسی نمیشود.
این بررس��یهای معدنی یکی از اقداماتی اس��ت که
در زیرش��اخه فعالیته��ای زمینشناس��ی پزش��کی
ق��رار میگیرن��د .با توجه ب��ه اینکه ایران ،کش��وری
معدن��ی اس��ت ،از لحاظ زمینشناس��ی یک کش��ور
برجس��ت ه در س��طح دنیا به ش��مار میرود زیرا تمام
س��اختارهای زمینشناسی در کش��ور ما وجود دارد.
در نتیجه ،زمینشناس��ی س��طحی و زمینشناس��ی
زیرس��طحی بس��یار کمک خواهد کرد تا کش��ور را
از نظرزمینشناس��ی زیس��تمحیطی ،زمینشناسی
پزشکی و کشاورزی کامال مورد ارزیابی قرار دهیم.
 پیشنهاد ش�ما برای گام اول تاسیس مرکز
زمینشناسی پزشکی چیست؟
بهرهگی��ری از ت��وان ش��رکتهای دانشبنی��ان
بهتری��ن فرآیند برای نتیجهگیری درس��ت اس��ت .با
توجه به آنکه زمینشناس��ی پزشکی مجموعه بسیار
گس��تردهای از مباحث مختلف را تش��کیل میدهد،
شناس��ایی هر بخش به طور تخصصی الزامی اس��ت.
تاس��یس مراکز تخصصی در زمینشناس��ی پزشکی
از پیش��نهادهای مطرحش��ده پیرو این موضوع است.
مجموع��های که میت��وان در این زمینه ش��کل داد

مجتمع فوالد خراسان در تامین کنسانتره رکورد شکست

آمده بود ،بیش از ۱۳هزار تن افزایش دهد .این در حالی است که
فوالد خراس��ان در دیماه هم موفق شده بود با تامین  ۲۱۹هزار
 ۸۳تن کنسانتره ،رکورد  ۲۱۸هزار و  ۵۹۳تنی قبلی خود را که
آذرماه امسال ثبت کرده بود ۴۸۰ ،تن ارتقا دهد و به این ترتیب
در  ۳ماه آذر ،دی و بهمن ش��اهد  ۳رکوردشکنی پیاپی در حوزه
تامین مواد اولیه خود بود .مدیرعامل مجتمع فوالد خراس��ان با
تبریک این رکوردشکنی سهگانه به همکاران خود ،بهویژه واحد
تامین مواد اولیه در حوزه معاونت خرید که با شناسایی و افزایش

تعداد تامینکنندگان موفق ش��دهاند در شرایط پرچالش موجود
این موفقیت را رقم بزنند ،بیان کرد :افزایش بهرهگیری از سامانه
حملونقل ریل��ی ،پیگیریهای مجدانه واحد برنامهریزی خرید
و نی��ز تالش و همت همه همکاران و پیمانکاران دس��تاندرکار
تخلیه کنس��انتره در کسب این موفقیت جای تبریک و قدردانی
دارد .کس��ری غفوری یادآور ش��د :تالش و تدبیر همه کارکنان،
همافزایی ،تعهد و تعلق سازمانی ،مشارکت هوشمندانه و روحیه
جه��ادی فاکتورهای کلیدی توانمندی ش��رکت در رویارویی با

ش��رکتهای دانشبنیان هس��تند .ب��ه آن دلیل که
ساختار این ش��رکتها براس��اس دانش است ،رونق
خاصی در بخشهای مختلف کش��ور ایجاد ش��ده و
عالوهب��ر آن میتوان کش��ور را در مدتزمان بس��یار
کوتاهی مورد ارزیابی قرار داد .نتیجه آن خواهد ش��د
که بهعنوان مثال بیماریهای موجود در سطح کشور
را با همراهی س��ازمانی مانند وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی در کنار ش��رکتهای دانشبنیان
م��ورد بررس��ی ق��رار داده و ببینیم ک��ه محیطهای
زمینش��ناختی ،ژئوش��یمی ،هیدروژئوش��یمی،
ساختارهای گیاهی ،پرتوزایی محیطی و ...چه تاثیری
برایجاد بیماریها و ش��یوع آنها داش��تهاند .عالوهبر
آن ،موضوعی که میتوان مطرح کرد ،پاکس��ازیهای
علمی اس��ت .برای مثال ،اگر تجمع زیستی عنصری
در ی��ک م��اده گیاهی یا مواد خوراکی ق��رار دارد ،از
ق��وت غذایی مردم بومی و حیوانات بهويژه دا م حذف
شود یا در آن منطقه کشت محصول موردنظر صورت
نگیرد.
 تاکنون برای تاسیس زمینشناسی پزشکی
چه اقداماتیصورت گرفته است؟
با توجه به آنکه زمینشناس��ی پزش��کی مسئلهای
است که چندین نهاد و سازمان را دربرمیگیرد هیچ
نهادی بهتنهایی توانای��ی ورود و اقدام در جهت این
مس��ئله را ن��دارد .آقای مه��دیزاده ،معاونت محترم
علم��ی و فن��اوری ریاس��تجمهوری توج��ه خاصی
به علم زمینشناس��ی پزش��کی داش��ته و بهدرستی
تش��خیص دادند که جای یک کارگروه زمینشناسی
پزشکی در معاونت علمی و فناوری خالی است و باید
تشکیل شود .وظیفه این کارگروه فراهم کردن بنیان
و چارچوب تشکیالتی خواهد بود .براساس این بنیان،
مراجعانی که قصد تاس��یسشرکتهای دانشبنیان
در زمینشناس��ی معدنی را دارند ،هدایت و به سمت
خواس��تههایی که برای کشور در حوزه زمینشناسی
پزش��کی مهم است سوق داده ش��وند .درنتیجه ،طی
یک بازه زمانی معین از طریق شرکتهای دانشبنیان
به پایگاه اطالعاتی مهم و کاملی از جمله منابع آبی،
خاکی ،معدنی و ...دس��ت پیدا خواهیم کرد .در ادامه
نیز از ایجاد و ش��یوع بیماری در نقاط مختلف کشور
جلوگیری ش��ده و علل بیماریهایی که هنوز دالیل
آن مشخص نیست ،یافت میشود.
ج��ای امیدواری اس��ت ک��ه در معاون��ت فرهنگی
ای��ن تفکر ایجاد ش��ده تا از جزیرهس��ازی جلوگیری
کنیم و به س��مت یکپارچهس��ازی اطالع��ات برویم.
جوان��ان متخصص در حوزهه��ای مختلف عالقهمند
به محیطزیس��ت بوده و با حمایتهایی که از طریق
این معاون��ت ازجمله مالی ،معن��وی و علمی خواهد
ش��د ،میتوانند برای کشور در آیندهای نزدیک نتایج
علمی گرانباری بهوجود آورند و بتوانیم به کشاورزی،
سالمت ،معادن و ...رسیدگی و به نوعی قبل از درمان
از ایجاد بیماری جلوگیری کنیم .در کش��ور ظرفیت
داریم که در علم زمینشناس��ی سرآمد باشیم و این
علم را بهویژه برای کشورهای عضو اکو مانند عراق و
پاکستان تجاریسازی کنیم.

چالشه��ای پی��ش روی تولید بوده اس��ت .وی همچنین تاکید
کرد :تس��ریع در فرآیند «احداث و راهاندازی کارخانه کنسانتره»
فوالد خراسان در سنگان با هدف پایداری چرخه تامین مواد اولیه
و باکیفیت ،از اولویتهای توس��عه و اهداف اس��تراتژیک شرکت
اس��ت که نویدبخش افقی روشن برای فوالد خراسان خواهد بود
و در کنار «بهینهس��ازی مصرف مواد اولیه و استراتژیک» ،گامی
اساس��ی در راس��تای فائق آمدن بر مش��کالت ناشی از تحریمها
است.

