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در گفتگوی اختصاصی معدن  ۲۴با رییس هیات عامل ایمیدرو

غریب پور:متوقف نشدیم

رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت :میزان سرمایه گذاری صورت

گرفته ایمیدرو در بخش اکتشاف از سال  92و آغاز دولت "تدبیر و امید" تاکنون به بیش از  600میلیارد ناموت رسیده است.
در عین حال ،سرمایهگذار یهای انجام شده در صنایع فلزات غیر آهنی کشور بالغ بر صدها هزار میلیارد ناموت است.

گفت و گو با مدیرعامل توامند و خستگی ناپذیر ایمیدرو همیشه دلنشین و شنیدنی است .مردی که میگوید در سال های
 ۹۷و  ۹۸شاهد اوجگیری راهاندازی طر حهای معدنی و صنایع معدنی در سراسر کشور بودیم و معتقد است بخش معدن و

صنایع معدنی ایران در ســال های گذشــته با وجود اعمال شدیدترین تحریمها متوقف نشد و در کنار رشد تولید ،با پیشبرد
طر حهای توسعهای ،آمریکا را ناکام گذاشت .در گپ و گفتی کوتاه با این مدیر توانمند به بررسی کلیاتی در خصوص اکتشافات

فلزات غیر آهنی و اهمیت آنها پرداختیم.

با توجه به اینکه میزان ســرمایه گذاری صورت گرفته ایمیدرو در بخش اکتشــاف از سال  92تاکنون به بیش از  600میلیارد

ناموت رسیده است ،فعالیت های این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟
از سال  92تاکنون حدود  700هزار کیلومتر مربع فعالیت

اکتشافی توسط ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه انجام

شــده که بیش از 400هزار کیلومتر مربع از این وسعت،

طی دو سال گذشته انجام شده است .همچنین  50هزار

کیلومتر از  700هزار کیلومتر عملیات اکتشــاف ،توسط
کنسرسیومی از شرکت های خصوصی انجام شده است.

از محدوده های جدید  280مورد در اختیار ایمیدرو است

و بقیه محدوده ها (پس از یکســال) برای واگذاری به
بخش خصوصی در اختیار ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان ها قرار گرفته است.

از  280محــدوده در اختیار ایمیــدرو تاکنون  80پروانه

اکتشاف صادر شده است .از این  80پروانه 12 ،مورد به
گواهی کشف تبدیل شده و به بخش خصوصی واگذار
شده اســت .تاکنون  460هزار کیلومتر مربع از پهنه ها

آزاد شده و  66هزار کیلومتر مربع (از این پهنه ها ) به بخش خصوصی واگذار شده است.
در خصوص ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور و ارزش آنها در زمینه فلزات غیر آهنی توضیح بفرمایید؟

پاسخ :در ایران ،بالغ بر  70نوع ماده معدنی وجود دارد که فلزات غیر آهنی ،ذخایر ارزشمند و قابل توجهی از کل ذخایر معدنی

کشور را تشکیل میدهند .این موهبت الهی باعث شده به مرور زمان با اکتشاف ذخایر معدنی و بهرهبرداری از آنها ،زنجیره

بسیاری از صنایع فلزات غیر آهنی در کشور شکل گرفته و سرمایهگذار یهای گسترده ای در این خصوص انجام شود .به طور
مثــال در صنعت مس ،نزدیک به  1/2میلیون تن ظرفیــت تولید مس معدنی و بیش از  530هزار تن ظرفیت تولید مس
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تصفیه شــده در بخش باالدستی و بیش از  1/2میلیون تن ظرفیت نیمهساختههای مسی و برنجی در بخش پاییندستی

ایجاد شده است .در صنعت آلومینیوم نیز بهترتیب  260هزار و  785هزار تن ظرفیت برای تولید آلومینا و آلومینیوم شکل

گرفته است .در صنعت سرب و روی ،ظرفیت تولید کنسانتره و شمش برای روی بهترتیب  3/8میلیون تن و  475هزار تن
اســت و برای ســرب بهترتیب  970هزار و  550هزار تن اســت .نهایتا در صنعت طال ،بر اساس آمار رسمی ،ظرفیت تولید ۸

تن شمش وجود دارد که البته با در نظر گرفتن ظرفیت تولید شمش برخی معادن که صرفا دارای پروانه بهرهبرداری معدنی
هستند ،ظرفیت این بخش را بیشتر نیز می توان در نظر گرفت.

مهمترین فرصت توســعه در صنعت فلزات غیر آهنی ،در وهله نخســت ،اکتشافات است .با وجود اکتشافات صورت گرفته
تاکنون ،همچنان ذخایر ارزشمند دیگری در پهنههای اکتشافی ایران وجود دارد که نیاز است با توسعه اکتشافات مورد بررسی

و ارزیابی قرار گیرند .اکتشافات اخیر و افزایش ذخایر معدنی کشور در سالیان اخیر ،خود گواهی بر این مدعی است .عالوه بر
این ،تکمیل زنجیره تامین محصوالت (توسعه بازار داخلی) و افزایش صادرات به بازارهای بینالمللی ،دیگر فرصتهایی است

که باید برای بهرهبرداری از آن اهتمام بیشــتری ورزید .بهبود زیرســاختهای قانونی و مقرراتی در کنار ایجاد توافقنامههای

کارآمد تجاری با بازارهای مصرف ،امکان شکوفایی در حوزه تکمیل زنجیره تامین و توسعه صادرات را تسهیل میکنند.

به طور کلی ارزش ســرمایهگذار یهای انجام شــده بر صنایع فلزات غیر آهنی کشور بالغ بر صدها هزار میلیارد ناموت است و
تالش میکنیم با تقویت بخش اکتشافات و معدن و همینطور تکمیل زنجیره ارزش افزوده این صنایع ،میزان بهرهمندی از
سرمایهگذار یهای انجام شده را افزایش داده و به سطح مطلوبی برسانیم.

برخی معتقدند تقسیمبندی فلزات به دو دسته آهنی و غیر آهنی سبب شده تا کشور از توجه به فلزات استراتژیک و عناصر

نادر خاکی مغفول بماند ،در حالی که سهم باالیی برای آنها در آینده جهان متصور است .دراین زمینه نظر خود را اعالم بفرمایید؟

عناصر نادر خاکی  17عنصر شــامل  ۱۵عنصر گروه النتانیدها و  2عنصر اســکاندیم و ایتریم است .طبیعی است که در دسته

بنــدی مذکور ،فلزات نــادر خاکی در گروه فلزات غیر آهنی جای می گیرد .اما دلیل اقبال کمتر به این عناصر ،ارتباطی به این
دســته بندی ندارد 2 .عامل مهم در این حوزه مشــتمل بر «وجود ذخایر غنی از این عناصر» و «کاربرد آنها با توجه به سطح

تکنولوژیکی کشــور» تاثیر گذار اســت .در کشــور ما مطالعات در زمینه عناصر نادر خاکی با تاخیر انجام شده و در  2حوزه

مذکور ،در ابتدای بهره برداری و کاربرد صنعتی قرار داریم.
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از ثبت رکوردی بی سابقه برای اولین بار در مس خبر داد

فروش  23هزار میلیارد تومانی شرکت ملی مس تا پایان
آبان ماه سال 99
رکورد باالترین حفاری اکتشافی طی  7سال اخیر برای مس به ثبت رسید
رشد تولید  9درصدی آند و  6درصدی کاتد مس در هشت ماهه نخست  1399صورت گرفت

«اردشــیر سعدمحمدی» ،مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران گفت :تا پایان آبانماه سال  ،1399شرکت ملی صنایع

مس ایران  235هزار و  400تن آند و  183هزار و 300تن کاتد مس تولید کرده اســت که نســبت به برنامه امسال به ترتیب
رشد  9و  6درصدی را نشان میدهد .همچنین به گفته سعدمحمدی کل فروش شرکت مس تا پایان آبانماه سال جاری با

همت و تالش تمامی پرسنل صنعت مس برای اولین بار در تاریخ صنعت مس به عدد  23هزار و  85میلیارد ناموت رسید.
سعدمحمدی با اعالم این خبر گفت :بررسی و مقایسه آمار

تولید آند شرکت مس در هشتماهه امسال در مقایسه با
مدت زمان مشــابه نشان میدهد که شرکت مس با رشد

 16درصدی  31هزار و  594تن بیشتر آند تولید کرده است.

وی با بیان اینکه در تولید کاتد هم ،مقایســه  ۸ماهه

نخست امسال با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده

رشد 6درصدی است گفت :شرکت مس در مجموع در

مقایسه با مدت زمان مشــابه  10هزار تن بیشتر کاتد

تولید کرده اســت .سعدمحمدی با بیان اینکه شرکت

مس در این بازه زمانی در تولید کنســانتره مس نیز از
برنامه جلوتر بوده اســت ،اظهار داشت :طی این مدت،
شــرکت مس  804هزار و  479تن کنسانتره مس تولید

کرده است که نسبت به برنامه تعریفشدۀ 761هزار و  225تنی ،رشد  6درصدی نشان میدهد.

وی ادامه داد :بهطور کلی تولید کنسانتره مس در مجتمعهای سهگانه سرچشمه ،شهربابک و سونگون تا پایان آبانماه سال
 ،1399تحقق  71درصدی نسبت به برنامه سال پیشبینی شده داشته است .سعدمحمدی با بیان اینکه شرکت مس در این

بازه زمانی شاهد رشد  ۴درصدی در تولید مس محتوای کنسانتره بوده است بیان کرد :از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه

شــرکت مس در مجموع  188هزار و  848تن مس محتوای معدنی تولید کرده اســت .مدیرعامل شرکت مس در ادامه به

میزان تولید مس محتوی معدنی شرکت مس اشاره کرد و گفت :در هشت ماهۀ ابتدایی امسال این شرکت در مجموع 195
هزار و  231تن مس محتوی معدنی تولید کرده اســت که در مقایســه با برنامه رشد  3درصدی داشته است .سعدمحمدی

بیان کرد :شرکت مس در این بازه زمانی ،درمجموع 117میلیون و  994هزار تن سنگ معدن استخراج کرده است که نسبت
به برنامه  114میلیون و  962هزار تنی امسال  3درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد :همچنین شرکت مس در هشت ماهۀ اول امسال 35 ،میلیون و  685هزار تن سنگ سولفور برداشت کرده
است که  3درصد از برنامه در نظر گرفته برای برداشت سنگ سولفور جلوتر است.
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رشد  127درصدی فروش فملی در آبانماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

به گفته سعدمحمدی کل فروش سال گذشته شرکت مس برابر با  22هزار و  ۷۰۰میلیارد ناموت بود در حالی که شرکت مس
که در هشتماه سال  ۹۹موفق به فروش بیش از  ۲۳هزار میلیارد ناموت شد.

مدیرعامل شــرکت مس با اعالم این خبر و با بیان اینکه فروش هشــتماهه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال گذشته
برابر با  13هزار و  982میلیارد ناموت بوده اســت ،افزود :این میزان فروش ،رشــد  72درصدی را نسبت به مدت مشابه سال

گذشته نشان میدهد .وی افزود :همچنین شرکت ملی مس در آبانماه موفق به کسب درآمد  3هزار و  600میلیارد تومانی

شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  127درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت مس تصریح کرد :میزان فروش شرکت مس در آبانماه سال گذشته  1692میلیارد ناموت بوده است.

سعدمحمدی در پایان با تشکر از زحمات تمامی پرسنل صنعت بهویژه کارکنان امور فروش شرکت مس گفت :افزایش درآمد

شــرکت مس برخالف بسیاری از شرکتهای دیگر تنها ناشی از نرخ تسعیر ارز نیست و بخشی از این افزایش درآمد بر پایه

افزایش در تولید و فروش شکل گرفته است .گفتنی است ،اخیرا رییس هیات عامل ایمیدرو در جلسه پایش شرکت مس از

سوی ایمیدرو افزایش درآمد و سود شرکت مس را تنها ناشی از نرخ تسعیر ارز ندانست و تاکید کرده بود بر پایه آمار افزایش
 40درصدی سود شرکت مس ،حاصل عملکرد واقعی و افزایش تناژ تولید و فروش است.
ثبت رکورد باالترین حفاری اکتشافی طی  7سال اخیر

سعدمحمدی در ادامه گفت :شرکت ملی صنایع مس ایران در هشتماهه نخست امسال موفق به ثبت رکورد  61هزار 512
ل اخیر بوده است.
متر حفاری اکتشافی شد که این میزان حفاری باالترین رکورد  7سا 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بیان کرد :ذخایر مس کشور بیش از  7میلیارد تن است و با اکتشافات انجام شده،
یک ذخیره بســیار بزرگ معدنی اکتشاف شده اواخر امسال یا ابتدای سال آینده اعالم می شود و باعث ارزش افزوده بسیار
باالیی خواهد شد.

وی افزود :همچنین در روز پنجم مهرماه امســال  482متر حفاری اکتشــافی انجام شده است که بیشترین میزان اکتشاف
انجامشــده در یک روز در  5سال اخیر اســت و شرکت مس با انجام این میزان اکتشاف رکوردی تازه در زمینه اکتشافات از

خود بر جای گذاشت .سعدمحمدی با اشاره به تالشهای پرسنل سختکوش شرکت مس در ثبت این رکوردها گفت :ثبت

این رکوردها در حالی اتفاق افتاده اســت که در نیمه نخســت امســال به دلیل شیوع ویروس کرونا در کل جهان بسیاری از
فعالیتهای معدنی با وقفه مواجه یا کند شدهاند.
افزایش ظرفیت  400هزار تنی کنسانتره مس

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران با اشــاره به برنامههای این شرکت در سال آینده افزود :در حال حاضر بر روی 29

طرح در کل کشور با ارزش بیش از  2.5میلیارد یورو سرمایهگذاری کردهایم و امیدواریم در بخش مس با بهکارگیری متدهای
بهروز دنیا جایگاه کشور در جهان را در زمینه تولید را نیز ارتقا دهیم.

ســعدمحمدی با بیان اینکه طرح تولید کنســانتره از معدن مس درآلو ،دره زار و استحصال فلوتاسیون از سرباره های ذوب
مهمترین طر حهای شرکت مس برای افزایش تولید کنسانتره است که با بهره برداری از این طر حها 400 ،هزار تن کنسانتره

به مجموع تولید کشور اضافه می شود .وی ادامه داد :طرح تجهیز احداث کارخانه تولید کنسانتره معدن ایجو در حال تولید
بوده و آماده افتتاح رسمی است .طرح آهک هیدراته اهر نیز تا پایان آذر افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اعالم کرد :برنامه تولید کاتد امسال  265هزار تن است که پیش بینی شده تا پایان
سال به  280هزار تن برسد.
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جذابیت خفته فلز روی در سرمایهپذیری
علی خطیبی /مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین

اهمیت معادن در تولید ارزش افزوده ،ایجاد اشتغال ،تامین
مواد اولیه ،جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی و رونق

اقتصادی بر کســی پوشیده نیســت و همواره در محافل و
همایشهــای داخلی و خارجی بر این موهبت الهی و لزوم

بهرهبرداری صحیح ،اصولی و علمی از این منابع تاکید گردیده

اســت اما در بین مواد معدنی ،برخــی مواد به دلیل موارد
مصرف متعدد از اولویت بیشــتری برخوردار هستند که فلز

روی پس از آلومينيــوم و مس ،مهمترين و پر مصرفترين
فلز غيرآهني مي باشد كه جزء دسته فلزات سنگين محسوب

مي شود .از مهمترین و جدیدترین کاربردهای روی میتوان

به استفاده آن در ســاخت باتر یهای روی-هوا (Zinc-air
یشــود تقاضا برای
 )batteriesاشــاره کرد .پیش بینی م 

باتر یهای روی-هوا به دلیل کاربرد در ماشینهای الکتریکی ،قطعات الکترونیک ،سیستمهای کممصرف ،سمعک ،ساعت و
منبــع بــرق برای نردههای الکتریکی ،در آینده نزدیک فزونی یابد .همچنین با توجه به افزایش کاربرد آلیاژهای فوالدی و به

خصوص روی در ساخت قطعات موتور هواپیما ،پیش بینی میشود استفاده از روی در آینده در صنعت هوافضا رشد کند.

از دیگر کاربردهای روی استفاده روزافزون در تولید الستیک ماشین آالت است؛ پیشبینی میشود با توجه به رشد روزافزون

صنعت خودرو ،تقاضا برای الستیک و به تبع آن برای روی افزایش یابد.

شایان ذکر است که با توجه به افزایش تقاضا برای فوالد گالوانیزه در بازارهای نوظهور مثل برزیل ،هند و اندونزی بدون شک

تقاضا برای فلز روی نیز افزایش خواهد یافت .همچنین با توجه به کاربرد روی در ساخت قطعات الکترونیکی ،ماشینهای
الکتریکی و موتورهای هیبریدی مالیم ( )Mild hybrid enginesکه دارای تقاضای فزایندهای در جامعه جهانی میباشــد

بیش از پیش اهمیت و رشد تقاضای فلز روی را نمایان میسازد.

در مجموع سه عامل محرک و افزاینده تقاضا در سالهای پیش رو وجود دارد که بازار روی را مستعد رونق خواهد نمود که
شامل؛  )1افزایش روز افزون استفاده از گالوانیزه داغ غوطه ور (گالوانیزه گرم دیپ) در صنعت خودرو ،ساختمان و تاسیسات
ســازه فلزی برای تولید فوالد با مقاومت باال و افزایش کیفیت ســطوح  )2افزایش فزاینده تقاضا برای ماشینهای نوظهور

الکتریکی که از باتر یهای روی-هوا اســتفاده میکنند و همچنین کاربرد روی در ســاخت الستیک برای این ماشین آالت )3
رشد استفادههای پزشکی برای تولید دارو ،جلوگیری از افسردگی و روانپریشی میباشد.

بنابراین بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته ،شکاف بین عرضه و تقاضای فلز روی تا سال  ۲۰۲۵افزایش مییابد و به دلیل
کمبــود عرضه روی ،پیشبینیهــای بانک جهانی حکایت از افزایش قیمت این فلز دارد و انتظار میرود که حجم بازار مالی

برای این محصول تا سال  2025به  17.3میلیارد دالر برسد .این شکاف عرضه و تقاضا تلنگری مثبت برای کشوری مانند ایران

اســت که از معادن با عیار مناسب و غنی برخوردار اســت درحالیکه پایینتر از ظرفیت بالقوه خود تولید مینماید .در حال

حاضر ظرفیت اســمی کل شــمش روی در ایران  474هزار تن است که مقدار واقعی تولید شمش روی در سال  198 ،98هزار

تن بوده اســت .ظرفیت اســتفاده نشده تولید شمش روی در ایران بیش از نیمی از ظرفیت اسمی معادل  58درصد است.
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همچنین ظرفیت اسمی کل تولید کنسانتره روی در کشور ایران  3,887,760تن میباشد که میزان تولید واقعی 928,563تن
یعنی کمتر از یک چهارم ظرفیت اسمی کل تولید کنسانتره روی میباشد.

از طرفی متوســط سرانه مصرف روی در ایران  0.67کیلوگرم بوده درحالیکه میزان متوسط سرانه مصرف روی در جهان 1.84

کیلوگرم است و کره جنوبی با متوسط سرانه  13.99کیلوگرم ،بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است؛ لذا در صورت

بکارگیری ظرفیتهای فعلی تولید ،مازاد مصرف قابل توجهی برای صادرات این ماده معدنی به وجود خواهد آمد و از آنجاکه
تقاضا برای فلز روی در قاره آسیا و بهخصوص کشورهای چین ،هند ،ژاپن و کرهجنوبی به دلیل رشد تولید ماشینهای الکتریکی،

صنعتی سازی ،ساخت وساز و افزایش فعالیتهای ساختمانی رو به افزایش است و در قاره آسیا بیشترین مصرف کننده روی

در جهان شــناخته شده است ،لذا تهدیدی از بابت یافتن بازار و مشکالت تجاری که اغلب با کشورهای اروپایی و آمریکایی

وجود دارد ،متوجه بازار روی ایران نخواهد شد که این امر جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه را به شدت تقویت مینماید.

در حال حاضر جمع کل ذخایر روی محتوی جهان  250.1میلیون تن میباشــد که ســهم کشور ایران  12.4میلیون تن معادل
 5درصد کل ذخایر روی محتوی جهان میباشــد .همچنین الزم به ذکر اســت که کل استخراج روی جهان  12.46میلیون تن

در ســال اســت که ایران با استخراج  0.33میلیون تن در سال 2.62 ،درصد از کل استخراج روی را انجام میدهند .همچنین

میزان کل تولید شمش روی در جهان  13.2میلیون تن است و ایران با تولید  198هزارتن شمش روی سهمی معادل  2درصد

کل تولید جهان را دارا میباشد.

ایران با داشــتن  5درصد از ذخایر جهانی ،حدود  1.6درصد از فلز محتوی روی جهان را تولید میکند ،این در حالی اســت که

این نسبت در جهان  5.6درصد است.

بنابراین پرواضح اســت که این صنعت جذاب ،در ایران خفته است و عالوه بر آنکه میتوان با بکارگیری ظرفیتهای فعلی،
جرقهای عظیم در این صنعت زد ،میتوان تولید و اشتغال داخلی را نیز رونق بخشید.

از جمله اقدامات مثبتی که در این مسیر صورت پذیرفته است ،فعال سازی معدن سرب و روی مهدی آباد به عنوان دومین
ذخیــره بزرگ روی جهان بود .این معدن که با وجود گذشــت بیــش از چند دهه که در آن کار اجرایی صورت نپذیرفته بود،
در نهایت با واگذاری آن به کنسرســیومی متشــکل از شرکت های بزرگ معدنی بخش خصوصی منجمله شرکت راهسازی و

معدنی مبین ،شــروع به فعالیت نمود .مدیریت و توانمندی بخش خصوصی باعث شد تا در پروژه عظیم مهدیآباد ،بیش
از  75میلیون تن باطلهبرداری و استخراج انجام شود .درنهایت طرح مهدی آباد ،زمینه اشتغال  1000نفر در معدن و کارخانه

را در سالهای آتی فراهم میآورد.
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در راستای تجهیز و آماده سازی معدن ،ارزیابی

مجدد ذخیــره ماده معدنی و بروز رســانی
مــدل بلوکی معدن ،طراحــی معدن ،انجام

عملیات اجرایی آمادهسازی واحد انبار دانه درشت
()Stockpile

عملیات آمادهسازی و باطله برداری معدن به

میزان تقریبی  29,762,000مترمکعب بصورت

تجمعی ،مطالعات ژئوتکنیک پایداری شیب
پلههای معــدن ،اصالح طرح معدن صورت

گرفته و جهت احداث کارخانجات فرآوری خاک

سولفیدی نیز ،ساخت تجهیزات مدار خردایش
(ســیکلون و پمپها) ،ســاخت سلولهای
فلوتاسیون ،خاکبرداری محل فونداسیون Ball

 ،Millخاکبرداری و بتنریزی مگر فونداسیون
ســلولهای فلوتاسیون و مطالعات تکمیلی

ژئوتکنیک در کنار انعقاد قراردادهای عملیات
اجرایی ســیویل و ســازههای بتنی و فلزی،

ساخت و نصب مخازن فلوتاسیون و آبگیری،

تأمین مدار آسیای ثانویه و  ....در حال انجام
است.

به منظور بهرهبرداری سریعتر و کارآمد از این
معدن نیز ،هم اکنــون اقدامات زیربنایی به

صورت جدی در حال پیگیری و پیشرفت بوده

و به طوریکه از  100کیلومتر خط انتقال آب این
مجتمع از یزد ،تاکنون عملیات لولهگذاری 92

کیلومتر آن انجام شده است و در حال حاضر

اجرای مخازن ابتدا و انتهای خط انتقال آب
در دستور کار قرار دارد .همچنین انجام بیش

از  90کیلومتر عملیات جاده سازی ،حدود 89

کیلومتر حفاری کانــال و حدود  80کیلومتر
لولهگذاری مسیر خط انتقال پساب و تحویل

 16عدد پمپ مستغرق و لجنکش مربوط به
ایســتگاههای پمپاژ به سایت ،از جمله دیگر

اقدامات زیرساختی سرمایهگذاران این معدن
بوده است.

کانســنگ معدن مهدی آباد شــامل دو زون

سولفیدی و اکسیدی است با انجام مطالعات
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تکمیلی و ارزیابی مجدد ذخیره سرب و روی مهدی آباد مطابق با استاندارد  2012 JORCو با همکاری شرکت معتبر و بینالمللی

 ،H&SCذخیره زمینشناســی  388میلیون تن با متوســط عیار روی  4درصد و سرب  1.6درصد با عیار  2درصد اعالم شده

است .ذخیره قابل استخراج اکسید و سولفید  161میلیون تن متوسط عیار فلز روی  4.5درصد میباشد که از این مقدار 69

میلیون تن ماده معدنی سولفیدی با متوسط عیار فلز روی  5.5درصد (عیار حد  3.2درصد) میباشد و  92میلیون تن ماده

معدنی اکسیدی با متوسط عیار فلز روی  3.7درصد (عیار حد  1.8درصد)میباشد.

بر اســاس پیشبینیهای انجام گرفته توســط  ،ILZSGطرح معدن مهدیآباد ایران یکی از بزرگترین پروژه تولید کنسانتره

روی در  10سال آینده خواهد بود .بنابراین میتوان با تمرکز بر ظرفیتهای فعلی و نه حتی کشف ظرفیتهای جدید ،تحولی

عظیم در این حوزه به وجود آورد و اقتصاد کشور را از منافع آن منتفع ساخت.

در پایان با توجه به پتانســیل باالی ایران در ســایر ذخایر معدنی ،میتوان ادعا کرد که معادن یکی از کلیدهای اصلی برای
دستیابی به آینده امید بخش برای کشور میباشند و در کنار انتظاراتی که همراه از دولت میرود مانند توسعه زیرساختها،

بهبود فضای کســب و کار ،برقراری ثبات قیمتها و  ،...از بخش خصوصی فعال در حوزه معدن نیز این توقع میرود تا با
مطالعه بازار و تمرکز بر ظرفیتهای موجود ،ســرمایهگذار یهای هدفمندی انجام دهند که عالوه بر تامین منافع سهامداران

و عامه مردم ،جایگاه کشور در آن حوزه نیز در سطح بینالملل تبیین و ترقی یابد.
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مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی زرین صنعت:

امکان رشد  ۵۰درصدی سرب و روی
با امکانات فعلی وجود دارد
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی زرین صنعت گفت :با بکارگیری برخی راهکارها ،انجام حمایت های تشویقی و تسهیل
در امور ،امکان رشد بیش از  ۵۰درصدی تولید سرب و روی با امکانات و ماشین آالت فعلی وجود دارد.

"ابراهیم جمیلی" در گفتوگو با خبرنگار ســایت خبری تحلیلی معدن  ۲۴افزود :صنعت ســرب و روی جزو معدود صنایع

معدنی اســت که بخش خصوصی در آن ســرمایهگذاری کرده است و در همین مدت زمان کوتاه از ورود بخش خصوصی،
پیشرفتهای خوبی داشته است.

به گفته وی ،امروز جمهوری اســامی ایران از یک کشــور
وارد کننده شــمش ســرب و روی به یکی از صادرکنندگان

اصلی آن در منطقه تبدیل شده است ،با این حال به دلیل

عدم حمایت های دولت های قبل ،این صنعت با حداکثر
ظرفیت خود کار نمیکند.

جمیلی خاطرنشان کرد :حدود  ۴۸۰هزار تن ظرفیت تولید

شمش روی و نزدیک به  ۴۲۰هزار تن ظرفیت تولید شمش
سرب در کشور وجود دارد .این فعال بخش خصوصی ادامه

داد :اگر در صنعت روی به جای استفاده از خاک مستقیم،
کارخانجات فرآوری از کنســانتره اســتفاده کنند با همین

ماشینآالت فعلی نصب شده امکان افزایش تولید شمش روی به میزان  ۵۰درصد وجود دارد.

وی اضافه کرد :در شــمش سرب نیز اگر بتوانیم کنسانتره مورد نیاز واحدها را تامین کنیم یا به ریفاینری سرب کمک کرده و
بتوانیم مجوز گرفته و شرایط سهل تری برای واردات باتری قراضه فراهم کرده و آن را به شمش روی تبدیل کنیم ،با همین
ماشینآالت موجود می توان به  ۵۰تا  ۶۰درصد افزایش تولید پرداخت.
هاب سرب و روی خاورمیانه را به ترک ها تعارف نکنیم

جمیلی خاطرنشان کرد :در بخش معدن نیز در  ۱۰سال گذشته شاهد بودیم با سرمایه ایرانی ها ،معادن ترکیه فعال تر شدند و

اگر به همین منوال ادامه داشته باشد ،هاب سرب و روی خاورمیانه که االن در اختیار ایران است ،به ترکیه منتقل خواهد شد.
وی در تشــریح دالیل این موضوع گفت :در قانون قدیم معادن ،اگر متقاضی معادن راکد و متروکه صاحب کارخانه بو د به

وی واگذار می کردند ،این مساله سبب می شد تا هم معدن به راه بیفتد و هم نیازهای ماده معدنی آن کارخانه تامین شود،
اما متاسفانه امروز شاهدیم معادن به افرادی که اهلیت ندارند واگذار می شود.

این فعال معدنی بیان داشت :بیش از چهار هزار معدن راکد در کشور وجود دارد که حدود دو هزار و  ۸۰۰واحد آنها معادن
فلزی از جمله مس ،سرب و روی است و ظرفیتهای خالی زیادی در کارخانجات فرآوری داریم.

وی تأکید کرد :نیاز اســت دولت در واگذار یها ،از افراد اهلیت دار ،افرادی که ســرمایهگذاری کرده یا میتوانند ارزش افزوده
ایجاد کنند ،حمایت بیشتری انجام دهد.
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جمیلی گفت :سرب و روی میتواند در شرایط فعلی به صادرات غیرنفتی کمک کرده و ارزآوری خوبی داشته باش،د همچنین
در کنار سایر صنایع معدنی میتواند کمک خوبی به اشتغال انجام دهد.
نبود سیاست های تشویقی

وی گفت :یکی از مشکالت بزرگ کشور ما نبود سیاستهای تشویقی است ،در حالی که در همه جای جهان تولید کنندگان
از سیاستهای تشویقی بهرهمند میشود ،اما ما روی سیاستهای تنبیهی تمرکز کرده ایم.

جمیلی ادامه داد :بطور نمونه ،اگر صادرکننده ارز خود را به موقع باز نگرداند یا اگر تولید کننده بیمه یا اقساط بانکی خود را
به موقع پرداخت نکند جریمه میشود ،هرچند پس از مدتی جریمهها بخشیده میشود ،اما کسانی که به موقع به تعهدات
خود عمل کردهاند هیچگاه تشویق نمیشوند و این چنین مسائل به سرمایه گذاری ها لطمه می زند.

وی بیان داشــت :قطع ًا در صنایع معدنی کشــور با برخورداری از انرژی ارزان و حقوق و دستمزدی که پایینتر از کشورهای
منطقه است ،امکان سرمایهگذاری زیادی وجود دارد ،همچنین وجود عمده معادن در مناطق محروم سبب میشود تا این
مناطق به دست صنعتگران آباد شود.

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی زرین صنعت ادامه داد :هر چقدر بتوانیم معادن را فعال کرده ،مشکالتشــان را کاهش

دهیم و ارتباطشــان با محیط زیســت و منابع طبیعی را بهبود داده ،حقوق دولتی شان را به موقع پرداخت کنیم ،در آبادی
کشور و محرومیت زدایی موثر میافتد و به اشتغال پایدار ،جلوگیری از مهاجرت و خالی شدن روستاها کمک خواهد کرد.
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی:

اقدام مثبتی برای توسعه اکتشافات
سرب و روی انجام نشده است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی گفت :در سال های گذشته هیچگونه اقدام مثبتی برای

اکتشافات انجام نشد و بودجه سازمان زمین شناسی که متولی اکتشافات معادن است نیز به شکل مناسبی تامین نگردید.
"حســن حسینقلی" در گفتوگو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن  ۲۴افزود :جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن بیش
از  ۱۲میلیون تن فلز محتوی روی (معادل پنج درصد ذخایر روی جهان) در رتبه ششــم کشــورهای دارای ذخایر سرب و روی

جهان قرار دارد .وی گفت :معادن ســرب و روی «مهدیآباد»« ،انگوران»« ،ایرانکوه» و «نخلک» جزو مهمترین معادن این
بخش در کشورمان محسوب میشوند و براساس ارزیابیهای

انجام شــده ،معدن و کارخانه تولید سرب و روی انگوران در
اســتان زنجان ،هماکنون تولیدکننده اصلی سرب و روی به

شمار میرود و باالترین عیار سرب و روی کشور هم متعلق به

این معدن است .حسینقلی ادامه داد :مشکل آنجاست که در

زمان معاونت آقای سرقینی بر امور معادن و صنایع معدنی
وزارت صمت ،هیچگونه اقدام مثبتی برای اکتشــافات انجام

نشد و بودجه ســازمان زمین شناسی که متولی اکتشافات
معادن است نیز به شــکل مناسبی تامین نگردید .وی بیان

داشت :از طرفی پهنه جغرافیایی کشور بین نهادهای دولتی

و خصولتی تقســیم شد و در نتیجه اکتشافات دچار مشکل
شد .بهطور مثال ســازمان انرژی اتمی هفت درصد از پهنه

جغرافیایی کشور را در اختیار دارد در صورتی که باید فقط بر روی معادن اورانیوم تمرکز داشته باشد که از لحاظ اقتصادی به

صرفه است ،اما اینگونه نیست و هفت درصد کشور را در اختیار دارد ،این در حالی است که از آن طرف فقط برای سه درصد
از خاک ایران پروانه بهره برداری صادر شده است.
برخی مشکالت تولید

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران ،در ادامه به نبود مواد اولیه و تعطیلی برخی

از واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود :یکی از مشکالت ،تامین مواد اولیه است .وی توضیح داد :ما در کشور ظرفیت 475
هزار تن روی در کشــور داریم و از این میزان در حال حاضر  200هزار تن تولید می شــود؛ چون مواد اولیه نیست و در سال

های گذشته اکتشافات صورت نگرفته و مشکالت زیادی توسط خود وزارتخانه برای شرکت های فرآوری کننده مواد معدنی
به وجود آمد است .حسینقلی تاکید کرد :امروز تولیدکنندگان شمش روی با نبود مواد اولیه مواجه هستند ،در صورتی که از

داشتن منابع سرب و روی در رتبه هفتم جهان هستیم ،اما آنقدر شرایط برای این بخش سخت شده که متاسفانه بسیاری
از واحدها در این صنعت تعطیل شده اند.
مشکل عرضه در بورس

این مقام صنفی در ادامه به مشــکل دیگر این صنعت پرداخت و گفت :نکته دیگر اینکه به ما ابالغ شــده که باید سالی 35
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هزار تن روی در بورس کاال عرضه کنید .وی بیان داشت :ما این کار را انجام دادیم ،اما کسی آن را نخریده است و حاال می
خواهند عده ای را دستگیر کنند و به زندان بفرستند که چرا شما عرضه نکردید؟ حسینقلی افزود :وقتی عرضه شده و خریداری

وجود نداشــته چه باید کرد؟ باالخره عرضه وجود داشــته و در  12سال گذشته یک کیلو شمش روی وارد کشور نشده است،

زیرا قیمت داخلی به مراتب پایین تر از این بوده که کسی بخواهد آن را از خارج وارد کند.
ممنوعیت واردات باتری فرسوده و کاهش تولید شمش

حسینقلی در ادامه به روشهای تولید شمش در کشور اشاره کرد و گفت :برای تولید شمش سرب ،دو روش مرسوم در کشور وجود
دارد؛ روش نخست استفاده از خاک معدنی و کنسانتره برای انتقال به واحدهای فرآوری است و روش دوم ،استحصال سرب موجود

در باتر یهای فرســوده خودرو و تبدیل آن به شــمش سرب است .وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات باتری به تولید شمش سرب

لطمه وارد کرده ،یادآور شــد :در گذشــته اجازه می دادند باتری مستعمل وارد ایران شود ،زیرا تولید شمش سرب از کنسانتره فقط

توســط چند شــرکت در ایران انجام می شود .یکی شــرکت ملی سرب و روی که سالیانه  10الی  12هزار تن شمش تولید می کند و
شرکت های دیگر که توان تولید سالیانه  500تا هزار تن دارند .این مقام صنفی خاطرنشان کرد :بر این اساس ،نگاهی به آمارهای

صادارت شمش سرب در آمارنامههای گمرک در سالهای قبل ،نشاندهنده صادرات شمش حاصل از باتر یهای قراضه است و هیچ

ربطی به معدن و صنایع معدنی ندارد .وی اضافه کرد :تولید همه کارخانجاتی که از طریق باتری های فرسوده شمش سرب تولید
می کردند ،کم شده و در نتیجه صادرات شمش سرب هم بسیار پایین آمده است و این واحدها اکنون دچار مشکل هستند.
مشکالت صادرات

حســینقلی با اشاره به برخی مشــکالت حوزه صادرات روی ،بیانداشت :با توجه به مشکالتی که توسط بانک مرکزی و گمرک برای

صادرات روی ایجاد شــده ،میزان صادرات امســال ،کمتر از سال گذشــته بوده است .وی اظهار داشت :ماهیانه از حدود  20هزار تن
روی تولید شده ،نزدیک به  13تا  14هزارتن آن صادر می شود ،هرچند این آمارها در ماه های مختلف متفاوت است .رئیس اتحادیه

صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ،به تامین نشدن سهمیه تولیدکنندگان شمش روی از معدن انگوران اشاره

کرد و افزود :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وابسته به ایمیدرو بیش از هفت ماه است که مواد معدنی خود در معدن انگوران
را به مصرف کنندگان و تولید کنندگان شــمش روی تحویل نداده اســت و تولیدکنندگان شمش روی نتوانسته اند سهمیه خود را از

این معدن دریافت کنند .وی گفت :همین مساله موجب ایجاد اختالل در فعالیت تولیدکنندگان شده است ،در صورتی که ظرفیت
تولید  475هزار تن روی در کشــور وجود دارد اما اکنون فقط  200تا  210هزار تن تولید می شــود که  ۴۰تا  ۴۵درصد ظرفیت تولید

اســت .حسینقلی همچنین به مشــکل دیگر تامین مواد اولیه در بخش واردات از کشور ترکیه اشاره کرد و ادامهداد :بخشی از این

مواد به صورت خاک از طریق ورود موقت از کشور ترکیه تامین می شد؛ ورود موقتی که نه ثبت می شد ونه بابت آن ارزی از دولت
دریافت می شــد اما بانک مرکزی موقعی که می خواهیم محصول نهایی یعنی شــمش را به همان تولیدکننده مواد اولیه برگردانیم،

از ما برگشــت ارز می خواهد .وی خاطرنشــانکرد :ما در انجمن صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی تاکنون در
بیش از  ۸۰جلســه برای حل این موضوع حضور داشــته ایم و هنوز هم این مشــکل حل نشده است و این مسئله منجر به کاهش

تامین مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید شــده اســت .رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی به
اخذ عوارض کنســانتره ســولفوره سرب و کنسانتره سولفوره روی اشاره کرد و افزود :فقط در زنجان امکان تولید شمش سرب وجود

دارد که آن هم فقط شمش اکسیده تولید می کند و نمی تواند سولفوره تولید کند .وی بیان داشت :دولت بدون انجام بررسی های
الزم ،برای کنســانتره سولفوره سرب و کنسانتره ســولفوره روی که در داخل فقط یک مصرف کننده دارد ،عوارض تعیین کرده است؛

این هم یکی دیگر از مشکالت صادرات و موانع تولید است که باید از پیش روی صادرکنندگان برداشته شود .برپایه این گزارش ،در
کشــور حدود  46تا  50واحد تولیدکننده شــمش سرب وجود دارد که در دو سال گذشته ،فقط  10تا  15واحد تولیدی قادر به واردات

بودند .در حالی که وضعیت امروز ممنوعیت واردات و صادرات در کنار شیوع ویروس کرونا نشان میدهد که تنها سه تا چهار واحد
تولیدکننده شمش سرب که اغلب تولیدکننده باتری نیز هستند ،از میان مجموع  50واحد ،امکان واردات دارند.
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"عارف باقری" ،مدیر مجتمع سرب نخلک:

نخلک ،الگویی برای همکاری دولت و بخش خصوصی
مجتمع ســرب نخلک از جمله معادن زیرزمینی کشــور اســت که در منطقه انارک و در حاشیه کویر مرکزی ایران قرار گرفته
اســت .این مجموعه تا چندی پیش در آستانه تبدیل شــدن به معدنی متروکه و محلی توریستی بود ،اما با سرمایهگذاری

بخشخصوصی ،امروز به مجموعهای پویا تبدیل شده که در جهت پیشرفت روزافزون و ایجاد طرحهای توسعهای گام برمیدارد.
"عارف باقری" ،مدیر مجتمع سرب نخلک در این زمینه گفت :مجتمع سرب نخلک را میتوان الگویی مناسب برای همکاری

ســازنده بین سازمانهای دولتی و بخش خصوصی برشــمرد که امروز به دوران اوج خود بازگشته است و در مسیر توسعه
ع انسانی (اشتغال) و چه به
گام برمیدارد .وی با اشاره به اینکه از زمان ورود راهبر به مجتمع ،تحول بزرگی چه از نظر مناب 

لحاظ تولید انجام شده ،تصریحکرد :در این مدت میزان اشتغال از  ۱۶۰نفر به  ۴۲۰نفر و میزان استخراج سالیانه از  ۲۰هزار تن
به  ۸۰هزار تن محصول رسیده است ،جالب آنکه میزان تولید کنسانتره سرب نیز از دو هزار تن به نزدیک هشت هزار تن

افزایش یافته است .باقری خاطرنشان کرد :تیم اکتشافی شرکت راهبر با اجرای اقدامات گوناگون از جمله اجرای حدود ۳۰
هزار متر حفاری مغزهگیری ،تهیه انواع نقشههای
توپوگرافی و  ...ذخیره مادهمعدنی را که تا چندی

پیش کمتر از  ۱۰۰هزار تن برآورد میشد به بیش

از یک میلیون تن رسانده است که البته با تداوم

اقدامها در حوزه اکتشاف ،افزایش این رقم تا ۶

میلیون تن در حال برنامهریزی است.

وی ادامــه داد :هــدف از انجام ایــن حجم از
ســرمایهگذاری در اکتشاف ،تضمین بقا و آینده
مجتمع نخلک و نیز تهیه خوراک ورودی کارخانه

 ۱۲هزار تنی درحال کار و کارخانه یک هزار و ۸۰۰
تنی (آماده بهرهبرداری) است .باقری در تشریح

دیگر فعالیتهای مهم اکتشــافی افزود :معدن
چاهخربزه در  ۱۱کیلومتری معدن نیز که پیش از

این متروکه بوده ،پس از دریافت گواهی کشف

توسط راهبر فعال شده و به ذخیره  ۱۰۰هزار تنی دست یافته است.

وی ،خرید و نصب  ۶دستگاه حفاری وایرالین برای مغزهگیری ،مکانیزه کردن بخش زیرزمینی معدن طبق استانداردهای روز

جهان و نهایتا افزایش تولید را از مهمترین دستاوردهای این مجموعه برشمرد و تصریح کرد که برنامه امسال تولید هشت
هزار تنی کنســانتره و برنامه ســال آینده  ۱۰هزار تن است که مقرر شده طی  ۱۰سال آینده این میزان در مجموع به  ۲۰۰هزار

تن برسد .وی ،همچنین از بررسی و آمادگی این واحد برای ساخت یک کارخانه فرآوری سرب در سال آینده خبر داد و تاکید
کرد :با انجام این کار ،میزان اشتغال حداقل به  ۵۴۰نفر خواهد رسید.

او انجام اکتشافات بیشتر و بازکردن پیت روباز معدن و افزایش ذخایر قطعی را از دیگر برنامههای سال  ۱۴۰۰عنوان کرد.
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به گفته مدیر نظارت مجتمع ســرب نخلک ،از دیگر اقدماتی که از زمان راهبری مجموعه بهخصوص در سال  ۹۸مورد توجه

ویژه قرار گرفته است ،ارتقای تسهیالت رفاهی ،ورزشی و معیشتی ،بازسازی و تجهیز منازل مسکونی قدیم و اسکان پرسنل
ع با صرف هزینهای  ۱۵میلیارد ریال ،ســاخت مجموعه روباز ورزشــی (فوتبال ،بسکتبال،
مجتمع به همراه خانواده در مجتم 

والیبال) با هزینه دو میلیارد ریال و توزیع سه بسته حمایتی معیشتی در سال  ۹۸بین همه کارکنان است.

شــایانذکر است ،همچنین ارتقاء سطح عملکرد در حوزه  HSEبا کاهش سن ناوگان ترابری سنگین ،بهبود وضعیت تهویه

شــبکه زیرزمینی ،اجرای پروتکلهای بهداشتی و غربالگری از اواخر سال  ۹۸و کمکهای مادی و معنوی در راستای مقابله با

بیماری کرونا به مسووالن شهرستانی و وزارت بهداشت از دیگر اقدامهای مجتمع و راهبر میباشد.
افزایش  ۴برابری تولید کنسانتره سرب

مهندس "تقی مصطفیجوکار" ،مدیرعامل شرکت کیمیاگوهران (راهبر مجتمع سرب و روی نخلک) نیز اظهار داشت :این شرکت

توانســت با اصالح روش اســتخراج زیرزمینی معدن و بهبود شرایط حمل و نقل ،تهویه و ایمنی کارگران ،شرایط مناسبی را

برای توسعه استخراج از معدن نخلک فراهم کند ،به گونهای که تولید کنسانتره از این مجموعه که قبل از واگذاری به بخش
خصوصی کمتر از دو هزار تن در سال بود ،در سال  ۱۳۹۶به سه هزار و ۶۰۰تن و در سال  ۹۷و  ۹۸نزدیک به هشت هزار تن

ارتقاء دهد .وی ،از ساخت کارخانه جدید مطابق با استانداردهای روز جهان توسط بخشخصوصی که از مصرف پایین انرژی
بهرهمند است ،خبر داد و افزود :یکی از مهمترین نمودهای سرمایهگذار یهای گسترده بخشخصوصی در مجتمع نخلک را
میتوان ساخت و بهرهبرداری از کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت  ۱۲هزار تن در سال دانست.

به گفته جوکار ،توسعه ذخایر سرب این منطقه نخلک ،در پی انجام عملیات گسترده اکتشافی ،ادامه فعالیت این مجتمع را
برای سالهای آتی تضمین کرده است .به همین دلیل شرکت راهبر برنامهریز یهای گستردهای در زمینه توسعه این مجموعه
پیشبینی کرده اســت .این شرکت ،عالوهبر احداث کارخانه قبلی ،برای سالجاری افتتاح کارخانه یک هزار و  ۸۰۰تنی تولید

سرب خود را در دستور کار دارد.
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 5سال سرب زیر ذره بین 2018 ،سال طالیی فلز نقرهای
سرب از گروه فلزهای اساسی همواره نقش مهم و تعیین کننده ای در قیمت تمام شده ی محصوالت داشته که تناوب قیمتی

آن در سال های اخیر بسیار جالب توجه می باشد .حال به بررسی روند قیمتی این فلز سمی و کشنده طی  5سال اخیر می
پردازیم.

اوایل نوامبر  2015و درست  5سال پیش نرخ جهانی هر تن سرب معادل  1617دالر معامله می شد که این تنها شروع مسیر

برای این فلز محســوب می شــد و ادامه ی راه عزم خود را برای رشد راسخ کرد .اگرچه تا چندماه بعد و سه ماهه اول سال
 2016با تناوب باال و پایین افزایش محسوسی در نرخ آن دیده نمی شد و در بهترین حالت به  1643دالری رسید اما تا نوامبر

همان سال با طی روندی صعودی به  2503دالر صعود پیدا کرد.

ســال  2017هم ســالی مشابه  2016برای سرب بود به این ترتیب که تا میانه سال با کاهش وتا اواخر سال با افزایش سپری

شد با این تفاوت که در روزهای آخر سال تا  2560دالر در تن رشد نسبی داشت.

 2018سالی متفاوت برای این فلز نقره ای رنگ بود چرا که تراز  2500دالر را مناسب خویش نمی دانست و هوای قیمت باالتر

به ســر داشــت .شروع سال  2018دوره ی طالیی قیمت سرب طی  5سال اخیر نام گرفته است به گونه ای که در ماه ژانویه
نرخ آن به  2702دالر در تن صعود کرد و برای اولین بار تراز  2700دالری را تسخیر کرد.

اما در ادامه ی راه و تا پایان  2018راهی جز روند نزولی برای این فلز باقی نماند و تا  1767دالری هم پایین آمد .تالش هایی

برای افزایش قیمت و راه صعودی صورت گرفت اما هیچگاه قیمتی بهتر از  2280دالری از  2018تا  2020در نظر گرفته نشد.
حال بهای هر تن ســرب در ســه ماهه دوم سال جاری  2020به پایین ترین حد  5ساله خود سقوط داشته است که موجب
شــده در ماه مارس  1545دالر معامله شــود .اگرچه روند افزایشی بهای آن تا آگوست حتی بدبین ترین فعال بازار را هم به

صعود امیدوار کرد اما تا ماه اخیر یعنی نوامبر باز هم با افت مواجه شــده اســت .گفتنی است بهای هر تن سرب در دهه ی
اول نوامبر  2020در بازه ی  1800تا  1850دالر نوسان داشته است.
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رزومهی نه چندان قوی  10سالهی روی
بررسی روند قیمتی روی طی  10سال اخیر بیانگر آن است که این فلز خاکستری رنگ در میانه ی مسیر یک ریزش عمیق و

یک جهش بلند را تجربه نموده است که موجب شده نرخ آن در حال حاضری تنها اندکی فراتر از  10سال پیش افزایش یابد.
درست ده سال قبل و در سال  2010قیمت جهانی هر تن روی بین  2200تا  2400دالر نوسان می کرد که البته در سال  2011حتی

به  2500دالر و فراتر از آن افزایش یافت اما حداقل برای  5سال بعد از آن حتی به آن محدوده ی قیمتی نزدیک هم نشد!

بین سال های  2012تا  2015روی سه سال یکنواخت خود را طی می کرد چرا که در این سال ها هیچ اتفاق بزرگی برای نرخ

این فلز رخ نداد و بیشتر در محدوده ی  1700تا  2200دالری نوسان می کرد که همین امر موجب شد این بازه ،سه سال بی

سر وصدا و آرام روی نام بگیرد.

اما درست یکسال بعد و در سال  2016روی در بازار فلزات خبرساز شد .دلیل این خبرسازی نه رشد قیمت بلکه ریزش شدید

قیمت آن بود .این ریزش شدید قیمتی باعث شد که روی بهایی به ارزش  825دالر از قیمت خود بکاهد.

هر چقدر این فاصله ی یکساله برای این فلز خاکستری رنگ تلخ سپری شد اما به هم اندازه سال های  2017و  2018شیرین

و همراه با جهش عالی قیمتی همراه شد .جهشی قیمتی که بهای هر تن روی را از  1500به  3500دالر افزایش داد  2000دالر

در  2سال! و در نهایت فاصله ی بین  2018تا سال جاری یعنی  2020قیمت روی با افت همراه بوده که البته از سه ماهه اول

سال تا به حال به صعود توانسته که این مقدار افت را جبران و اندکی باالتر از نرخ خود در  10سال پیش رود.

رشد قیمتی  200تا  300دالری هر تن از فلز روی طی  10سال اخیر موجب شده که کارشناسان و صاحب نظران رزومه ی قابل

توجهی را به آن نسبت ندهند.

18

آذر 1399

ویژهنامه الکترونیــــــکی
فلــــزات غیرآهنـــــــــــــی

w w w. m a d a n 2 4 . c o m

هجوم موفق سرب به تراز  2000دالری
روند صعودی و همراه با رشد نرخ جهانی سرب طی یکماه گذشته ( 20اکتبر تا  20نوامبر )2020موجب شده که بار دیگر این
فلز نقره ای رنگ به حدود قیمتی  2000دالری دست یابد.

اگرچه نرخ جهانی هر تن سرب طی ده روز پایانی ماه اکتبر تنها در محدوده ی  1750تا  1800دالری نوسان می کرد و در روز

آخر این ماه با نرخ  1790دالری به کار خود پایان داد اما با شــروع ماه اکتبر و همزمان با رشــد تولید و فروش خودروســازن
چینی تقاضا برای این فلز افزایش یافت و نرخ آن را صعودی کرد.

در اولین روزهای ماه نوامبر  2020که قیمت ســرب  1776دالر معامله می شــد این حجم از تقاضا موجب شد که تا  20نوامبر
به  2001دالر در تن رشــد کند .با این تفاســیر بهای هر تن سرب در  20روز گذشته جهشی  225دالری داشته و به موجب آن

بار دیگر به تراز  2000دالری هجوم برده است.
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توسعه اکتشافات معدنی ایمیدرو
در دولتهای یازدهم و دوازدهم
اکتشــافات معدنی از اقدامات اساسی و زیربنایی برای توسعه
بخش معدن به شمار میرود که در سالهای گذشته ،تقریبا به
فراموشــی سپرده شده و فعالیت کمرمقی در این بخش انجام

میشد ،اما در سالهای  ۹۳تا  ۹۶حرکتی ارزشمند در این زمینه

شکل گرفت که در دولت دوازدهم نیز تداوم یافت.

برپایه داده های آماری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع

معدنی ایران (ایمیدرو) حاکی است ،میزان سرمایهگذاری صورت

گرفته ایمیدرو در بخش اکتشاف از سال  ۹۳تاکنون به بیش از
 ۶۰۰میلیارد ناموت رسیده است.

رییــس هیات عامل ایمیدرو در این باره می گوید :برپایه اقدام

های ایمیدرو و شرکتهای تابعه در حوزه اکتشاف ،تاکنون ۹۰۰

محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده است.

بنابر برنامه اولیه ،ایمیدرو اجرای اکتشــاف در گســتره ای به مساحت  ۲۴۰هزار کیلومتر مربع را در سال  ۹۳به عنوان برنامه

خود اعالم کرد که در اجرا به  ۲۵۰هزار کیلومتر مربع رســید و در ســال  ۹۷بالغ بر  ۴۰۰هزار کیلومتر مربع جدید تعریف شدو
اکنون مساحت حدود  ۷۰۰هزار کیلومتر مربع اعالم شده است.
بخش اکتشاف ،پایه توسعه معدنی

همه مســووالن بخش معدن و صنایع معدنی براین موضوع که اکتشاف مقدمه و اساس فعالیتهای معدن و صنایع
معدنی محسوب می شود ،اشراف الزم را دارند ،اما این موضوع در دولتهای گذشته (حداقل سه دهه گذشته) در حد

حرف مطرح شده بود و در میدان عمل ،گام اجرایی برنداشته بودند .وزیر پیشین صنعت ،معدن و تجارت سال گذشته

گفت :بخش اکتشــافات مبنا و پایه توســعه معدنی و صنایع معدنی در کشــور است و بدون ورود دقیق و عملیاتی به

این بخش ،عملکرد سایر حوزه های معدنی کشور در حد شعار باقی می ماند و رشد و توسعه ای نخواهند داشت .رضا
رحمانی توســعه بخش معدن و بهره برداری مناســب از معادن موجود را نیازمند برخی مقتضیات از جمله شناســایی،
اکتشاف ،تجهیز و بهره برداری و همچنین توسعه صنایع معدنی دانست که نیازمند همراهی و همکاری دستگاه های
مختلف و ذیربط در این حوزه است.

اکتشاف در بیش از  ۴۰۰هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی

براساس توضیحات «خداداد غریب پور» سازمان ایمیدرو بیش از ۴۰۰هزار کیلومتر مربع از برنامه اکتشاف خود را در مدت

دو سال گذشته عملیاتی کرد و در واقع از نیمه دوم سال  ۹۲تاکنون حدود  ۷۰۰هزار کیلومتر مربع فعالیت اکتشافی توسط
ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه انجام شده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد :بالغ بر  ۵۰هزار کیلومتر از  ۷۰۰هزار کیلومتر عملیات اکتشاف ،توسط کنسرسیومی
از شرکت های خصوصی انجام شده است.
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شناسایی بیش از  ۳۰میلیارد تن ذخیره مصالح ساختمانی

بررســی های پیشــین معاونت معدنی وزارت صنعت در دولت یازدهم حاکی از آن بود که بیش از  ۳۰میلیارد تن از ذخایر

اکتشــاف معدنی کشــور به انواع مصالح ساختمانی از قبیل شن و ماســه ،گچ ،آهک ،سنگ الشه ،ساختمانی و تزئینی و …
اختصاص داشته است .همچنین آمار دولت های پیشین نشان می داد که میزان ذخایر شناسایی شده کشور حدود  ۵۷میلیارد

تن اســت که از این رقم ،نزدیک به  ۳۷میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی برآورد می شــود .جعفر سرقینی گفته بود:

قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،اکتشافات سیستماتیک برای شناخت مواد معدنی انجام شده بود و در دهه  ۷۰شمسی برای

تامین نیاز کارخانه های داخلی یک مقدار فعالیت اکتشافی انجام شد ،اما کار شاخص در دولت یازدهم به مورد اجرا درآمد.
تملک ایمیدرو بر  ۲۸۰محدوده معدنی

رییس هیات عامل ایمیدرو به تازگی از تملک این ســازمان بر  ۲۸۰محدوده معدنی خبر داد و گفت :بقیه پهنه ها (پس از

یکسال) برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است .وی گفت:
اکنون از  ۲۸۰محدوده ای که در اختیار ایمیدرو قرار دارد برای  ۸۰محدوده پروانه اکتشاف صادر شده و از این  ۸۰پروانه۱۲ ،

مورد به گواهی کشــف تبدیل شــده و به بخش خصوصی واگذار شده است .غریب پور اعالم کرد :تاکنون  ۴۶۰هزار کیلومتر

مربع از پهنه ها آزاد شده و  ۶۶هزار کیلومتر مربع (از این پهنه ها) امسال به بخش خصوصی واگذار شده است.
وجود مواد معدنی تا عمق  ۱۱۰۰متری

سرقینی در دولت یازدهم آمار داد :متوسط عمق اکتشاف در جهان به  ۸۰متر می رسد ،در حالی که براساس مطالعات صورت

گرفته نشان می دهد که تا عمق یک هزار و  ۱۰۰متری زمین مواد معدنی وجود دارد ،اما در کشورمان  ۲۰متر ثبت شده است.

معاون معدنی وزارت صنعت در دولت یازدهم تصریح کرده بود :با وجود اینکه فعالیت معادن کوچک مقیاس ،ضرورت دارد و با
پراکندگی در سطح کشور ،امکان اشتغال فراگیر را فراهم می سازند ،اما در حقیقت ،معدنکاری بزرگ مقیاس ترویج شده است.
ضرورت مشارکت دولت و بخش خصوصی در امر اکتشاف

مهدی کرباســیان رییس پیشــین سازمان ایمیدرو هم گفته بود :آنچه در بخش اکتشــاف باید در دستور کار قرار گیرد ،این
است که بخش غیر دولتی و خصوصی ترغیب شوند تا برای بخش اکتشاف بودجه اختصاص دهند .وی اضافه کرد :تامین

نقدینگی مشکل اساسی طر حهای نیمه تمام است و با صبر و مدیریت باید برنامه ها را اجرا کرد و نظارت بیشتر بر بخش

معدن هم خواستار شد .به گفته کرباسیان ،همواره طرح های بزرگ و واحدهای تابعه ایمیدرو باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا
با کمک بخش خصوصی و تشکل ها ،معادن کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گیرند .وی گفت :تمرکز بر سیاست تجمیع
و حرکت در چارچوب ایجاد کنسرسیوم واحدهای کوچک ،می تواند کارایی آنها را افزایش بخشد.
رشد پروانه های اکتشاف

براســاس آمارهای مربوط به صدور پروانه اکتشــاف معدنی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
افزایش  ۸.۷درصدی به رقم  ۴۷۵فقره رسید .جداول آماری وزارت صنعت ،معدن وتجارت نشان می دهد که سال گذشته

( ) ۱۳۹۸تعداد  ۴۳۷فقره پروانه اکتشاف معدنی در  ۶ماه ابتدایی صادر شده بود.
پیشگامی اصفهان ،کرمان و خراسان جنوبی در صدور پروانه اکتشاف

آمار مورد بررسی گویای آن است که استانهای اصفهان ،کرمان و خراسان جنوبی هر یک با صدور  ۳۹فقره پروانه اکتشاف در
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نیمه نخست امسال ،نسبت به دیگر استانها باالترین سهم را به خود اختصاص دادند و فارس با  ۳۸و سیستان وبلوچستان
با  ۳۶فقره در جایگاه بعدی قرار گرفته اند .سال گذشته در  ۶ماهه ابتدایی استانهای کرمان ،خراسان جنوبی و یزد به ترتیب
با  ۳۶ ،۵۳و  ۲۸فقره پروانه اکتشاف ،سهم بیشتری نسبت به دیگر استانها داشتند.
گیالن ،ایالم و البرز ،فاقد پروانه اکتشافی

براساس دادههای وزارت صنعت ،استانهای گیالن ،ایالم و البرز در نیمه نخست امسال ،همانند مدت مشابه پارسال ،فاقد

پروانه اکتشــاف بودند و اســتان تهران در نیمه نخست دارای یک فقره پروانه اکتشاف بود ،در حالی که در  ۶ماهه ابتدایی
پارســال صفر بود .جمهوری اسالمی با شناســایی حدود  ۵۷میلیارد تن ذخیره معدنی که  ۳۷میلیارد تن آن قطعی و بقیه

احتمالی اســت ،در جایگاه پانزدهم جهان قرار دارد ،ضمن اینکه بطور متوســط سالیانه  ۴۰میلیون تن انواع مواد معدنی از
پنج هزار و  ۶۰۰معدن فعال استخراج می شود که سهم مصالح ساختمانی  ۶۰تا  ۶۵درصد برآورد شده است.
پایان سخن

آمارهای وزارت صنعت ،معدن وتجارت گویای آن اســت که ایران از لحاظ تنوع مواد معدنی اکتشافی (  ۶۸ماده) در جهان
جایگاه دهم و از لحاظ ذخایر شناسایی شده (حدود  ۵۷میلیارد تن) در رده پانزدهم دنیا قرار گرفته ،اما واقعیت اینکه در چهار

دهه گذشته عمده فعالیت معدنی کشور در سطح انجام شده به استثنای زغالسنگ که ویژگی آن استخراج اغلب از عمق است.

دولت های یازدهم و دوازدهم به این باور رسیدند که رمز تداوم فعالیت های معدنی و بقای صنایع معدنی در شرایط امروز،
توسعه اکتشاف است و باید در این زمینه فعالیت گسترده انجام شود .امروز ایران در بسیاری از مواد معدنی برای معرفی خود

به جامعه جهانی ،حرف برای گفتن دارد از جمله در صنعت مس ،سنگ آهن ،سنگ تزئینی و ...؛ بنابراین الزمه این حضور،
توسعه فعالیت های اکتشافی است و ضرورت دارد در این بخش بیش از گذشته ،سرمایه گذاری شود تا ضمن برخورداری
نسل فعلی ،نسل های آتی نیز از آن بهرهمند شوند.
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تورج زارع ،مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم:

از خسارت های بسته شدن معدن تاش
تا کسب تندیس برنزین جایزه ملی بهرهوری
مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم گفت :این شرکت در طول یک سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت،
شکســته شدن رکود سطح اکتشافات و حفاری ها و کســب تندیس برنزین جایزه ملی بهره وری ،از جمله بهترین اتفاقات
و در مقابل بســته شدن معدن تاش و میلیارد ها ناموت

خسارت دولت از این محل ،از جمله بدترین آنهاست.

«تورج زارع» در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری -تحلیلی

معدن 24افزود :شــرکت آلومینای جاجرم تنها شرکت در

کشور است که معادن بوکسیت را در اختیار دارد.

وی بیان داشت :این شرکت بوکسیت را از معادن استان

های مختلف از جمله خراسان شمالی و سمنان تهیه می
کند که در کارخانه تبدیل به پودر آلومینا شــده و باالخره
در کارخانه جاجرم تبدیل به آلومینیوم می شــود .زارع
خاطرنشان کرد :همچنین بخشی از پودر آلومینا به شرکت

های ایرالکو و المهدی به فروش می رسد .وی با اشاره به

فعالیت های توسعه ای این شرکت در سه بخش معدن،

کارخانه آلومینا و تولید فلز آلومینیوم ،اظهار داشــت :در حوزه معادن ،موضوع اکتشــافات جزو اولویت های شرکت است.

مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم ادامه داد:از زمان حضور اینجانب در شرکت 60 ،درصد سطح اکتشافات و حفاری ها در

معادن بوکسیت افزایش یافته است ،به طوری که  100هزار متر حفاری های انجام شده طی  25سال گذشته ،در مدت  5تا
 6سال به بیش از  160هزار متر افزایش یافت .وی تصریح کرد :به این ترتیب ،ذخایر قابل استخراج شرکت از  5میلیون تن

به بیش از  30میلیون تن رسیده و تا  30سال آینده شرکت آلومینای جاجرم از نظر سطح ذخیره بی نیاز شده است.
تولید محصول از بوکسیت های کم عیار

زارع ،در ادامه به کیفیت پایین بوکسیت های موجود در کشور اشاره کرد و گفت :با این حال ،ما موفق شدیم از همین بوکسیت

های با کیفیت پایین نیز آلومینا تولید کنیم و شاید تنها کارخانه در سطح جهان باشیم که با این نوع بوکسیت ها کار می کنیم.

وی ،این موفقیت را حاصل بیش از دو دهه تجربه و پشتکار مهندسان و پرسنل شرکت برشمرد و افزود :در مقایسه با دیگر

کشورهایی که از بوکسیت های پُ رعیارتر بهره می برند ،تولید در ایران با مزایایی همچون انرژی ارزان همراه است ،ضمن اینکه
تجربه  20ساله نیروهای متخصص مجموعه و ارتقای بهره وری در شرکت ،به تحقق این مهم کمک کرده است.

برپایه این گزارش ،یکشنبه 18 ،آبان ماه شرکت های برتر هفتمین جایزه ملی بهره وری معدن و صنایع معدنی معرفی شدند.

در این فهرست دو شرکت آلومینای ایران و میدکو موفق به دریافت "تندیس برنزین" شدند.

مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم ،اولویت بعدی این شرکت را آماده سازی معادن برشمرد و گفت :با توجه به باطله برداری
 35تنی به ازای تولید هر تن بوکسیت ،شرکت آلومینای جاجرم جزو  5شرکت برتر کشور از نظر حجم استخراج معادن است.
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خروج معدن تاش از مدار تولید و میلیاردها

وی همچنین به خارج شــدن معدن «تاش» از مدار تولید به دالیل زیست محیطی ،سیاسی ،اجتماعی و محلی بدون هیچ
دلیل کارشناســی اشــاره و تصریح کرد :بسته بودن معدن تاش ،میلیاردها ناموت خسارت به بیت المال وارد کرده که در این

زمینه از قوه قضاییه درخواســت داریم به موضوع ورود کرده و خســارت های وارده به بیت المال را بررسی کند .مدیرعامل
شــرکت آلومینای جاجرم گفت :این مســاله شرکت و صنعت را با چالش های متعددی مواجه کرده است ،هر چند در سایر
معادن با انجام برنامه های آماده سازی و اکتشافات ،همچنین تعریف طرح های بهره وری ویژه و تولید با استفاده از بوکسیت

های کم عیار ،بخشــی از ضرر و زیان جبران شــده ،اما همچنان پیگیر بازگشایی این معدن هستیم .زارع افزود :هرچند این
شرکت در تولید پودر آلومینا  20درصد نیاز کشور را تامین می کند ،اما  80درصد دیگر از خارج کشور وارد می شود و معدن

تاش می توانست در این راستا بسیار راهگشا باشد؛ بسته بودن آن تاکنون میلیاردها توان به این شرکت و در نتیجه دولت
آســیب زده اســت .وی خاطرنشان کرد :این شرکت در حوزه تولید شــمش آلومینیوم جزو بهترین شرکت های کشور است

که موفق شــده کارخانه را بدون کوچکترین خطر و حادثه ای به بهره برداری رســانده و در بورس نیز با کیفیت عالی در حال
فروش محصوالت هستیم.

سرمایه گذاری های انجام شده

این فعال معدنی ،به ســرمایه گذاری های انجام شــده در این مجموعه طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت :تاکنون در
کارخانه شمش آلومینیوم  130میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده و همچنین برای اجرای طرح های ارتقای بهره وری در
کارخانه آلومینا ،تاکنون  200میلیارد ناموت هزینه شده است.
تولید محصول جدید شرکت تا شهریور 1400

وی از احداث کارخانه دیگری برای تولید محصولی جدید خبر داد که نوعی کندســوزکننده اســت و در کابل های برق و لوله

های پلی اتیلن به کار می رود و افزود :این محصول  100درصد وارداتی بوده و از آلمان و کره جنوبی وارد می شــده اســت،
اما با تولید آن در مجموعه آلومینیوم جاجرم ،ایران به پنجمین تولیدکننده این محصول در جهان تبدیل خواهد شــد .زارع

خاطرنشــان کرد :تولید این محصول نیازمند  70میلیارد ناموت سرمایه گذاری است که تاکنون  55درصد پیشرفت فیزیکی

داشته است و امید می رود در نیمه نخست سال  1400به بهره برداری برسد.
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مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی مطرح کرد

تقسیم بندی خاص عناصر در ایران و غفلت از فلزات
استراتژیک و عناصر نادر خاکی
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی گفت :تقسیم بندی خاص عناصر در ایران به دو دسته آهنی و غیرآهنی ،سبب غفلت

از فلزات استراتژیک و عناصر نادر خاکی شده است؛ غفلتی که سبب می شود تا در عناصری که آینده تکنولوژی جهان را می

سازند ،عقب بمانیم" .مجید وفایی فرد" در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن  ۲۴افزود :در حالی که در جهان
تقســیم بندی کانی های فلزی و غیرفلزی را شاهدیم ،اما در ایران با

توجه به اهمیت فوالد و سنگ آهن ،شاهد تقسیمبندی فلزات آهنی

و غیر آهنی هستیم .وی معتقد است :این نوع خاص از تقسیم بندی
که در کشورمان رایج است ،سبب شده تا به سنگهای قیمتی و نیمه

قیمتی و کانیهای غیرفلزی کمتر بها داده و توجه کمی به آنها انجام
شود .وفایی فرد خاطر نشان کرد :فلزات غیر آهنی شامل فلزاتی نظیر

طال ،مس ،ســرب ،روی ،نقره و غیره هستند که بسیار ارزشمند بوده

و کشورمان در بسیاری از آنها مزیت نسبی دارد.

وی گفت :با وجود اهمیت باالی فوالد در کشورمان ،اما این فلزات

نباید مورد غفلت واقع شوند ،زیرا به خصوص در حوزه سرب و روی
صاحب رتبه های جهانی بوده و معادن و ظرفیت های بزرگی همچون

ســایت مهدی آباد را در اختیار داریم .مدیر مرکز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایران ادامه داد :در این دهه اخیر ایمیدرو معدن طالی
زرشوران را راهاندازی کرده است که این فلز در مباحث اقتصادی و به
ویژه پشتوانه پول ملی اهمیت باالیی دارد.

وی اظهار داشــت :تقسیم بندی رایج شــده در ایران سبب شده تا
غفلت از فلزات استراتژیک و همچنین عناصر نادر خاکی را نیز شاهد

باشــیم ،به طوری که به دلیل هزینه بر بودن تحقیقات آنها ،کمتر در
این زمینهها کار شده است .وفایی فردگفت :در اینجا وظیفه سازمان

های توسعه ای است که ریسک تحقیقات آنها را بپذیرند و سپس،
بهرهبرداری از آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند .وی در عین حال

خاطرنشــان کرد :ایمیدرو در زمینه عناصر نادر خاکی به تعریف طرح پرداخته و بهمن ماه سال گذشته پایلوت نیمه صنعتی
آن در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهوری و وزیر صمت و معاونانشان افتتاح شد؛ طرحی که دستیابی به دانش فنی
استحصال آن در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی به انجام رسیده بود.

مدیــر مرکز تحقیقات فــرآوری مواد معدنی تاکید کرد :نظیر چنین کاری باید برای عناصر اســتراتژیک نظیر وانادیوم،

ژرمانیوم و لیتیم و ...که بشریت در آینده نیاز زیادی به آنها دارد ،انجام شود .این مسئول اضافه کرد :خودروهای برقی
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و هیبریدی ،کاتالیســتها،نیمه هادی ها و فناوری های هایتک ،از جمله زمینه هایی هســتند که عناصر استراتژیک یاد

شده پایه و اساس توسعه آنها را تشکیل میدهد .وی گفت :در حالی که در مس ،سرب ،روی ،طال و نقره در کشورمان

مزیت نســبی داریم ،اما در زمینه اکتشــافات آنها کار کمی انجام شده و معادنی که فعال کرده ایم نیز اندک بوده است.
وفاییفرد اظهار داشت :با این حال در سال های گذشته ایمیدرو و شرکت ملی مس اکتشافات گستردهای در این حوزه

به انجام رســانده ،اما همچنان در موضوع ذخایر اســتراتژیک ضعف داریم ،زیرا آنها معمو ًال محصوالت جانبی فراوری
عناصر دیگر هستند.

وی یادآور شد :به طور مثال وانادیوم در سرباره های موجود در فرآیند فوالد تجمع پیدا می کند و به همین دلیل ،عیار پایینی

در ذخایر معدنی و سطحی دارد .مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی تصریح کرد :به دلیل همه موارد یادشده ،موضوع

فناوری و تکنولوژی استحصال این عناصر بسیار اهمیت می یابد ،این در حالی است که گاهی اوقات مسائل سیاسی جهانی
قیمت های آنها را تا چندین برابر افزایش میدهد .این مسئول تاکید کرد :بر این اساس ،از نظر استراتژیکی هم که شده ،باید
فرآیند فرآوری آنها در کشور راهاندازی شود که نیازمند تحقیقات گسترده بوده و شناسایی ظرفیت ها و دستیابی به فناوری
ها و تکنولوژی فرآوری آنها نیازمند عزم ملی است.

وی خاطرنشانکرد :مراکز تحقیقاتی همچون مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ،آماده اجرای چنین پروژه هایی است،

اما ســرمایهبر و هزینهبر اســت و باید بودجه مشخصی به آنها تخصیص یابد ،هر چند از نظر نیروی انسانی و سختافزاری

نیز مشکلی برای تحقیق و توسعه آنها وجود ندارد.

وفاییفرد یادآوری کرد :در زمینه عناصر نادر خاکی ،ایمیدرو سرمایهگذار یهای نسبت ًا خوبی انجام داده ،اما عناصر استراتژیک

نیازمند سرمایهگذار یهای ویژه ای است ،در این زمینه باید اتاق فکر باالدستی شکل گرفته ،فرماندهی عملیات مشخص شود
تا بتوان برای اکتشاف و بهرهبرداری ،فرآوری و استحصال آنها برنامهریزی کرد.

وی گفت :مرحله بعد ،موضوع استفاده از این عناصر است که از جمله در حوزه هایی همچون کاتالیست ها ،سنسورها ،صنایع

هایتک ،صنایع پایین دستی ،نیمه هادیها ،باتری خودروهای برقی و هیبریدی و غیره قابل استفاده هستند؛ صنایعی که

برای آینده بشر بهشدت حیاتی بوده و همچنین ارزش افزوده باالیی دارند و بعبارتی در قلمرو فنآور یهای آینده اند.
لزوم حرکت به سمت منابع غیر بوکسیتی برای تهیه آلومینا

مدیــر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی در ادامه به آلومینیــوم به عنوان یکی دیگر از زیر مجموعه های فلزات غیر آهنی
اشاره کرد و گفت :ضعف اصلی ما در تولید این فلز ،در تامین پودر آلومینا است ،زیرا فقط بخشی ازبوکسیت در داخل کشور
تامین شده و باقیمانده آن از خارج کشور وارد می شود.

وی بیان داشت :هرچند در پاییندست این صنعت ،سرمایه گذاری خوبی انجام شده ،اما یکی از راهکارهای تامین ماده

اولیه پودر آلومینا ،حرکت به ســمت منابع غیر بوکســیتی نظیر آلونیت است؛ عنصری که استحصال آن هزینه بر بوده و

فناوری باالیی نیاز دارد .وفایی فردخاطرنشان کرد :اخیر ًا ایمیدرو طرحی را با قرارگاه خاتم االنبیا در استفاده از ماده نفلین
آغاز کرده که جزو منابع اصلی تولید آلومینا است .وی تاکید کرد :در زمینه آلونیت ،ذخایر زیادی از قزوین گرفته تا غرب

کشور وجود دارد ،اما فناوری الزم برای استحصال آن را در اختیار نداریم ،در این زمینه نیازمند تحقیقات بیشتر هستیم
و اگــر بودجــه حمایتی به آن تخصیص یابد ،به راحتی در این زمینه نیز جای کار وجود دارد.ضمن آنکه محصول جانبی
فرآیند تولید در الونیت ســیلیس و کودهای شــیمیایی پتاسیک و ...است که اخیرا با افزایش قیمتهای چندین برابری

مواجه شده و بالتبع موازنه اقتصادی طرح را متاثر خواهد کرد .این مسئول در پایان به قلع به عنوان یکی دیگر از فلزات

مهم غیر آهنی اشاره کرد و گفت :هرچند ذخایر بزرگ قلع در کشور در اختیار نداریم ،اما در فرآوری آن نیز مشکلی نداشته
و دانش فنی و استحصال آن دست یافتنی است.
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چالشهای پیشروی اکتشافات فلزات غیرآهنی
رامین هندی/مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور رایان اکسون
در اکتشافات فلزی ،بخصوص فلزات غیر آهنی و فلزات پایه ،اکتشافات ژئوشیمیایی به عنوان یک روش اکتشاف مستقیم،

از موثرترین روشــها هستند .در غالب تیپهای کانساری فلزی ،ســیاالت نقش اساسی در جابجایی و تمرکز فلزات و تشکیل

معدن دارند و شاهد توسعه هالههای ژئوشیمیایی و دگرسانی مختلف در محل تشکیل کانسارهای فلزی میتوانیم باشیم.

لذا روشهای اکتشاف ژئوشیمیایی به عنوان مستقیمترین و کمیترین روش اکتشافی برای فلزات غیرآهنی مطرح میباشند.
عمده اکتشافات ژئوشیمیایی در سالهای قبل از انقالب اسالمی منحصر به عملیات

اکتشــافی انجام شده توسط کارشناسان کشورهای خارجی بوده است .ولی در
دهه  70و ( 80هجری شمسی) با آغاز ورود کارشناسان ایرانی شاهد یک تحول

و توسعه کمی در اکتشافات ژئوشیمیایی در سطح کشور بودیم که در چهارچوب
پروژههای تعریف شــده در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به

انجام رسید.

با به روز رسانی روشهای پردازش دادههای ژئوشیمیایی ،در این سالها شاهد
رشــد کمّ ی شناسایی پتانســیلها و ذخایر معدنی در سطح کشور بوده ایم .با
توســعه روشهای آنالیز شیمیایی چندعنصری جدید مانند روشهای مختلف
 ICPدر سطح جهان و همچنین روشهای دقیق آنالیز تک عنصری مانند روش

فایر اسی برای طال ،شاهد توسعه کیفی بسیار چشمگیر و سرعت باالی آنالیزها
در نمونههای اکتشافی بودیم.

با ورود روشهای دستگاهی فوق به ایران (با وجود تحریمهای مختلف) با سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ،تحول
شــایانی در آنالیز نمونهها بوجود آمد .به دالیل فوق در دهه  80تا نیمه اول دهه 90شــاهد پوشش نسبت ًا کامل اکتشافات

ژئوشیمیایی در مقیاس  1:100000در سطح کشور بودیم و یک الیه اطالعاتی بسیار ارزشمند در کل کشور بوجود آمد.

الیه اطالعات ژئوشیمیایی سراسری تهیه شده دارای دو نقص عمده بود .اولین مشکل کم بودن چگالی نمونههای برداشت
شده در هر برگه  1:100000زمینشناسی ،به دلیل محدودیتهای بودجه و تمایل مدیران بخش دولتی به کاهش هر چه بیشتر

تعداد نمونه در واحد سطح به منظور صرفه جویی در تعداد نمونه و به تبع آن هزینه تمام شده پروژهها بود.

مشــکل دوم که مشکل اساسیتری بوده اســت به عملکرد آزمایشگاهها باز میگردد که به دلیل نبود نظرات صحیح و عدم
وجود اســتانداردهای الزم در کنترل فرآیند آماده ســازی و آنالیز شیمیایی نمونهها ،شاهد وجود عدم دقت و صحت الزم در
عملکرد برخی آزمایشگاهها در سطح کشور بودیم که متاسفانه تا کنون هم در برخی آزمایشگاهها ادامه دارد.

این نواقص باعث شد که طی سالهای اخیر در ادامه عملیات اکتشافی در مناطق دارای پتانسیل ،نیازمند بازنگری و برداشت
مجدد نمونههای ژئوشــیمیایی به منظور رفع این نواقص باشیم .برداشت نمونههای کنترلی یا تکمیلی جدید در پروژههای
کار شــده در بخش دولتی و خصوصی بیانگر وجود این مشکالت در برگههای کار شده قبلی است و نمونهبرداری مجدد در
محدودههای دارای پتانسیل همواره نتایج بسیار جالبی در شناسایی پتانسیلهای جدید داشته است.

از دیگر الیههای اطالعاتی ســودمند در اکتشــاف فلزات غیرآهنی در تیپهای مختلف کانیسازی ،الیه اطالعات ژئوفیزیک
هوایی است .نقشههای ژئوفیزیک هوایی پوشش سراسری ایران با خطوط پرواز  7کیلومتر و الیههای اطالعاتی ارائه شده
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در نقشههای  1:250000همواره از الیههای اطالعاتی مهم در طراحی پروژههای اکتشافی بوده است.

در دهههای اخیر نیز با راهاندازی امکان برداشت ژئوفیزیک هوایی در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و بعد

از آن در ســازمان انرژی اتمی توسط بالگرد ،شــاهد ایجاد الیههای اطالعاتی بسیار با ارزشی با دقت باالتر در برخی مناطق

کشور بودیم که منجر به معرفی مناطق مستعد و دارای پتانسیل اکتشافی متعددی در سطح کشور گردید.

صرفنظر از بحران کنونی کرونا ،با از بین رفتن رکود معدنی طی ســالهای اخیر ،شــاهد تقاضای روز افزون فلزات و باال رفتن
قیمت فلزات مختلف در سطح جهانی هستیم و نیاز به اکتشاف ذخایر جدید فلزی در سطح جهان برای تامین منابع معدنی
صنایع مختلف ضروری است .در ایران نیز با توجه به نیاز صنایع مختلف داخلی و همچنین تأمین منابع معدنی الزم جهت
صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش زمینشناسی و معدن ،ناگزیر از برنامهریزی

جهت اکتشاف ذخایر جدید فلزی و غیر فلزی در سطح کشور هستیم .در راستای تامین این نیاز برای سالهای آتی در زمینه
پروژههای اکتشافی ،در بخش اکتشافات ژئوشیمیایی با چالشهای اساسی زیر روبرو خواهیم بود.

رفع مشکالت عملکرد فعلی آزمایشگاهها در کشور

بر اساس مشاهدات اینجانب و سایر همکاران در بخشهای دولتی و همچنین خصوصی ،برای پروژههای مختلف اکتشافی
که طی سالهای اخیر طراحی و اجرا شده ،شاهد مشکالت مختلفی در زمینه آنالیز نمونههای اکتشافی بودهایم .متاسفانه در
برخی موارد نیز به دلیل عدم اشراف کامل کارشناسان معدن به ارزیابی صحیح نتایج آزمایشگاه ،حتی متوجه مشکالت موجود

در نتایج آنالیز پروژههای معدنی مربوطه نشدهاند .بروز خطای آزمایشگاهی ،بخصوص در مطالعات پیجویی و اکتشافات
مقدماتی میتواند باعث عدم شناسایی و حذف بسیاری از پتانسیلهای معدنی گردد یا بر عکس با ایجاد آنومالیهای کاذب

باعث اتالف وقت و هزینههای اکتشافی گردد.

به منظور پیشگیری از این مشکالت راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:

 -آموزش کاربردی و صحیح دانشجویان و کارشناسان زمین شناسی و معدن به منظور آشنایی با فرآیند کنترل کیفی بخش

آماده ســازی و آنالیز یا مطالعه نمونه های مختلف جهت شناســایی خطاهای تصادفی و سیستماتیک ممکن در طی آنالیز
مواد معدنی مختلف.

 ارائه دستورالعمل های الزم جهت ارزیابی و کنترل کیفی و کمی نتایج آنالیز آزمایشگاهی توسط سازمان هایی نظیر سازماننظام مهندسی معدن و التزام جهت استفاده از آنها توسط مهندسان ناظر در پروژه های مختلف.

 ایجاد یک بخش نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای کشور در حوزه معدن به منظور نظارت بر عملکرد و رتبه بندی و ارزیابیعملکرد آزمایشــگاه به طور مستمر ،یا استفاده از سازمانهای موجود نظیر سازمان ملی استاندارد و ایجاد راهکار یا سازوکار

الزم برای نظارت سازمان استاندارد بر آزمایشگاههای کشور.
ورود به عرصه اکتشاف ذخایر پنهان

در دهه اخیر شــاهد ارائه مقاالت بســیاری در زمینه روشهای مختلف اکتشاف کانسارهای پنهان در سطح جهانی بودیم و

در ایران نیز در طی سالهای اخیر بحث اکتشاف ذخایر پنهان در مجامع معدنی دولتی و خصوصی مطرح شده و اقدامات
بسیار محدودی نیز در این زمینه انجام شده است.

به گفته ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور" ،دنیا از اکتشاف مواد معدنی دارای رخنمون و سطحی به

عمق حرکت کرده است و میانگین عمق پوشش اکتشافی در دنیا  79متر است و در ایران متاسفانه در حدود یک متر است".

این نکته اهمیت توجه به اکتشــاف منابع و ذخایر معدنی در عمق را برای ســالهای پیش رو ،بخصوص در مناطق پوشیده
که بخش اعظم ایران را شامل میشود ،آشکار میکند.
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عالوه بر توســعه روشهای مختلف ژئوفیزیکی در اکتشــاف ذخایر پنهان ،تکنیکهای مختلفی برای اکتشاف ژئوشیمیایی

ذخایر پنهان نیز توسعه داده شده و در کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا به عنوان روشهای روتین و روزمره کاربرد دارند .از
جمله این تکنیکها میتوان از روشهای ( MMI (Mobile Metal Ionsیا اکتشــافات ژئوشیمیایی در مقیاس نانو مانند

اکتشافات ژئوشیمیایی ذرات دانه ریز ( )Fine Fractionبا ابعاد ذرات زیر  2میکرون یا اکتشافات ژئوشیمیایی ذرات با ابعاد

ذرات زیر  0/2میکرون ( )Ultrafine Fractionنام برد.

روشهای آنالیز چند عنصری یا طالی نمونهها در روشهای فوق الذکر ،همگی شامل آنالیزهای متعارف موجود در ایران مانند

 ICP-MSو  Fire Assayهستند و تفاوت متدهای جدید ،در روش نمونهبرداری و آماده سازی نمونه ها است.

الگوریتم روشهای فوق ،نمونه پروژههای انجام شده با این روشها ،مزایا و معایب این روشها و دستاوردهای هر یک در

چند مورد برای برخی از مدیران بخش اکتشاف در کشور توضیح داده شده است و تا حدودی نیز مورد استقبال قرار گرفته
است ولی در عمل به دلیل مشغله کاری زیاد مدیران در دستورکار قرار نگرفته است.

اگرچه توسعه و کاربرد یک روش جدید ممکن است مستلزم صرف وقت و هزینه باشد ولی استفاده از این روشها اجتناب
ال
ناپذیر است .چراکه طی سالهای اخیر به دلیل نبود الیههای اطالعاتی جدید یا هرگونه نوآوری در متدهای اکتشافی ،عم ً
شــاهد باز تولید اطالعات قبلی هســتیم ،بخصوص در اکتشافات ژئوشــیمیایی که طراحی پروژههای اکتشافی محدود به

استفاده از چند تکنیک محدود مانند نمونه برداری رسوب آبراهه در مقیاس های مختلف و مطالعات لیتوژئوشیمیایی است.
کاربرد و بومیسازی مدلهای کانساری

با توجه به تعدد و پیچیدگی عوامل زمینشناسی دخیل در فرآیندهای کانیسازی یک تیپ خاص ،لزوم مدل سازی کانساری از

دهه  70مطرح شده و طی سال های اخیر مدلهای مختلف برای تیپهای مختلف کانی سازی عناصر مختلف ارائه شده است.

هدف از ارائه این مدل ها ،ســاده ســازی فرآیند مرتبط با کانی سازی و تعیین شاخص ترین عوامل شرکت کننده در نهشت

عناصر مختلف بوده است .مدل های ارائه شده برای هر تیپ کانی سازی مانند کانسارهای مس پورفیری بر اساس اطالعات

جمع آوری شده از کانسارهای مختلف در سطح جهان بوده است و در برخی موارد از کانسارهای در کالس جهانی ایران مانند
کانسار مس سرچشمه نیز در این مدل ساز یها استفاده شده است.

سمینار کارشناسی ارشد بنده معرفی مدلهای کانساری و روش تهیه مدل های ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا
( )USGSدر ســال  1371بوده اســت .از آن زمان تا کنون سعی داشــتم تا با معرفی اهمیت این مدل ها در اکتشاف فلزات

مختلف برای برخی مدیران شرکت ها یا سازمان های دولتی که متولی توسعه علوم زمین در کشور هستند ،آنان را متقاعد
کنم تا با بومی ســازی این مدل ها بر اساس اطالعات کانســارهای مختلف ایران بتوانیم مدل هایی با درصد انطباق باال با

شرایط زمین شناسی ایران تهیه کنیم تا با کاربرد این مدل ها در طراحی پروژه های اکتشافی داخلی ،درصد احتمال کشف
و ریسک سرمایه گذاری اکتشاف را پایین تر بیاوریم.

در حال حاضر با توجه به وجود بانک های اطالعاتی نســبت ًا خوبی که در کشــور وجود دارد مانند ســازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور ( ،)GSIشرکت ملی صنایع مس ایران ( ،)NISICOشرکت ملی فوالد ایران ( ،)NISCOسازمان انرژی

اتمی ایران ( )AEOIو  ...براحتی می توان به بومی سازی ،به روزرسانی یا تهیه مدل های کانساری عناصر مختلف پرداخت.

این مدل ها می تواند راهگشای طراحی بهینه پروژه های اکتشافی در سال های آتی در ایران باشد.
کاربرد روش های به اصطالح آکادمیک در پروژه های اکتشافی

در بســیاری از موارد برای خود من اتفاق افتاده و از بســیاری نیز شنیده ام که پیشنهاد استفاده از روش های مطالعاتی به
اصطالح نوین برای شناسایی شرایط شیمی -فیزیکی حاکم بر محیط زمین شناسی مورد بررسی را به کارفرمایان بخش دولتی
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و خصوصی داده ایم و همگی با ذکر این نکته که "ما کارهای اجرایی می کنیم و این کارها آکادمیک است و جایی برای آن

در پروژه های ما نیست" از انجام این مطالعات سر باز زده اند.

در بسیاری از پروژه های اکتشافی بزرگ در سطح کشور شاهد هزینه های گزاف مختلف اکتشافی ،بخصوص حفاری های

مغزه گیری هستیم ،ولی دریغ از برداشت چند نمونه جهت مطالعه سیال درگیر یا نمونه جهت مطالعات ایزوتوپی یا نمونه
جهت مطالعه  SEMیا مطالعات سن سنجی و غیره.

این مطالعات در قبال سایر هزینه های اکتشافی دارای هزینه بسیار باالیی نیستند ولی به دلیل عدم آشنایی مدیران پروژه

ها با این مطالعات و عدم آشنایی کارشناسان علوم زمین با نحوه قرائت نتایج و تعبیر و تفسیر آنها ،در پروژه های اکتشافی
مورد استفاده قرار نمی گیرند .این در حالی است که شناسایی پارامترهای کنترل کننده شرایط شیمی¬فیزیکی حاکم بر محیط

مورد بررســی ،می تواند رهنمودهای بسیار بسیار سودمندی از وجود یا عدم وجود سیستم کانی سازی ،بارور بودن یا عقیم
بودن محیط مورد بررسی ،عمق کانی سازی احتمالی و  ...بدست دهد.

انجام این مطالعات بیش از چندین دهه است که در خارج از کشور توسعه یافته و در بسیاری از مراکز تحقیقاتی به عنوان

ابزارهای روتین در علوم زمین استفاده می شوند ولی متاسفانه در ایران هنوز امکان انجام مطالعات ایزوتوپی متعارف مانند

گوگرد ،اکســیژن و کربن ،یا یک ســن سنجی ساده وجود ندارد و طی ســال های اخیر به دلیل تحریم های موجود امکان
استفاده از معدود ابزارهای میکروپروپ و سیاالت درگیر موجود نیز تقریب ًا از کار افتاده و یا با محدودیت شدید مواجه هستند.
نتایج چنین مطالعاتی می تواند با انجام صرفه جویی ناشی از حذف مناطق عقیم ،هزینه های خود را جبران نماید و اطالعات

بسیار سودمندی را برای توسعه عملیات اکتشافی فراهم کند.

با افزایش عمق عملیات اکتشــافی در کشور طی سال های آتی ،استفاده از این ابزارها اجتناب ناپذیر خواهد بود و متولیان

معدنکاری در کشور بایستی با سرمایه گذاری در دانشگاه ها ،آزمایشگاه ها ،مراکز تحقیقاتی یا با بستر سازی و ایجاد مشوق

های الزم برای آزمایشگاه های بخش خصوصی یا شرکت های دانش بنیان ،زمینه راه اندازی این گونه خدمات را در کشور
ایجاد نمایند تا با ارائه این خدمات در کشور شاهد تحولی در زمینه اکتشاف مواد معدنی باشیم.
استفاده از تکنولوژی های جدید

با توســعه علوم در شــاخه های مختلف ،شاهد ظهور و گسترش تکنولوژی ها ،ابزارآالت وگجت هایی هستیم که به سرعت

جای خود را در زندگی روزمره و مشاغل مختلف باز کرده و باعث افزایش سرعت ،دقت و سهولت کارها می گردند.

یکی از ابزارهای شاخص در این زمینه توسعه کاربرد درون ها ( )Droneیا پهپادها ( )Quadcopterبه عنوان ابزارهای کارآمد

در صنایع مختلف اســت .امروزه حتی در ایران عملیات نقشــه برداری صحرایی با سرعت و دقت باال توسط پهپادها انجام

می شود و این ابزارها با ارائه تصاویر و مدل های سه بعدی به ابزارهای بسیار سودمندی در این عرصه تبدیل شده اند.

در برداشت های ژئوفیزیک هوایی با استفاده از سنسورهای مختلف قابلیت برداشت اطالعات بسیاری را در سطوح پروازی

مختلف بدست می دهند که باعث افزایش سرعت و دقت برداشت ها و همچنین کاهش هزینه عملیات اجرایی پروژه ها

می گردد .حتی در حال حاضر توسط بخش خصوص مذاکراتی با شرکت ها و کارگروه های دانش بنیان داخلی برای طراحی
ابزارهای پروازی نقشه برداری در داخل تونل ها ،نمونه برداری در مناطق صعب العبور و  ...در جریان است.

استفاده از ابزارهای آنالیز پرتابل صحرایی مانند دستگاه های اشعه ایکس پرتابل ( )XRFدر دنیا بسیار متداول است و ابزار
بسیار مناسبی برای عملیات پی جویی و پیمایش های زمین شناسی بخصوص در مناطق بکر است که متاسفانه به دالیلی

نظیر تحریم ها و هزینه باال (با افزایش قیمت دالر) امکان استفاده از آن را در عملیات اکتشافی بسیار محدود شده است.

با توسعه قابلیت های گوشی های هوشمند شاهد ارائه اپلیکیشن های مختلف با کابردهای مختلف هستیم .سرمایه گذاری

در تهیه و ارائه اپلیکیشن های مرتبط با عملیات اکتشافی یا مطالعات زمین شناسی و حتی کمک آموزشی برای کارشناسان
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کم تجربه در علوم زمین ،براحتی می تواند باعث افزایش راندمان این افراد شــده و این اپلیکیشــن ها می تواند به صورت
هوشمند ،کارشناسان را راهنمایی و در عملیات اجرایی هدایت کنند.

در حال حاضر اپلیکیشــن های جمع آوری اطالعات میدانی در برخی ارگان ها و ســازمان ها دولتی در زمینه های مختلف
استفاده می شوند .در علوم زمین نیز براحتی می توان در قالب اپلیکشن های ساده یا هوشمند روی موبایل ها ،برنامههایی

طراحی کرد که با سرعت اطالعات را در طی عملیات صحرایی جمع آوری نماید و حتی به صورت هوشمند با سایر اطالعات

مقایسه و موارد دارای مشکل را همان محل تعیین و برای بررسی به کارشناس اطالع دهد.

در این اپلیکیش ها به راحتی می توان یک سری اطالعات صوتی ،تصویری ،فیلم و  ...جهت راهنمایی کارشناسان را در اختیار

آنها قرار داد تا عالوه بر بحث آموزش باعث بهبود کیفی و کمی عملیات اجرایی پروژه های معدنی گردد.

کارفرمایان پروژه های معدنی با سرمایه گذاری در این زمینه ها یا ملزم کردن مشاوران و پیمانکاران به توسعه چنین ابزارها
و اپلیکیش هایی (ضمن تامین منابع مالی الزم) می توانند باعث فرهنگ سازی برای استفاده از این موارد شوند که افزایش

راندمان و بهره وری پروژه های اکتشافی را در پی خواهد داشت.
گسترش دامنه اکتشاف برای فلزات استراتژیک جدید

با توســعه تکنولوژی های جدید مانند خودروی های برقی که آینده صنعت خودرو را در دســت خواهد داشت و تکنولوژی
های پیشرفته ( )High Techشاهد کاربرد عناصر جدید در سطح جهان هستیم .به طور مثال استفاده از باطری های قابل

شارژ در صنایع مختلف باعث تقاضای زیاد برای عناصر لیتیوم و وانادیوم در صنعت تولید باطری های  LIB , VFBشده است.

همچنین با افزایش کاربرد روز افزون سلول های خورشیدی در مناطقی با اقلیم مشابه ایران شاهد افزایش تقاضا برای عنصر

ســلنیوم هستیم .لذا دامنه تعداد فلزات استراتژیک برای ما از چند فلز محدود مانند آهن ،مس ،سرب ،روی و طال بایستی
فراتر رود و با سیاســتگذاری الزم در مدیریت کالن معدنی کشور ،اکتشاف این عناصر بایستی در دستورکار متولیان اکتشاف
در بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد.
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Zarmesh Mining & Commercial Group

w w. z a r m e s h . c o m
info@zarmesh.com
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عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران:

تمایل اندک سرمایه گذاران به حضور در بخش اکتشاف معادن
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت:اکتشاف یک عملیات و کار ریسکی است و هزینه های آن وقتی

بر می گردد که معدن به بهره برداری رسیده باشد ،بنابراین کمتر فرد سرمایه گذاری به عملیات اکتشاف متمایل می شود.

«وحید صائب فر» در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری ،تحلیل معدن  ۲۴افزود :ایران به دلیل شرایط خاص زمین شناسی،

مستعد وجود مواد معدنی بسیاری است و در اقصی نقاط کشور منابع زیاد و تیپ های مختلفی از سرب و روی ،مس ،طال،
نقره و فلزات غیرآهنی را شاهدیم .به گفته وی ،اصلی ترین فلزات غیر آهنی در کشورمان شامل معادن مس در استان های
کرمان ،آذربایجان شرقی و یزد و همچنین معادن سرب و روی است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران خاطرنشان کرد :با انواع و اقسام مدل های زمین شناسی می توان
اثبات کرد که ایران از ظرفیتی بسیار غنی برای فلزات
غیرآهنی برخوردار است.

وی گفــت :با وجود اینکه تاکنون کارهای مفصلی در

زمینه فلزات غیرآهنی انجام شده ،اما ضعف بسیاری
از آنها انجام اکتشافات سطحی بوده و نتوانسته ایم

به عمق برویم.

صائب فر ادامه داد :این در حالی اســت که محرز و
مشخص است که در اعماق نیز می توانیم این عناصر
را در اختیار داشته باشیم ،اما در حفاری و عملیات در

عمق ضعف های زیادی داریم .وی یادآور شد :عمده
تجهیزات برای اکتشافات عمقی ،دستگاه های حفاری

و غیره و لوازم آنها از خارج کشور وارد می شود ،اما به دلیل تحریم ها ،برای ورود آنها به کشور محدودیت داریم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان داشت :همچنین از نظر قیمتی نیز از آنجایی که این تجهیزات

بسیار گران قیمت هستند ،موجب گران تمام شدن حفاری های عمقی می شود و این مساله به ویژه برای بخش خصوصی
مشکل آفرین است.

وی اضافه کرد :مشــکل دیگر ،وابســتگی باال به خارج از کشور در موضوع آنالیزها ،سیستم ها و تجهیزات آنهاست و همین
موضوع ،کار را برای بخش خصوصی دشوار می سازد.

صائــب فر ،بطور نمونــه از تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط با عملیات ژئوفیزیک مثال زد که این عملیات می تواند در زمینه

فلزی بسیار کارگشا باشد ،اما همه این تجیهزات و نرم افزارها از خارج کشور تامین می شود ،هرچند یکی دو شرکت داخلی
نیز تجهیزات مربوطه را تولید می کنند اما کیفیت پایینی دارند.

وی خاطرنشــان کرد :تجهیزات موجود به خصوص در بخش نرم افزاری به روز نبوده و در برخی موارد از نرم افزارهای قفل
شکسته استفاده می شود که تحلیل های ژئوفیزیکی را با دقت کمتر و مشکالتی همراه می کند.

عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی استان تهران ادامه داد :به همین دلیل ،گزارش های ژئوفیزیکی ارائه شده فقط
مصرف داخلی داشته و اگر گزارشات بخواهد در خارج از ایران کار شود ،نرم افزارها نیاز به رجیستر دارند.
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بوروکراسی اداری

وی در ادامه به مشکالت مربوط به نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت :ممانعت ها و برخوردهای سلیقه ای سازمان انرژی

اتمی ،وزارت نیرو ،راه و شهرسازی ،محیط زیست و منابع طبیعی ،عملیات اکتشافی که در بسیاری موارد نیازمند استعالم از
این دستگاه هاست را با دشواری و طوالنی شدن مدت زمان اجرای پروژه همراه می کند.

صائب فر تاکید کرد :بوروکراســی اداری ،عملیات اکتشــاف را در کشورمان طوالنی کرده و معدن کاران خصوصی و دولتی را

خســته می کند .وی ،معارضان محلی را دیگر مشکل فراروی اقدامات اکتشافی معدنی در کشور برشمرد که نیاز به فرهنگ
سازی دارد .به گفته این مسئول ،مهمترین مشکل در این حوزه موضوع سرمایه و پول است که عملیات اکتشاف را با هزینه
های باالیی همراه کرده است.

وی گفت :بســیاری از معدن کاران خصوصی ســرمایه الزم برای انجام عملیات اکتشاف را در اختیار ندارند و به همین دلیل

ناچار به صرفه جویی در هزینه ها و صرف نظر از بخشی از کارها می شوند و در نتیجه کارها به صورت استاندارد انجام نمی
شود ،یا با تاخیر و ناقص انجام می شود .وی بیان داشت:اکتشاف یک عملیات و کار ریسکی است و هزینه های آن وقتی

بر می گردد که معدن به بهره برداری رسیده باشد ،بنابراین کمتر فرد سرمایه گذاری به عملیات اکتشاف متمایل می شود.
اکتشاف و ضعف های آموزشی

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآور شد :در سال های گذشته فارغ التحصیالن دانشگاهی به دلیل

ضعف های آموزشــی ،از مهارت الزم برای انجام عملیات اکتشــافی و اجرایی برخوردار نشــده اند و تجربه کافی برای انجام

کارهای معدنی به ویژه در بخش اکتشاف که تجربه در آن از اهمیت باالیی برخوردار است ،ندارند.

وی اظهار داشت :همین مساله سبب می شود تا این افراد نقطه نظر مهندسی در پروژه ها نداشته باشند ،در نتیجه پروژه با
مشکل مواجه شده و بازده خوبی نخواهد داشت .صائب فر خاطرنشان کرد :در این زمینه نیازمند برگزاری دوره های عملی
و آموزشی کاربردی هستیم.
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کف قیمتی آلومینیوم در سه ماهه دوم سال2020
نمودار روند قیمتی آلومینیوم به عنوان یک کامودیتی و فلز اساســی طی یکســال اخیر نشان از کف قیمتی این فلز نقره ای

رنگ طی ماه های آوریل تا ژوئن (سه ماهه دوم سال) و همچنین پیک قیمتی در ماه جاری (اکتبر) دارد.

آلومینیوم در حالی اکتبر سال گذشته را با نرخ هر تن  1746دالر آغاز کرد که البته با روند صعودی که تا ماه بعد از آن در پیش

گرفت کمتر کسی را به این فکر وا می داشت که روزهای ریزشی تا ماه های بعد در کارخواهد بود.

تناوب قیمتی هر تن آلومینیوم با دامنه نوسان کوتاه موجب شد که حتی قیمت این فلز به  1825دالر تا  6ژانویه رشد پیدا

کند که یک قیمت قابل توجه برای آن زمان بود .اما ریزش واقعی قیمت آلومینیوم از روزهای آخر همان ماه شروع و تا 1460
دالر در آوریل ادامه پیدا کرد.

بار دیگر دامنه نوسان متناوب کوتاه برای هرتن آلومینیوم به وقوع پیوست که موجب شد در سه ماهه دوم سال جاری 2020
قیمتی فراتر از  1500دالر به خود نبیند.

اگــر بــه قیمت این فلز نقره ای رنگ طی بازه ی  5ماهه یعنی از ژوئن تا اکتبر 2020نگاهی بیندازیم روند صعودی بلند مدت

و در واقع اصالح قیمتی کامال آشکار بوده به گونه ای که نه تنها ریزش قیمتی جبران شده بلکه به باالترین حد قیمتی خود
طی یکسال اخیر یعنی باالی  1825دالر و معادل  1847دالر طی روزهای اخیر در ماه اکتبر افزایش داشته است.

آلومینوم در ماه اکتبر تا روزهای اخیر و آخر هفته ی گذشته به خوبی از پس قیمت فراتر از  1800دالری برآمده بود.
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رکورد زنی آلومینیوم و البته
پیشبینی کاهش نرخ آن تا پایان 2020
نــرخ جهانی هــر تن آلومینیوم در  13نوامبر در حالی به فراتر از  1900دالر و معــادل  1925دالر افزایش یافت که این حدود

قیمتی یک رکورد برای این فلز نقره ای رنگ محسوب می شود چرا که آلومینیوم از مارس  2019همچین تراز قیمتی به خود
ندیده است.

این رکورد قیمتی آلومینیوم به دلیل توسعه ی ساخت و سازها در چین و بهبود وضع تقاضای این کشور بوده است .نشانه
های بهبود رشد اقتصادی این کشور و افزایش مصرف فلزات بخصوص آلومینیوم ،تقاضا را باال برده است.

گفتنی است که گویا این تراز قیمتی با ثبات نخواهد بود چرا که مطابق پیش بینی فعاالن و صاحب نظران این عرصه بهای
جهانی هر تن آلومینیوم در روزهای باقی مانده و تا پایان  2020معادل  1890دالری خواهد بود که البته با این تفاسیر میانگین

قیمت این فلز اساسی در  12ماهه ی سال جاری میالدی  1774دالری برآورد می شود.
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«سید احمد مشکانی» عضو هیات رئیسه انجمن مس:

چالشهای اصلی اکتشاف در کشور؛ از قوانین نامناسب
معدنی تا معارضان محلی و کمبود سرمایهگذاری
عضو هیات رئیسه انجمن مس گفت :فعالیت های اکتشاف معدنی در کشور همواره با مسائل و مشکالت زیادی همراه بوده

مشکالتی که در بسیاری موارد منجر به زمان بر شدن اجرای پروژه ها یا مستهلک شدن معدن کاران شده و آنان را از ادامه
راه منصرف کرده اســت« .ســید احمد مشکانی » در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری ،تحلیلی معدن  ۲۴افزود :در رابطه با

اکتشاف معادن و با توجه به این که جزو  ۱۰کشور نخست دنیا در این بخش هستیم ،هنوز وضعیت ما نسبت به کشورهای

دیگر مناســب نیســت و ما خیلی عقب تر هســتیم و نیاز به بازنگری در این حیطه داریم .وی گفت :ما در بخش اکتشاف
ذخایر معدنی وضعیت مطلوبی نداریم ،در حالی که پتانســیل مواد معدنی در کشــور باال بوده و در حدود  ۶۴ماده معدنی
در ایران شناسایی شده است .مشکانی خاطرنشان
کرد :اکنون میزان استخراج مواد معدنی در کشور
سالیانه  ۴۰۰میلیون تن است که با توجه به پتانسیل

معدنی کشور این میزان می تواند با کشف ذخایر
افزایش چشم گیری داشته باشد.

وی بیان داشت :بیشترین میزان استخراج شامل

مواد معدنی آهک ،دلومیت ،گچ ،خا کهای صنعتی،

شــن و ماسه و منابع غیر فلزی است ،در حالی که

ما برخی مواد معدنی داریم که استراتژیک هستند

مثل مس ،طال ،مولیبدن ،کرومیت ،ســرب و روی،
منگنز ،آهن ،آنتیموان و.. .که میزان استخراج این

مواد باید افزایش یابد و این افزایش در گروی اکتشــاف اســت .عضو هیات رئیسه اکتشاف خانه معدن ایران تصریح کرد:

برای اکتشاف مواد معدنی باید بستر آن آماده باشد و چالش ها برطرف شود.

وی بیان داشت :چالش ها در این بخش روز به روز در حال افزایش است ،هر چند مسووالن قول رفع آنها را می دهند اما
تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده یا به صورت بطئی و کند بوده است.

مشکانی افزود :از زمان اعمال تحریم ها ،صادرات بسیاری مواد معدنی دشوار شده و همچنین برخی مواد معدنی که نیازمند
واردات آنها هستیم به سختی انجام می شود ،بر این اساس نیازمند رفع فوری چالش ها هستیم.
چالش قوانین معدنی

وی گفت :نخستین چالش در این بخش ،قوانین معدنی است ،قوانینی که بعضا فی البداهه و بدون انجام کار کارشناسی و

بدون در نظر گرفتن مسائل و مشکالت بخش اعالم می شوند ،گاهی اوقات نیز مسووالن مفاد صورتجلسه ای را به قوانین

معدنی اضافه می کنند! عضو هیات رئیسه انجمن مس اضافه کرد :تعدد قوانین و جامع االطراف نبودن برخی از آنها سبب

می شود تا شاهد تحلیل رفتن و ضعیف تر شدن بخش معدن یا تخریب معادن باشیم.

وی اظهار داشت :راهکار در این زمینه ،بازگشت به قوانین موجود است ،اگر نقطه ضعفی در این قوانین است باید برطرف
شوند و در غیر این صورت باید به درستی از آنها استفاده شود.
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بوروکراسی اداری

مشــکانی ،به بوروکراسی اداری به عنوان مشــکلی دیگر فراروی اکتشافات بخش معدن اشاره کرد و گفت :هر چند قوانین
مناسبی نیز در بخش معدن داریم ،اما گاهی اوقات بوروکراسی اداری سبب می شود تا افراد نتوانند به موقع از موارد پیش
بینی شده در قانون استفاده کنند ،همچنین در برخی دیگر از موارد بوروکراسی ادرای سبب مستهلک شدن افراد می شود.وی
افزود :این در حالی است که دولت الکترونیک روز به روز در حال گسترش است ،اما با وجود دیجیتالی شدن روندها ،همچنان

بوروکراسی ادامه دارد .عضو هیات رئیسه اکتشاف خانه معدن ایران ادامه داد :به تازگی ،شاهد نظری شدن بوروکراسی ها

هســتیم ،به این معنی که اگر مقام یا مســوول مربوطه از فعال معدنی خوشش بیاید ،کارش زودتر انجام می شود و در غیر
این صورت زمان رفع مشکل مشخص نیست! وی بیان داشت:این دست موارد سبب شده تا دادن رشوه و زیرمیزی رو به

افزایش باشــد .به گفته این کارشــناس بخش معدن ،امروز دولتمردانی که باید به معدن داران کمک کنند ،طوری رفتار می

کنند انگار ما خدمه و خادم آنان هستیم ،یعنی ما کاری کردیم که پُ ست ها و صندلی ها آنقدر ارزشمند به نظر برسد که برای
انجام شدن کارمان باید التماس کنیم؛ این هم نوعی فساد است که سبب تضعیف بخش معدن می شود.وی یادآور شد :اکثر

معادن با توجه به قرار داشتن در نواحی خارج از شهرها ،در مقیاس محلی و منطقه ای می تواند موجب رونق اقتصادی شود

و همچنین ،معادن مواد خامی تولید می کنند که مورد استفاده سایر بخش ها قرار می گیرد و نباید از اهمیت آنها غافل شد.
چالش محیط زیست و منابع طبیعی

مشکاتی ادامه داد :امروز در لزوم حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست هیچ شکی نیست ،اما فراموش نکنیم معدن

بخشی است که فعالیت در آن با تخریب آغاز می شود؛ همچنانکه برای ساخت یک منزل مسکونی ابتدا باید تخریب و پی
کنی کرد .وی گفت :در حالی که  85درصد یک ساختمان و بیش از  75درصد خودروها از مواد معدنی شکل گرفته ،اگر قادر

به استخراج این مواد نباشیم باید به واردات متوسل شویم که ارزبری داشته و در شرایط کنونی تحریم ها به دشواری انجام
می شود .مدیر ارشد گروه تخصصی معدنی و بازرگانی زرمش اضافه کرد :این مسائل سبب شده تا شاهد تصویب قوانینی

سخت از سوی منابع طبیعی و محیط زیست برای معدن کاران باشیم .وی یادآور شد :مشکالت یاد شده در حالی است که
به عنوان مثال ،آالیندگی حاصل از دود خودروها و صنایع دودزا یا ویالسازی ها ،تخریب بیشتری برای محیط زیست و منابع
طبیعی به دنبال دارد و باید اینگونه فعالیت ها در صف اول محدودیت ها باشند نه فعالیت های معدن کاری.
معارضان محلی

عضو هیات رئیســه انجمن مس ادامه داد :در قانون تصریح شــده ،هر کس که بخواهد جلوی فعالیت های معدن کاری را

بگیرد باید از سوی نیروی انتظامی بازداشت شود ،اما هیچگاه این قانون به اجرا در نیامده است .وی گفت :امروز شاهدیم

بومی ها و معارضان محلی از فعالیت معادن جلوگیری می کنند ،قوه قضائیه هم اعالم می کند قانونی برای جلوگیری از آنان

نداریم و به تازگی نیز تعطیلی معادن از سوی قضات باب شده است؛ این مسائل به ضرر فعالیت های معدن کاری در کشور
است و تا بخواهیم چنین مسائلی را حل کنیم زمان از دست می رود و معدن کار مستهلک می شود.
چالش ماشین آالت معدنی

مشکانی با بیان اینکه تحریم ها در سال های گذشته سبب شده تا ماشین آالت معدنی مستهلک شوند ،اظهار داشت :در این
زمینه باید به توســعه داخلی ســازی ماشین آالت در داخل کشور بپردازیم که نیازمند سرمایه و فناوری است و یا دولت باید
ماشین آالت یاد شده را وارد کرده و به معدن کاران حقیقی بفروشد .وی تاکید کرد :در غیر این صورت ،هزینه های تعمیر و

نگهداری ماشین آالت با قیمت های کنونی ارز بسیار باالست.
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چالش دانش فنی

عضو هیات رئیسه اکتشاف خانه معدن ایران ،دستیابی به دانش فنی و تجربه را چالش بعدی در بخش معدن ایران عنوان

کرد و گفت :هرچند دانش فنی از طریق اینترنت یا مطالعات کتابخانه ای قابل اکتساب است ،اما نمی توان تجربه را به این

طریق کسب کرد؛ در این زمینه نیازمند گسترده تر کردن ارتباطات با خارج از کشور ،دانشگاه ها و مراکز تحققاتی هستیم و
باید بتوانیم با دعوت از اساتید صاحب نام بین الملی و برگزاری همایشها و سمینارها ،به کسب تجربه بپردازیم و از دانش
روز برخوردار شویم.

وی تاکید کرد :در همین پیوند ،ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه از ملزومات است ،باید بدانیم که ارائه و نوشتن مقاالت به

خودی خود فایده ای ندارند و باید به سمت مسائل اجرایی برویم.

به گفته این کارشناس بخش معدن و صنایع معدنی ،کمبود کارشناسان خبره یکی دیگر از مشکالت است ،امروز کارشناسان

بیشتر دفتری شده اند و کمتر کسی به سراغ انجام عملیات صحرایی یا کار در معادن می رود و به همین دلیل با ضعف بزرگ
نیروی انسانی در بخش معدن مواجه هستیم که در آینده بدتر نیز خواهد شد.
چالش سرمایه گذاری

این فعال معدنی ،به کمبود ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی به عنوان چالشــی بزرگ بر سر راه توسعه این بخش

اشــاره کرد و گفت :عالوه بر مشــکل تحریم ها ،فعالیت معدنی در ایران با ابهامات زیادی برای سرمایه گذاران خارجی
همراه است.

وی زمان اجرایی شــدن برجام را یاد آور شد که شــاهد سیل ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور بودیم و تمایل زیادی به
حضور و ســرمایه گذاری در بخش معدن کشورمان داشــتند ،اما به دلیل مبهم بودن برخی از قوانین قادر به برنامه ریزی و

تصمیم گیری نبودند .مشکانی خاطرنشان کرد :امروز شاهدیم خصولتی ها بیش از بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری

در این بخش هستند ،افرادی که به موازی کاری با فعاالن بخش خصوصی کارآفرین پرداخته و به دلیل بهره گیری از رانت،
پول بیشتری نیز جذب می کنند.
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ه شرکت طالى زرشوران در سال ۱۴۰۰
برنام 

طال و نقره ،از مهم ترین فلزات گرانبها با کاربردهای مهم در زندگی بشــر امروز هســتند .استفاده در صنایع گوناگون از جمله
الکترونیک ،داروســازی ،آرایشی و بهداشتی تا کاربردهای زینتی از جمله مهمترین این کاربردهاست .با توجه به افزایش روز

افزون تقاضا برای این فلزات ارزشمند و لزوم تامین هرچه بیشتر نیاز بازار بیش از پیش نمایان میشود .فلزاتی استراتژیک
که در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی امروز از جمله اقتصاد(به عنوان پشتوانه پولی و )...رخنه کردهاند .شرکت گسترش معادن

و صنایع معدنی طالی زرشوران با هدف پاسخگویی به این نیاز تاسیس شد و با عملکرد خود در سالهای پس از بهره برداری

توانسته نقش مثبتی در تامین نیازهای داخل کشور به این فلزات اساسی ایفا کند .شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی
طالی زرشــوران ،شــرکتی دولتی بوده و صد در صد سهام آن متعلق به سازمان ایمیدرو میباشد .هلدینگ مهندسی و بهره

برداری آن از سال  1398به شرکت ایمپاسکو سپرده شده است .معدن طالی زرشوران در استان آذربایجان غربی و شهرستان

تکاب قرار دارد و تولید شمش های طال و نقره فعالیت اصلی آن می باشد .در ادامه بر آنیم که گوشه ای از اقدامات و دست
آوردهای شرکت طالی زرشوران را در حوزه های معدن و کارخانه اجماال اطالع برسانیم .در ضمن به برخی از فعالیت هاس
شرکت طالی زرشوران در حوزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار نیز اشاره می کنیم:
الف)فعالیت در حوزه معدن:

کار در حوزه معدن با جدیت درحال پیگیری بوده و کارهای مربوط به اســتخراج و اکتشــاف به خوبی در حال پیشــرفت و
پردازش دائمی اســت .باطله برداری و اســتخراج ماده معدنی ،به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های جاری در معدن می
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باشــد و حفاری اکتشــا فی جدید به میزان  20.000متر به مناقصه گذاشته شده و امیدهای بسیار زیادی به افزایش ذخیره

کانسنگ طالی موجود در معدن با فعالیتهای اکتشافی می رود.

در راستای استخراج ماده معدنی و به منظور تسریع و تسهیل در کار ،بهره برداری از انبار ناریه در سال جاری در دستور کار
قرار گرفت .در راستای دقت و امنیت بیشتر در کار ،طی قراردادهایی جداگانه مسئول فنی و مسئول ایمنی به مجموعه معدن
در طی سالجاری اضافه گردیدند.

ب)فعالیت در حوزه کارخانه و خط تولید:

برنامه تعریف شــده در خط تولید ،تولید حداکثری با تمامی مالحظات فنی ،مهندســی ،سالمت کارگری و زیست محیطی

است .در این راستا ،تناژ ماده معدنی ورودی به خط تولید در  7ماهه نخست سال  1399با رشد  15درصدی نسبت به مدت

مشابه سال قبل به عدد  40.000تن رسیده و در نتیجه تولید طال در  7ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
 26درصد رشد نشان می دهد.

بــه منظور کمک به رفع ایرادات موجود در خط و بکارگیری تجهیزات روز از شــرکتهای دانش بنیان فعال در این زمینه

اســتفاده می شــود که هم اکنون عقد قرارداد صورت گرفته و در مرحله مطالعاتی و طراحی سیستم می باشند .برنامه
تولیدی برای ســال  1400در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران رسیدن به ظرفیت اسمی تولید در

پروانه بهره برداری می باشد .با اصالحات و رفع معایب موجود در خط تولید و بهره گیری از تجهیزات و لوازم روز ،تولید
 1.8تن شــمش طالی  24عیار به عنوان هدف در برنامه تولیدی ســال  1400تعیین شده است .این مجموعه نقش به

سزایی در ایجاد اشتغال پایا در منطقه داشته ،به طوریکه هم اکنون  1034نفر در حوزه های مختلف قرارداد کار معین،

شرکتی و خدماتی مشغول به کار می باشند.

برآورد می شود حدود  5برابر این میزان نیز اشتغالزایی غیر مستقیم صورت گرفته باشد .در راستای صیانت از محیط

زیست ،این شرکت همواره رویکری قاطعانه در حفظ و پاسداری از محیط زیست داشته و در این راستا فعالیتهای الزم
را انجام داده است .به طور مثال واحد ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی شرکت طالی زرشوران با پایش آنالین

زیست محیطی و سنجش پارامترهای زیست محیطی الزم به طور دائم و مستمر شرایط را کنترل می کند تا هیچگونه
آلودگی از جانب کارخانه و خط تولید به محیط زیست اطراف وارد نشود .تامین علوفه برای حیوانات وحشی در فصل

سرما و شرایطی که دسترسی به مواد غذایی برای حیات وحش دشوار است از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در شرکت
طالی زرشوران می باشد .انباشت باطله های خروجی از خط تولید در سدی که به همین منظور با نام سد باطله ایجاد

شده است نیز از دیگر اقدامات مهم و اساسی صورت پذیرفته است .به منظور افزایش ظرفیت سد باطله بهربرداری از
 zone1توسعه سد باطله ظرف  10روز آینده صورت خواهد پذیرفت و برنامه توسعه ای سد باطله ظرف  6ماهه نخست
سال  1400به پایان خواهد رسید.

ج) حوزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار:

شــرکت گســترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران به عنوان یک وظیفه ذاتی همواره برخود فرض می دانسته تا در

توسعه و عمران همه جانبه منطقه دخیل بوده و با مشارکت در طرح های توسعه ای سعی داشته تا مسئولیت خود در بعد

اجتماعی و توسعه ای به انجام برساند .از آنجمله میتوان به تامین هزینه و کمک در احداث مدارس و جاده های روستایی

اشــاره نمود .شــرکت طالی زرشوران در بعد سالمت جامعه نیز با کمک به تهیه تجهیزات بیمارستانی مانند دستگاه دیالیز و

نیز در شــرایط کنونی با ارائه پکهای بهداشتی به فرمانداری و شهرداری تکاب و همچنین پشتیبانی از ستاد کرونا شهرستان
تکاب در انتقال کیتهای آزمایشگاهی به مراکز آزمایشگاهی معتبر نیز فعالیت دارد.
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استارت موتور قدرتمند قیمت مس در اواسط آوریل 2020
اگر به بازه ی نوامبر  2019تا نوامبر  2020به دید بررسی نرخ جهانی مس توجه داشته باشیم به ریزش و سپس جهش قیمتی

این فلز سرخ رنگ پی می بریم که به نوعی اصالح قیمتی عمیق را پشت سرگذرانده است.

در نوامبــر  2019کــه نرخ هر تن مس  5811دالر معامله می شــد ،روند صعودی قیمت موجب شــد که فعاالن بازار این فلز

خوشــبینانه به آینده ی آن نگاه کنند و ریزش قیمتی عمیق را هیچگاه متصور نشــوند چرا که تا دوماه آینده و ماه نخست
 2020قیمت آن به  6276دالر افزایش یافت.

اما همانگونه که گفته شد روند قیمتی مس تعجب همگان را در ماه های آتی برانگیخت به گونه ای که این ریزش قیمتی
از همان روزهای پایانی ژانویه  2020شــروع و تا اواســط ماه مارس ادامه دار بود و موجب شد که با کاهشی  1500دالری به

 4774دالر نزول یابد.

موتور محرک قدرتمند بهای مس در اوایل ماه آوریل  2020اســتارت به کار زد و پر قدرت مرزهای دالری را یک به یک پشــت
سر میگذاشت که اگرچه گاها در مسیر خود با موانعی کوچک برخورد اما هیچ گاه این موانع موجب توقف رشد قیمت مس

نشد .رشد ادامه دار بهای مس باعث شد که نه تنها بار دیگر به ترازهای قبلی خود برسد بلکه آن ها را هم پشت سر بگذارد.
نرخ هر تن مس در سپتامبر سال جاری میالدی به طرز شگفت انگیزی به  6833دالر صعود پیدا کرد.

گفتنی است طی دوماهه اخیر و تا آخر هفته ی گذشته  5نوامبر بهای مس با دامنه ی نوسان محدود به  6798دالر رسیده
است و تنها  2دالر دیگر کافی است که بار دیگر تراز  6800دالری را به سلطه ی خود درآورد.
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بعد از زغالسنگ نوبت به کنسانتره مس رسید

چین واردات کنسانتره مس از استرالیا را نیز ممنوع کرد
چند هفته ای اســت که از اعالم منع واردات زغالســنگ چین از استرالیا می گذرد که البته نتیجه ی آن چیزی بهتر از کاهش
معنی دار و قابل توجه قیمت این محصول استرالیا نبود حال گویا نوبت به کنستانتره مس این کشور رسیده چرا که شنیدهها

حاکی از آنست که محموله های استرالیایی تحویل گرفته نمی شوند و بالتکلیف بر روی آب سرگردانند.

حال اروپا ،ژاپن ،هند و جنوب شــرقی آســیا در این زمان مهم قرارداد ساالنه  ،به عنوان مقصد بالقوه جایگزین برای دریافت
مواد کنسانتره در نظر گرفته شده اند.

چندین منابع مهم خبری در بازار چین از ترخیص نشدن محموله کنستانتره استرالیا در گمرک چین بعد از تاریخ  6نوامبر می
گویند .گفته می شــود محموله هایی که در راه به چین هســتند و یا ممکن است دیر برسند مشمول خسارت و زیان زیادی

خواهند شد که البته ظاهرا چین این اجازه را به گمرکات مختلف داده که بر اساس نیاز سنجی و تشخیص بتوانند محموله
های روی آب را ترخیص کنند.

گفتنی است وزیر تجارت چین در جلسه ی روز جمعه ی پیش که با حضور مسئولین ایالتی پشت درهای بسته و حتی بدون
اجازه ی ورود گوشی های همراه برگزار شد این ممنوعیت را به طور شفاهی اعالم کرده است.

همچنین گفته می شود که حتی هرگونه اقدام در دریافت و بسته بندی مجدد محموله های استرالیایی برای ارسال به نقاط
دیگر شدیدا ممنوع اعالم شده است.
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دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران:

بخش معدن نیازمند استراتژی برای بلندمدت است
دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران گفت :باید به فکر اســتراتژی در اقتصاد معدن ،اکتشــاف و مقوله های
اســتخراج ،فرآوری و تولید محصول نهایی برای بلندمدت باشــیم" .شهرام شریعتی" در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری-
تحلیلی معدن  ۲۴افزود :امروز شــاهدیم با توجه به حرکت جهان به ســمت فناوری های های تک ( )High Techو علوم

فضایی و نظامی ،فلزات غیر آهنی جایگاه جدیدی برای خود یافته و فاصله شــان هر با ســایر فلزات معنادار و بیشتر شده

است .وی گفت :وقتی می بینیم فلزات غیرآهنی چقدر در زندگی روزمره انسانها وارد شده و رسوخ کرده ،به اهمیت باالی آنها

بیشتر پی می بریم ،این در حالی است که در کشور ما فناوری
معدنی در مقوله استخراج و در نهایت ،تولید شمش درجا زده

و برنامه دیگری نداریم .شریعتی خاطرنشان کرد :در کشور ما
هر چقدر که توانایی فروش داشته باشیم عملیات استخراج

و اکتشاف انجام می شود ،هرچند اکتشافات عمومی خاص
کشور ما نیست و کشورهایی نظیر روسیه ،استرالیا ،آمریکا و
اروپــا نیز این اقدام ها را انجام میدهند ،اما ما تحت عنوان

اکتشافات عمومی باقی ماندیم.

ن اینکه در کشور ما چیزی به نام استراتژی اکتشاف
وی با بیا 

وجــود ندارد ،ادامه داد :برخالف آنچه ایمیدرو ادعا می کند،

این سازمان متولی اکتشافات معدنی در کشور نیست ،بلکه

در این زمینه ســال ها از دنیا عقبیم ،فقط اکتشــافات عمومی میکنیم اما به دنبال سایر منابع خاص نیستیم .دبیرکل خانه

صنعت معدن و تجارت جوانان ایران اظهار داشت :در ایران ابتدا یک محدوده در اختیار گرفته می شود و پس از آن عملیات
اکتشاف آغاز می شود ،نتیجه هرچه باشد فرقی نمی کند!

وی ادامه داد :امروز بهجز مس ،سرب و روی ،در سایر فلزات غیر آهنی نظیر کرومیت و منگنز عملکرد ضعیفی داشتیم و این

رویه در خصوص ســایر فلزات غیرآهنی نظیر نیکل ،کبالت و کروم نیز وجود دارد .شــریعتی تصریح کرد :ما بزرگترین معادن

کشــورمان را در باطله های ســرب و روی زنجان که عناصری همچون کبالت ،نیکل و کروم در دل خود دارد ،به عنوان یک
ذخیره  ۱۷میلیون تنی روی زمین گذاشــته و از آن اســتفاده نمی کنیم .وی افزود :ما در آلومینا استراتژی نداریم ،همواره به

دنبال تهیه بوکسیت برای تامین خوراک کارخانه جاجرم هستیم ،در حالی که حد فاصل قزوین تا زنجان ،آلومینا و حد فاصل
دامغان تا سمنان ،سرباره داریم.

دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران خاطر نشــان کرد :ما بهجز چند معدن بزرگ و انجام کارهای عمومی در

آهن ،مس و برخی دیگر از عناصر ،برنامه خاصی نداریم ،مشــکل اساســی آنجاست که کار کارشناسی انجام نمیشود و کار

کارشناسی تنها در قالب مصاحبهها ،رادیو تلویزیون و دانشگاهها است ،اما در اجرا مدیران به دنبال حاشیه امنیت هستند.

وی بیان داشت :مدیران ،سرب و روی و آهن را مناسب ترین عرصه ها برای حفظ جایگاه شان می بینند و در این شرایط،
چرا باید مثال به ســراغ آلومینا بروند که پروژهای ریســکی است و پس از چند  ۱۰میلیارد ناموت تعریف پروژه و صرف هزینه،

احتماال به زمین خواهد خورد .شریعتی گفت :امروز ایمیدرو به دنبال اکتشاف نیست ،بلکه در وظایف سازمان زمین شناسی
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دخالت میکند و این سازمان را به سازمانی منفعل تبدیل کرده که توان قبل را ندارد.

وی ادامه داد :مدیران به ســراغ پروژه های دیســکی نظیر آلومینا ،منگنز ،تنگستن و غیره نمی روند ،بلکه سراغ چیزی می
روند که حاشیه امنیت شان حفظ شود و قدرت کار عملیاتی گسترده از آنان گرفته شده است.

دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران خاطر نشان کرد :امروز شرکت ملی صنایع مس ،یک شرکت در تراز جهانی
اســت ،همچنین معادن مهدی آباد و انگوران نیز معادنی در کالس و تراز جهانی اند ،اما واقعیت این اســت که از چند دهه
پیش تاکنون دیگر معدن در حد و اندازههای انگوران ،سرچشمه یا گل گهر نداشتیم.

وی تصریح کرد :دلیل اینکه همه معادن یادشده خوب بودند ،این بود که پایه و اساس خوبی داشتند و آمریکایی ها ،روس

ها و اروپایی ها در این مناطق عملیات اکتشافی انجام دادند و در نهایت معادن امروز را شاهدیم.

شــریعتی اظهارداشــت :امروز هر چند در مس کشورهای قدرتمند جهان هســتیم و در آهن در منطقه آسیای جنوب غربی
حرفهایی برای گفتن داریم ،اما در ســایر فلزات غیرآهنی با توجه به قابلیت ها و امکانات و پول نفتی که برای توســعه آنها

سرازیر شده ،کارهای مناسبی نداشتیم .وی افزود :الزمه فعالیت های اقتصادی این است که سیاست کالن در بخش معدن

داشته باشیم و روال اکتشاف ،استخراج ،فرآوری و تولید محصول نهایی باید در مسیر روبه رشد باشد .دبیرکل خانه صنعت
معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد :معدن ،یک عرصه سیاسی نیست بلکه یک موهبت خدادادی است و همچون نفت

باید خط آن ثابت بماند .وی تاکید کرد :در بخش معدن نباید از مدیران سیاسی استفاده کنیم ،اما مدیرانی که لزوم ًا معدنی

نباشند هم میتوانند به یاری این بخش بشتابند تا خط رشد تولید ناخالص داخلی را در این بخش همواره رو به رشد ببینیم.

49

آذر 1399

ویژهنامه الکترونیــــــکی
فلــــزات غیرآهنـــــــــــــی

w w w. m a d a n 2 4 . c o m

تصمیمات غیرکارشناسی ،بالی جان فعاالن کرومیت

تنها  ۱۰تا  ۱۵درصد معادن کرومیت کشور فعالند
احتمال تبدیل شدن ایران به واردکننده کرومیت وجود دارد.
"مصطفی مالداری" معدنکار کرومیت معتقد است :با مشکالت موجود بر سر راه تولیدکنندگان و معدن کاران ،سنگ اندازی

های دولت ،صدور بخشنامه ها ،وضع عوارض گمرکی و حقوق دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی ،شاید روزی برسد

که نیازمند واردات کرومیت به کشور باشیم .مصطفی مالداری تولید کننده این ماده معدنی امروز در گفتوگو با سایت خبری
تحلیلی معدن  ۲۴به بیان مسائل و مشکالت موجود بر سر تولید کنندگان و معدن کاران پرداخت .وی گفت :در جهان چند

کشور از جمله آفریقای جنوبی ،ایران ،ترکیه ،پاکستان ،عمان ،هند و زیمبابوه،
کشورهای اصلی تولید کننده کرومیت و سنگ کروم هستند .وی بیان داشت:

در این میان ،تولیدکننده اصلی آفریقای جنوبی اســت که بیشترین ذخایر را

در اختیار داشته و باالترین آمار تولید سنگ در این کشور انجام می شود .با
این حال عمده کرومیت تولیدی این کشــورها از جمله کشورمان برای چین
ارســال می شــود .به گفته مالداری ،در داخل کشور ،عمده مصرف کنندگان

سنگ کروم ،کارخانجات فروکروم هستند .اکنون دو کارخانه فروکروم فعالند
که اولی شرکت فروکروم جغتای از شرکت های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد

معدنی ایران و در اختیار بخش خصوصی اســت و دومی ،شرکت فروکروم
رفسنجان است چند سال از راهاندازی آن میگذرد.

وی خاطرنشان کرد :در ایران سالیانه بین  ۴۰۰تا  ۶۰۰هزار تن سنگ کرومیت

تولید میشــود که به طور عمده در استانهای خراسان جنوبی ،خراســان رضوی ،کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،

فارس و آذربایجان است.

وی اظهار داشت :آفریقای جنوبی کرومیت را به دلیل گروه پالتین (متشکل از نیکل ،کبالت ،وانادیوم ،پالتین و غیره) استخراج
می کند ،اما با توجه به نبود فناوری مربوطه در کشورمان ،استخراج سنگ کروم منهای گروه پالتین است؛ به عبارتی جمهوری

اسالمی ایران در مقایسه با آفریقای جنوبی خام فروش کرومیت است.

مدیرعامل شــرکت کروم کاران شرق سبزوار ادامه داد :شرکت فروکروم جغتای سبزوار ،سالیانه بین  ۱۷تا  ۱۸هزار تن فروکروم

پرکربــن تولیــد می کند ،به این منظور چهار برابر این میزان یعنی حدود  ۷۰هزار تن نیز مصرف ســنگ کروم دارد .فروکروم
رفسنجان نیز سالیانه بین  ۶۰تا  ۱۰۰هزار تن سنگ کرومیت مصرف می کند.

وی بیان داشــت :در مجموع مصرف ســنگ کرومیت و کنسانتره آن در کشور  ۱۷۰هزار تن است ،به عبارتی  ۳۰۰هزار ناموت
ال
مازاد تولید داریم که در سالهای گذشته با سیاستهای وزارت صنعت معدن و تجارت در جلوگیری از خامفروشی اکنون عم ً

صادرات آنها به صفر رسیده است ،درحالیکه صادرات سالیانه  ۴۰۰هزار تنی را نیز در کارنامه داریم.

مالداری گفت :خریداران داخلی ســنگ کروم نیز عمدت ًا قیمت های پایین برای این محصول می پردازند ،همین مســاله و
سیاست های گمرکی موجب شده که از سال گذشته توجیه اقتصادی معدنکاری کرومیت از بین برود .به طوری که محصول
کرومیت ایران در چین  ۱۹۰دالر در هر تن قیمت دارد ،اما در کشورمان تقریب ًا به نصف این قیمت و حدود  ۱۰۰دالر خریداری
میشود .این در حالی است که طی یکی دو سال گذشته هزینه های تولید در کشور چندین برابر شده است.
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وی تاکید کرد :ورود دولت به بخش کرومیت ،به دلیل عدم شناخت کافی از این بخش ضرر و زیان های زیادی به فعالیت
های معدنکاری وارد کرد و امروز کمتر از  ۱۰درصد معادن کرومیت ایران فعالند .در اســتان خراســان رضوی نیز به دلیل نبود
توجیه اقتصادی ،بین  ۱۰تا  ۱۵درصد معادن کرومیت فعال هستند.

ایــن فعــال کرومیت افزود :ورود دولت به این بخش ،همراه با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناســی و عدم مشــورت با بخش
خصوصی ،لطمات زیادی به بخش زد.

وی با بیان اینکه دو ســال پیش ،دولت  ۲۵درصد قیمت این ماده معدنی را به عنوان عوارض خروج گمرکی در نظر گرفت،

ادامه داد :مگر ســود این فعالیت چقدر اســت که با در نظر گرفتن مالیات ،هزینه های تولید ،حمل و سایر مشکالت معدن
کاری ،یــک معدن کار باید یک چهارم قیمت محصول تولیــدی خود را به عنوان عوارض پرداخت کند؟ و کجای دنیا چنین
چیزی مرسوم است؟

مالداری اضافه کرد :در این زمینه مراتب اعتراض خود را از طریق خانه معدن ایران و انجمن کرومیت و ســایر انجمنهای

مربوطه اعالم کردیم و در نهایت عوارض یاد شده به  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش یافت ،اما در حقیقت نوشدارو پس از مرگ سهراب
بود و بسیاری سرمایهها از این بخش خارج شدند.

وی گفت :وضع عوارض  ۲۵درصدی سبب شد تا بسیاری از صادرکنندگان از چرخه کار خارج شوند ،در حالی که بسیاری از

معادن کرومیت در کشور را صادر کنندگان می گرداندند ،قوانین دست و پاگیر دولتی ،همچنین ریسک های موجود سبب
شد تا ضرر اصلی را در این فعالیت معدنکاران بپردازند.

رییس هیات مدیره شــرکت مهندسی اقتصادی یلدا فرآور اظهارداشــت :یکی دیگر از دشواری های کار در این حوزه ،وضع
حقــوق دولتی دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومانی بــه ازای هر تن ظرفیت بود .قیمتی که در حقیقت با قیمت عوارض در چین

برابری میکند .وی ادامه داد :همه این مسائل نشان می دهد که در ایران ،معدنکاران کرومیت باید برای بدیهیات و چیزهای

پیش پا افتاده بجنگند .تصمیمات و بخشــنامه هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی و فعاالن کرومیت اتخاد شده و
اعداد و ارقامی که اعالم می شود ،فعاالن این بخش را از تکاپو انداخته است.

مالداری گفت :در حالی که سال  ۹۷مراتب اعتراض خود را به وزارتخانه ،انجمن ها و تشکل ها ابراز کردیم ،مسئوالن امسال

فهمیدند که کار در معادن تعطیل شده و حال می پرسند چرا معادن کرومیت تعطیل شده است؟

وی بیان داشــت :در حالی که در گذشــته حدود  ۵۵هزار نفر در این حوزه کار و فعالیت میکردند ،اما امروز فقط  ۱۵درصد

آنان مشغول به کار هستند .باید در نظر گرفت معادن کرومیت در مناطقی وجود داشته که کار کشاورزی و سایر فعالیتهای
اقتصادی امکان پذیر نبود ،اما با این مشکالت ،اشتغال و فعالیت اقتصادی در مناطق یاد شده از بین رفته است.

این فعال بخش کرومیت گفت :عالوه بر موارد یاد شده ،معدن کاران کرومیت با مشکالتی نظیر سنگ اندازی سازمانهای
حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی ،همچنین معارضان محلی مواجهند که دشواری های تولید را مضاعف کرده است.

وی خاطرنشان کرد :انتظاری از دولت انتظار نداریم ،بلکه فقط می خواهیم دولت سنگ جلوی پای ما نیاندازد ،زیرا اطالعاتی

نسبت به کار ندارند .جالب اینکه با همین اطالعات ناقص و اندک ،ما را با آفریقای جنوبی و چین مقایسه میکنند .این در
حالی است که به مراتب هزینه های تولید در ایران باالتر از سایر کشورها است.

وی افزود :بطور نمونه برای یک بیل مکانیکی پنج میلیارد ناموت باید هزینه کنیم ،در حالی که نمونه به روز همان بیل مکانیکی

در عمان تنها یک میلیارد ناموت هزینه میخواهد و سرمایه گذار عمانی به راحتی میتوانند ال.سی باز کرده و ارتباطات بانکی

خود را داشته باشد .در چنین شرایطی معدن کار ایرانی مشغول رقابت است.

مالداری هشــدار داد :با مشکالت موجود بر سر راه تولیدکنندگان و معدن کاران ،سنگ اندازی های دولت ،صدور بخشنامه
ها ،وضع عوارض گمرکی و حقوق دولتی بدون مشــورت با بخش خصوصی ،شــاید روزی برسد که نیازمند واردات کرومیت

به کشور باشیم.
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موفقیت استرالیا در معدن کاری
با وجود چالش کرونا
معدن :24بخش معدنی کبالت استرالیا در سال  2020رشد مثبتی را تجربه می کند چرا که صنایع پایین دستی معدنی کشور

از اثرات مخرب کووید  19مصون مانده اند.

موسســه ی بین المللی فیتچ رشــد  4درصدی کبالت استرالیا را در ســال جاری میالدی به نسبت  2019برآورد کرده است.

اســترالیا تا حال حاضر  27هزار و  634نمونه مبتال به کرونا داشــته که بیانگر این است که آمار مبتالیان به طرز قابل توجهی

از سایر کشورهای دارنده بازار این محصول کمتر بوده است.

گفتنی اســت در اوایل اقدامات پیشــگیرانه ویروس کرونا دولت این کشور استخراج معادن را مهم ترین اصل تجارت اعالم
کرد و در همین راستا عملیات استخراج کبالت را از سر گرفت.

در نیمه ی اول ســال  2020معدن نیکل-کبالت گلنکور مورین در غرب اســترالیا موفق به ثبت رشد  14درصدی تولید کبالت

شده است .الزم به ذکر است این شرکت معدنی در سال  2019به تنهایی سهم  66.7درصدی تولید کبالت استرالیا را به عهده

داشته است که بزرگترین تولید کننده کبالت این کشور نام گرفته است.

موسسه ی فیتچ در پیش بینی های خود انتظار رشد  5.3درصدی تولید کبالت استرالیا را بین سال های  2021تا  2029برآورد

کرده که این عدد برای سال های  2010تا  2020معادل میانگین  2.4درصدی بوده است.
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گذر مسیر کربن زدایی از معادن
تولید انرژی منهای کربن ,موضوعی که اخیرا در محافل خبری زیاد مطرح و شنیده می شود.در یک کالم کربن زدایی به معنای
کاهش دی اکسید کربن از طریق استفاده از منابع کم کربن با هدف کاهش تولید گازهای گلخانه ای در کره ی زمین است.

کشــورهای صنعتی برای تولید انرژی با کربن پایین برنامه های ویژه ای دارند مثال چین قصد دارد تا ســال  ۲۰۶۰تمام و یا

حداقل تمام انرژی را بدون کربن تولید کند .شــرکت های فناوری در آمریکا اکنون بخشــی از انرژی خود را به روش کم کربن
و از سلول های خورشیدی تامین می کنند.

برخی فلزات در چرخه ی انتقال انرژی نقش کلیدی دارند به عبارت ســاده اگر بخواهید انرژی با کربن پایین تولید کنید در
فرآیند این کار به فلزاتی از جمله آلومینیوم,مس ,نیکل ,کبالت و لیتیوم احتیاج دارید.

موسســه وود مکنزی پیش بینی کرده که جهان تا  ۱۵سال دیگر یعنی تا  ۲۰۳۵نیاز به یک تریلیون دالر سرمایه گذاری برای
افزایش تولید مس و دیگر فلزات دارد .این میزان از فلزات برای چرخه ی انتقال انرژی الزم است.

تولید انرژی کم کربن از مسیر صفحات خورشیدی ,انرژی های بادی ,سوخت های زیستی و وسایل نقلیه برقی می گذرد.
پس در نهایت مسیر تولید انرژی کم کربن از معادن غیر فلزی می گذرد!
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روند تغییرات قیمتی فلزات اساسی در سال جاری
روند تغییرات قیمتی فلزات پایه به نسبت ساالنه برای تنها سرب منفی بوده در حالی که دیگر فلزات به نسبت ابتدای سال

رشد قیمت داشته اند .حال در این گزارش به بررسی این روند به هر سه نسبت هفتگی ,ماهانه و ساالنه می پردازیم.

نرخ جهانی هر تن مس به نسبت هفته ی قبل  ۳.۷۵درصد به نسبت ماه قبل  ۵.۵۴درصد و به نسبت ابتدای سال ۱۵.۳۸
درصد رشد قیمتی مثبت داشته است.

بهای هر تن نیکل به نسبت هفتگی  ۳.۴۴درصد به نسبت ماهانه  ۳.۶۱درصد و به نسبت ابتدای سال  ۱۳.۶۱درصد افزایش
قیمت داشته است.

هر تن آلومینیوم  ۲.۱۷درصد به نسبت هفتگی  ۵.۶۶درصد به نسبت ماهانه  ۷.۵۸درصد به نسبت شروع سال  ۲۰۲۰تغییرات

مثبت قیمتی را تجربه کرده است .فلز روی هم  ۱.۲۳درصد به نسبت هفتگی  ۱۰.۳۳درصد به نسبت ماهانه  ۱۵.۶۱درصد به
نسبت ابتدای سال رشد قیمت مثبت داشته است.

ولی در میان فلزات اساســی ســرب اگرچه با تغییرات مثبت هفتگی و ماهانه رشــد مثبت داشته اما به نسبت اوایل سال

کاهش داشته است .نرخ جهانی هر تن سرب  ۲.۷۲درصد به نسبت هفته ی پیش  ۵.۴۲درصد به نسبت ماه پیش و منفی
 ۲درصد به نسبت ابتدای سال رشد داشته است.

با این تفاسیر بیشترین تغییر مثبت به نسبت ابتدای سال  ۲۰۲۰از آن روی با مثبت  ۱۵.۶۱درصد و کم ترین مربوط بهسرب
با منفی  ۲درصد می باشد.
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عوامل موثر بر قیمت فلزات غیر آهنی
افزایش یا کاهش قیمت های جهانی فلزات اساســی همچون فلز روی ،شمش سرب و شمش مس و آثاراحتمالی مثبتی و

منفی که این روند صعودی می تواند بر عملکرد شــرکت های فعال در گروه ســرب و روی بگذارد ،موجب می شود که توجه

فعاالن بازار سرمایه نسبت به سهام شرکت های مذکور معطوف شود ،اما چه عواملی برقیمت فلزات اساسی تاثیر می گذارند؟
-1قیمت حامل های انرژی:

فلزات رنگینی که در بورس لندن معامله می شوند به دلیل انرژی بر بودن آنها ،ارتباط مستقیمی با روند قیمتی حامل های

انرژی دارند .ازاین رو با نزدیک شــدن به فصل ســرما و صعود قیمت حامل های انرژی ،قیمت جهانی فلزات اساســی نیز
افزایش می یابد.

-2افزایــش یــا کاهش موجودی انبار کاال در بورس لندن و در مقابل آن افزایش عرضه یا تقاضا برای این نوع ازمحصوالت

نسبت به عرضه آنها موجب روند صعودی یا نزولی قیمت های جهانی فلزات اساسی شده و از عوامل اصلی اثرگذار بر این
امر به شمار می روند.
-3معامالت اسنادی

معامالت فلزات اساسی در بورس لندن تنها براساس عرضه و تقاضای محصول انجام نمی پذیرد ،بلکه برخی از معامالت نیز
به صورت معامالت اســنادی انجام می شــود که افزایش حجم این نوع از معامالت طی بازه زمانی کوتاه مدت می تواند در
حرکت قیمت های فلزات اساسی در مسیر صعودی مؤثر واقع شود.

الزم به ذکر اســت کاهش برداشــت و استحصال از معادن را چندان بر روند صعودی قیمت های جهانی فلزات رنگین مؤثر

ندانست  .تأثیر این پارامتر بر این روند افزایشی بسیار کم بوده ،چرا که فرآیند استحصال از معادن موجود طبق برنامه ریزی

انجام شده در ابتدای سال پیش می رود و این امر تحت کنترل مدیران قرار دارد .بطوریکه افزایش قیمت حامل های انرژی

و رشد تقاضا برای محصوالت نسبت به میزان عرضه آنها جزو عواملی هستند که در حیطه اختیار و کنترل مدیران قرار ندارد
و متأثر از هیجانات بازار است.
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