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معدن موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفت

گروه معدن

رشد مجوزهای معدنی

تعداد مجوزهای معدنی صادر ش��ده ازس��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دوره ۱۰
ماهه امسال در زمینه اکتشاف ،گواهی کشف ،صدور پروانههای بهرهبرداری و هزینه عملیات
اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایرنا براساس جداول آماری منتشر شده ازسوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
در دوره  ۱۰ماهه امسال تعداد پروانه اکتشاف صادر شده به رقم  ۷۸۴فقره رسید ،این در حالی
است که در مدت مشابه سال گذشته در مجموع  ۷۷۰پروانه اکتشاف صادر شد؛ بنابراین تعداد
پروانههای اکتشاف صادر شده در این دوره رشد  ۱.۸درصدی داشته است.
همچنین در دوره این گزارش  ۴۲۵فقره گواهی کشف صادر شده که نسبت به  ۴۲۱فقره
گواهی صادر ش��ده در  ۱۰ماهه ابتدایی  ۹۸افزایش یک درصدی را نش��ان میدهد .عالوه بر
این پروانه بهرهبرداری صادر شده در  ۱۰ماهه  ۹۹به تعداد  ۵۱۲فقره رسید که در مقایسه با
 ۴۸۶فقره در دوره مشابه سال گذشته رشد  ۵.۳درصدی دارد.
هزینه عملیات اکتشاف نیز در  ۱۰ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش
 ۱۰درصدی را ثبت کرد .رش��د هزینه عملیات اکتش��افی حکایت از تمایل هرچه بیش��تر به
سرمایهگذاری در این بخش دارد.
براس��اس آمار مورد بررس��ی در سال  ۹۹هزینه عملیات اکتش��اف در دوره مورد بررسی به
 ۱۰۱۹میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به  ۱۰ماه  ۹۸با رقم  ۹۲۷میلیارد ریال افزایش یافته
است.
بررس��ی آمارهای  ۹ماهه امس��ال حاکی از این اس��ت که  ۷۰۱پروانه اکتشاف معدن صادر
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که  ۶۶۹فقره بود ،رشد  ۴.۸درصدی داشت.
همچنین در  ۹ماه ابتدایی  ۳۶۷ ،۹۹فقره گواهی کش��ف صادر ش��د که افزایش  ۱.۴درصدی
در مقایسه با  ۹ماه ابتدایی سال  ۹۸که  ۳۶۲فقره بود ،داشت.
ش��مار پروانههای بهرهبرداری معدنی در  ۹ماه ابتدایی امس��ال به رقم  ۴۶۲فقره رس��ید که
باتوجه به میزان  ۴۴۵فقره در دوره مشابه سال گذشته ،افزایش  ۳.۸درصدی را نشان داد.

عکس :آیدا فریدی

ایران با شناس�ایی حدود  ۶۰میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک  ۴۰میلیارد تن آن قطعی و مابقی
آن احتمال�ی اس�ت ،در جایگاه پانزدهم جهانی از لحاظ ذخایر اکتش�افی ق�رار دارد .با این وجود این
ظرفیته�ا تاکنون آنط�ور که باید موردتوجه قرار نگرفته اس�ت .تکیه اقتصاد کش�ور به نفت یکی از
مهمترین عواملی است که برای بیتوجهی به ظرفیتهای این بخش یاد میشود .اما در طول سالهای
تحریم بهرهگیری از این ذخایر بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس شاهد روند رو
به رشد مجوزهای معدنی صادرشده ازسوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستیم .در چنین شرایطی
میتوان به رشد فعالیت و سرمایهگذاری در بخش معدن و توسعه فعالیتهای معدنی امیدوار بود.

آزادسازی پهنههای معدنی

باوجود ظرفیتهای غنی معدنی کش��ور ،بخش قابلتوجهی از
این ذخایر برای فعالیتهای تکمیلی آزاد نیس��تند .با در اولویت
ق��رار گرفتن ای��ن ذخایر و توجه به تاثیرگ��ذاری آنها بر اقتصاد،
اقدامات مثبتی با هدف آزادسازی پهنههای معدنی در دستور کار
قرار گرفته است .در چنین شرایطی سرپرست معاونت امور معادن
و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آزادسازی برخی
پهنههای معدنی فاقد مشکالت محیطزیستی و منابع طبیعی در
استان یزد در هفتههای آینده خبر داد.
به گزارش شاتا ،اردشیر سعدمحمدی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی
 ۱۰مگاواتی چادرملو که با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت انجام ش��د،
اظهار کرد :آزادسازی و واگذاری پهنهها و معادن حبس شده با همت و تدبیر
وزیر صنعت ،معدن و تجارت وارد مرحله اجرایی شده است.
وی در ادامه با اش��اره به برخی آمارها در حوزه ذخایر س��نگآهن یادآور
شد :مجموع ذخایر سنگ آهن دنیا  ۱۷۵میلیارد تن برآورد میشود .ساالنه
 ۲.۵میلیارد تن س��نگ آهن اس��تخراج میش��ود که سهم ایران از استخراج
سنگآهن ساالنه  ۱۰۰میلیون تن برآورد میشود.
سرپرس��ت معاونت ام��ور معادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت ،معدن

و تج��ارت ،اف��زود :در اف��ق  ۱۴۰۴تولید  ۵۵میلی��ون تن فوالد
هدفگذاری ش��ده اس��ت .تحقق این هدف به اس��تخراج ساالنه
 ۱۶۰میلیون تن س��نگآهن نیاز دارد .میزان ذخایر س��نگآهن
کش��ور  ۳.۳میلیارد تن برآورد میش��ود که تا  ۱۵سال کفاف نیاز
صنایع فوالد کشور را میدهد؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید
برای تامین ذخایر حائز اهمیت اس��ت .البته خوشبختانه در سال
ج��اری ش��اهد اتفاقات مثبتی در این ح��وزه بودیم .امید میرود
با ایجاد انگیزه برای س��رمایهگذاران در جهت رش��د فعالیتهای اکتشافات
معدنی شاهد بهبود و توسعه در این بخش باشیم.

 برنامهریزی واحدهای معدنی برای افق ۱۴۰۰

سرپرس��ت معاونت امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت در ادام��ه بیان کرد :برای س��ال  ۱۴۰۰تمامی واحدها از نظر تامین
گندله ،کنس��انتره و س��نگآهن تقس��یمبندی و برنامهریزی ش��دهاند .این
برنامهریزی تا  ۱۵اس��فند ابالغ خواهد ش��د .در این راس��تا تکلیف تمامی
واحدها برای تولید داخل و تامین نیاز واحدهای فوالدی کش��ور ،صادرات و
تنظیم بازار مش��خص شده و واحدها براساس آن میتوانند برنامهریزیهای
الزم را انجام دهند.

سخن پایانی

بهرهگی��ری از ظرفیتهای معدنی با ه��دف تکمیل زنجیره ارزش افزوده
در کش��ور و رشد اش��تغالزایی انجام میشود .این مهم بهویژه برای برخی از
ظرفیتهای معدنی همچون سنگ آهن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در چنین ش��رایطی معاونت معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نظر
دارد ب��ا تدوین برنامهای س��همیه و روند مصرف محصوالت تولیدش��ده در
حلقههای باالدستی زنجیره فوالد را تدوین کند.

آزادسازی و
واگذاری پهنهها
و معادن حبس
شده با همت
و تدبیر وزیر
صنعت ،معدن
و تجارت وارد
مرحله اجرایی
شده است

ثبت رکوردهای جدیدی
از چادرملو

تالش خس��تگیناپذیر پرس��نل مجتمعهای
معدن��ی و صنعتی چادرملو ب��رای نیل به اهداف
تولی��د و فرات��ر از برنامهه��ای پیشبینی ش��ده
همچنان ادامه دارد .طی  ۱۱ماه گذش��ته میزان
تولید کنس��انتره سنگ آهن در  ۵خط تولید این
محصول در مجتم��ع معدنی چادرملو از مرز ۱۰
میلیون و  ۵۶۹هزار و  ۳۰۶تن گذش��ت و رکورد
جدیدی در تولید این محصول بهدست آمد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت معدنی و
صنعت��ی چادرملو در س��اعت  ۱۴و  ۲۰دقیقه 2
اس��فند با شکس��ته ش��دن آخرین رکورد ،در هر
دقیق��ه یک رکورد جدید تولید کنس��انتره ثبت
میش��ود .این میزان تولید باالترین رکوردی بود
که در طول عمر این مجتمع بهدست آمده است.
این موفقیت ،باوجود فرس��ودگی ماشینآالت و
دس��تگاهها ،مش��کالت عدیده در تامین قطعات
یدک��ی و مصرفی ،همکاری ب��ا وزارت نیرو برای
کاه��ش مصرف برق و به تب��ع آن کاهش تولید
در خطوط و مبارزه با بیماری کرونا حاصل ش��ده
اس��ت .همچنین طی این م��دت ،میزان مصرف
آب بهنح��و چش��مگیری در واحده��ای فرآوری
کنس��انتره چادرمل��و کاهش یافت و ب��ه میزان
 ۷۶.۱۴درصد کمتر از سال گذشته رسید.
از س��وی دیگر برای دومین ب��ار رکورد حمل
کنس��انتره در بهم��ن امس��ال با ثب��ت عدد یک
میلی��ون و  ۱۳۵ه��زار و  ۱۶۱ت��ن و بارگیری در
 ۱۳ه��زار و  ۷۶۷کامی��ون و  ۹هزار و  ۹۶۶واگن
شکسته شد .گفتنی است نخستین رکورد حمل
کنسانتره در آذر امسال بهدست آمده بود.
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