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معدن
نجاتدهنده اقتصاد

خبر

تقدیر از پیشرفت طرح واحد
فرآوری طالی هیرد

مس��لم مظهری ،رئیس س��ازمان بازرس��ی خراسان
جنوبی به همراه سرپرست معاونت امور معادن و صنایع
معدنی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان از طرح
احداث واحد فرآوری و معدن طالی هیرد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت تهی��ه و تولید مواد
معدنی ایران ،رئیس س��ازمان بازرسی خراسان جنوبی
در ای��ن بازدید ضم��ن تقدیر و تش��کر از اقدامات انجام
ش��ده توسط ایمپاسکو در خراس��ان جنوبی گفت :نظم
س��اختاری موجود در این ش��رکت مثال زدنی است و به
طور حتم روحیه جهادی مدیریت و کارکنان این مجتمع
سبب شده با وجود موانع و مشکالت موجود به پیشرفت
مورد انتظار در این پروژه دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد :همچنین پیش��رفت قاب��ل قبول طرح
احداث واح��د فرآوری طالی هیرد ،نش��ان دهنده عزم
جدی و انگیزه ش��رکت برای انجام فعالیتهای تولیدی
و ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی در استان میباشد.
مظهری برای رفع مشکالت پیش روی طرح از طریق
مبادی قانونی قول مساعد داد و گفت :در مواردی نیز که
ابهام قانونی وجود دارد ،آمادگی داریم از طریق ش��ورای
دستگاههای نظارتی مشکالت پیشروی پروژه را برطرف
کنیم و این پیگیریها تا زمان حصول نتیجه ادامه خواهد
داشت.
وی تأکید کرد :ما در سازمان بازرسی خراسان جنوبی
در زمینه مش��اورههای فنی ،حقوقی و پش��تیبانیهای
قانونی میتوانیم به عنوان عضو افتخاری در کنار شرکت
تهیه و تولید مواد معدنی باشیم.
رئیس سازمان بازرس��ی خراسان جنوبی در خصوص
تأمین آب کارخانه هیرد نیز گفت :این مش��کل از طریق
ش��ورای دس��تگاههای نظارت��ی پیگی��ری و در اینباره
جلسهای با حضور دستگاههای ذیربط برگزار میشود.
علیرض��ا جاللی��ان ،مدی��ر مجتم��ع محدودهه��ای
اکتشافی خراس��ان جنوبی نیز در این بازدید گزارشی از
میزان پیش��رفت و موانع پیشروی طرح ارائه و اظهارکرد:
درحالحاض��ر نب��ود زیرس��اختها بهوی��ژه تأمین آب
کارخانه هی��رد یکی از مهمترین مش��کالت پیش روی
طرح بوده که نیاز به حمایت سازمان بازرسی دارد.
وی ضمن تقدیر از حضور و بازدید س��ازمان بازرس��ی
از طرح فرآوری ط�لای هیرد ،اظهارکرد :بازدید میدانی
و انگیزه کمک دس��تگاههای نظارتی مایه دلگرمی است
و امیدواریم با کمک ش��ما و س��ایر دس��تگاهها بتوانیم
راهاندازی این پروژه را سرعت ببخشیم.
همچنی��ن در این بازدی��د مدیر پ��روژه احداث طرح
ف��رآوری طالی هیرد ( ش��رکت آبادراهان پارس) ضمن
ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه ،موانع و مشکالت
پی��ش روی این طرح را تش��ریح کرد و رئیس س��ازمان
بازرسی استان نیز برای رفع این موانع قول مساعد داد.
گفتنی اس��ت؛ در ادام��ه این بازدید رئیس س��ازمان
بازرسی استان از عملیات اکتشافات تکمیلی در تارگت ۱
معدن طالی هیرد بازدید و از نحوه مدیریت ،کارشناسان
مجرب و روحیه جهادی کارکن��ان این مجتمع تقدیر و
تشکر کرد.

گروه معدن

معدن مس سونگون به عنوان دومین معدن بزرگ
کشور در سالهای اخیر شاهد تالش همه جانبهای
از سوی مدیریت ارشد و نمایندگان آذربایجانشرقی
در مجلس ش��ورای اس�لامی برای تحقق مطالبات
منطقهای در ارتباط با توسعه و گردش حسابهای
مال��ی  ۱۲هزار میلی��ارد تومانی آن بوده اس��ت.به
گزارش ایرنا ،مردم و مس��ئوالن آذربایجان شرقی از
زمان افتتاح نخس��تین واحد کارخانه تغلیظ معدن
مس سونگون در سال  ۱۳۸۵تاکنون ،همواره بر لزوم
ایجاد فازهای ذوب و پاالیش برای تولید مس کاتدی
در این مجتمع تاکید داش��ته و تحقق این مهم را از
ضروریات غیرقابل اغماض ایجاد و گس��ترش صنایع
پاییندس��تی مس در آذربایجان شرقی و شهرستان
مح��روم ورزق��ان به عن��وان محل اس��تقرار معدن
اع�لام کردهاند .افکار عمومی و کارشناس��ان محلی
در  ۱۴س��ال اخیر همواره با انتق��اد از اهمال کاری
ش��رکت ملی مس ای��ران در ایجاد فازهای توس��عه
مجتمع معدن مس س��ونگون و اق��دام غیرعقالیی
در انتقال کنس��انتره  ۲۵درصد عی��ار این معدن به
مس سرچشمه در فاصله یکهزار و ۶۰۰کیلومتری
میگویند که اگر کنس��انتره استحصالی از سونگون

 بهرهب�رداری از مع�ادن در جه�ت
توسعه استان

اس��تاندار
پورمحم��دی،
محمدرض��ا
آذربایجانش��رقی نی��ز گف��ت :درحالحاض��ر
۱۰۰۰میلیارد تومان از حس��ابهای بانکی مس
در بانکهای استان رسوب سرمایه دارد.
وی با تاکید بر اینکه حس��ابهای بانکی مس
س��ونگون باید در آذربایجان شرقی باشد ،اظهار
ک��رد :از ابتدا نی��ز بر این موض��ع تاکید کرده و
به صراح��ت گفتیم ک��ه اگر حس��ابهای مس
به اس��تان بازنگردد ،جلوی صدور کنس��انتره را
خواهیم گرفت ک��ه خوش��بختانه درحالحاضر
 ۱۰۰۰میلیارد تومان از حس��ابهای بانکی مس
در بانکهای استان قرار دارد.
اس��تاندار آذربایجانش��رقی با اش��اره به اینکه
صنایع پاییندس��تی م��س هم باید در اس��تان
راهان��دازی ش��ود ،اف��زود :در جلس��های ک��ه با
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت داشتیم
2نامه درباره بازگرداندن ۱۵درصد حقوق دولتی
و ی��ک درصد حقوق محیطزیس��ت مع��ادن به
استان ،تحویل دادیم.
وی با بی��ان اینکه آینده مبتنی بر معدن یکی
از چش��ماندازهایی است باید برای استان ترسیم
کنیم ،افزود :معادن زمینهس��از اشتغال ،درآمد و
رفاه برای استان هستند ،چراکه آذربایجانشرقی
در بیش��تر معادن در رتبه اول یا دوم کشور قرار
داشته و یکدرصد مس دنیا را دارد.

به کش��ور همس��ایه ترکیه که س��االنه بیش از یک
میلی��ون تن کنس��انتره از کش��ورهای دیگ��ر وارد
میکند ،صادر ش��ود ،س��ودآوری به مراتب باالتری
دارد ،ضمن اینکه با توجه به ش��رایط خاص کشور،
ارز چش��مگیری از این محل نیز وارد میشود.دولت
تدبیر و امید با درک مطالبات بحق مردم شهرستان
ورزقان مبنی بر توسعه فازهای ذوب و پاالیش و نیز
گردش مالی مجتمع مس س��ونگون در محل معدن
به عنوان یک اصل اساس��ی و قانونی ،در هفت سال
گذش��ته کوششهای چش��مگیری به کار بسته که
س��رمایهگذاری  ۵۷میلیون یوروی��ی و ۱۴۰میلیارد
تومان��ی برای ایج��اد فازه��ای ذوب و پاالیش و نیز
تمهید برای گ��ردش مالی یک هزار میلیارد تومانی
درآمدهای معدن از جمله آنهاس��ت .اهمیت تدبیر
برای برآورده کردن مطالبات مردم آذربایجان شرقی
در ارتباط ب��ا مجتمع معدن مس س��ونگون زمانی
دوچندان میش��ود ک��ه بدانیم که کارشناس��ان از
افزایش غنای شناس��ایی شده این معدن تا به امروز
از ی��ک به  ۱.۵میلیارد تن س��خن میگویند که در
این صورت مس سونگون به بزرگترین معدن مس
کشور تبدیل میش��ود .معدن مس سونگون در ۹۰
کیلومتری ش��مال شرق تبریز در شهرستان ورزقان
واقع شده است.

اس��تاندار آذربایجانش��رقی با اش��اره به اینکه
مع��دن مس س��ونگون از نظر خل��وص و حجم
معادن مکش��وفه نیز جلوت��ر از کرمان و در رتبه
اول قرار دارد ،گفت :امس��ال اس��تراتژی توسعه
معادن استان را تهیه کردهایم و یکسری از معادن
روی کاغذ که در سالهای سال حبس ماندهاند را
خلعید میکنیم.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ت�لاش میکنیم تا
بهرهبرداری از معادن در جهت توس��عه اس��تان
باش��د ،اظهار کرد :نفع چندانی از خام فروش��ی
نبردهای��م و نخواهی��م ب��رد؛ از اینرو نخس��تین
س��ازوکار پیشرو ،تبدیل ماده اولی��ه معادن به
محصول ،محصول نهایی و صنایع پایین دس��تی
است.

 هزینه کرد  ۵۷میلیون یورویی برای
طرح تولید مس کاتدی

محمد صالح مرادی ،سرپرس��ت ط��رح تولید
مس کاتدی مجتمع مس سونگون گفت :تاکنون
در مجموع حدود  ۱۴۰ملیارد تومان اعتبار ریالی
و  ۵۷میلی��ون یورو اعتبار ارزی برای اجرای این
طرح هزینه شده است.
وی در خصوص آخری��ن وضعیت طرح گفت:
ط��رح تولید مس کاتدی ش��امل  5بخش ذوب،
پاالیش��گاه ،فلوتاس��یون ،بخ��ش یوتیلیت��ی و
پلنتهای تولید اس��ید س��ولفوریک و اکس��یژن
اس��ت که در نهایت ب��ه تولید ۱۰۰هزار تن مس
کاتدی منجر میشود.

عکس :روزگار معدن

ادامه از صفحه اول
در ادام��ه باید گف��ت س��رمایهگذاری در بخش
معدن بلندم��دت و پربازده اس��ت؛ بهطور مثال با
فعالی��ت معادن زغالس��نگ طبس ش��اهد ایجاد
راهآه��ن ،جاده و فرودگاه نی��ز بودیم .همچنین با
فعالیت معدن مس سرچشمه شاهد پویایی استان
کرمان بودیم.
باید توجه کنیم که مع��دن اقتصاد کالن را هم
تح��ت تاثیر قرار میدهد .افزای��ش تولید ناخالص
مل��ی یک��ی از م��واردی اس��ت که بخ��ش معدن
میتواند نقش بسزایی در آن داشته باشد .بسیاری
از بخشهای دیگر اقتصاد مس��تقیم و غیرمستقیم
به تولیدات معدنی وابس��ته هس��تند؛ بهطور مثال
ساختمانس��ازی در کشور به بس��یاری از معادن
ازجمله سنگ ساختمانی ،سیمان و گچ ،سرامیک
و انواع فلزات وابس��ته اس��ت .همچنین باید گفت
توس��عه فعالیته��ای معدن��ی جایگاه ای��ران در
اقتص��اد جهانی را نیز باال میبرد .وقتی کش��وری
تولیداتی داش��ته باشد ،بهنوعی سایر کشورها را به
خود وابس��ته میکند .موضوع وابستگی اقتصادی
س��ایر کش��ورها به یک کش��ور موج��ب افزایش
قدرت چانهزنی در سیاس��ت جهانی خواهد ش��د.
این مسئله به ش��کل مستقیم و غیرمستقیم روی
مب��ادالت اقتص��ادی و تجاری کش��ور ما و س��ایر
کش��ورهای جهان تاثیر میگذارد و موجب تقویت
سایر مولفههای اقتصادی کشور میشود.

کشف ذخایر جدید مس در اطراف سونگون

مرادی افزود :زمین در نظر گرفته ش��ده برای
طرتولی��د مس کاتدی ح��دود  ۶۰هکتار بوده و
عملی��ات خاکبرداری در حج��م حدود 7میلیون
مترمکعب انجام ش��ده اس��ت؛ این زمین دارای
۲بخش میباش��د که یک بخ��ش آن با  ۶۲هزار
متر مربع وسعت به فعالیتهای زیربنایی سایت
توس��عه ش��امل انب��ار ،کلینیک و آتشنش��انی
اختصاص دارد.
وی ادام��ه داد ۲۵ :هزار متر مربع از این زمین
نیز به پاالیش��گاهی اختص��اص دارد که ظرفیت
تولی��د آن  ۲۰۰ه��زار تن مس کاتدی در س��ال
اس��ت؛ احداث اس��کلت فلزی به اتمام رسیده و
ح��دود  ۳۲۰خ��ط لوله برای تبدی��ل مساند به
کاتد نصب شده ،جرثقیلهای  8تنی نیز از منابع
خارجی تامین و نصب شد ه است.
سرپرس��ت طرح تولید مس کات��دی مجتمع
مس س��ونگون با بیان اینکه فعال تجهیزاتی برای
ذوب مس خریداری نشده است ،گفت :تجهیزات
خریداری ش��ده در سال گذش��ته مربوط به فاز
س��وم تغلیظ و شامل تجهیزات مرحله خردایش،
سنگ شکن اولیه ،سیکلون ،سگ میل و بال میل
بودند و هیچ ارتباطی به ذوب پاالیش نداش��تند؛
تجهیزات خریداری ش��ده مرب��وط به  ۶پروژه از
معادن مس کش��ور در انبار مس رفسنجان انبار
شده بود که پس از شروع جبهه کاری سونگون،
تجهیزات ما نیز ارسال شد.
م��رادی با اش��اره به عقدقرارداد ب��ا تعدادی از

ش��رکتهای خارجی برای تجهی��ز و راهاندازی
واح��د ذوب و پاالی��ش مجتمع مس س��ونگون،
گفت :عالوه بر عقد قرارداد ش��رکت ملی صنایع
مس ایران با ش��رکت َهچ به عنوان ناظر ،شرکت
«ان اف» چین نی��ز در مناقصه بینالمللی برنده
ش��د و دانشگاه تبریز نیز آن را از جنبههای فنی،
اقتصادی و زیس��ت محیطی تایید کرد؛ مقرر بود
شرکت چینی به روش «اس.کا.اس» کار کند که
ب��ه دلیل اعمال تحریمها علی��ه ایران قراردادش
را لغو کرد.
وی ادام��ه داد :با برگ��زاری مناقصه داخلی و
ارزیاب��ی فنی داخلی ش��رکتها در اس��فند ماه
سال گذشته ۳۷ ،شرکت داخلی در این مناقصه
ش��رکت کردن��د که  ۱۱ش��رکت حائز ش��رایط
دریافت اس��ناد مناقصه ش��دند ،اس��ناد تهیه و
بین پیمانکاران توزیع ش��د که پس از مش��خص
کردن جوینت خارجی به وسیله پیمانکاران ،عقد
قرارداد انجام میشود.
مرادی ،زمان پیشبینی ش��ده ب��رای اجرایی
ش��دن این پروژه و عق��د ق��رارداد را  3تا  4ماه
عنوان ک��رد و گفت :ظرفیت تولید مس کاتد در
کش��ور حدود  ۲۵۰تن در سال است که با ایجاد
این واحد در مجتمع مس سونگون ،مس پس از
ریختهگری به کاتد تبدیل خواهد شد.
وی از پیشبین��ی هزین��ه ک��رد  ۲۶۵میلیون
یورویی برای ساخت کارخانه ذوب مجتمع مس
سونگون که از منابع داخلی تامین میشود ،خبر

داد و اضاف��ه کرد :ای��ن پروژه تا  4س��ال آینده
س��اخت و به بهرهبرداری میرس��د و مجوزها و
خطوط انتقال آب ،برق و گاز آن نیز آماده است.

 طرحه�ای توس�عهای در مجموع�ه
مس سونگون

علی بیات ماکو ،مدیر مجتمع مس آذربایجان
نیز گفت :در آینده نزدیک ،گزارشهایی از وجود
ذخایر بس��یار خوب در حول و حوش س��ونگون،
اهر و آذربایجان غربی خواهید شنید.
وی اظه��ار کرد :خبرهای خوبی را بر اس��اس
اکتشافات جدید ش��رکت ملی مس ایران داریم
که بعد از قطعی ش��دن ،اعالم میشود ،بر همین
ل غرب کشور به
اساس منطقه آذربایجان و شما 
قطب مس کشور تبدیل خواهد شد.
بی��ات ماکو با بیان اینکه طرحهای توس��عهای
بس��یار خوبی را در مجموعه مس س��ونگون در
آین��دهای نزدیک در دس��ت اجرا داری��م ،اظهار
کرد :درحالحاضر  ۳۰۰هزار تن کنسانتره در دو
فاز در مس س��ونگون تولید میش��ود .وی اضافه
کرد :فاز س��وم توس��عه تغلیظ نیز در دست اجرا
بوده و ایجاد فاز چهارم به تصویب رس��یده است.
مدی��ر مجتمع مس آذربایجان ،از تولید س��االنه
 ۳۰۰۰تن مس کاتد از س��نگهای کم عیار این
مجتمع از س��ال آینده با به بهرهبرداری رسیدن
مجموع��های جدید خبر داد .بی��ات ماکو گفت:
طرح توسعهای ذوب و پاالیش طبق برنامه سال
 ۱۴۰۴به بهرهبرداری خواهد رسید.

رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی:

معدن هم مثل س��ایر بخشهای تولیدی و صنعتی کشور یک
حوزه اقتصادی است .طبق اصل  ۴۴قانون اساسی بهرهبرداری از
معادن باید به بخش خصوصی واگذار شود و در این بین معادنی
که در دست بخش دولتی هستند و خصولتی شناخته میشوند،
نیز باید واگذار ش��وند هرچند بر خصوصیس��ازی معادن کشور
تاکید میشود ،اما برخی باور دارند که شرایط برای فعاالن بخش
خصوصی آنچنان که باید فراهم نیس��ت.به گزارش روابطعمومی
سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ،بر همین اساس
علیرضا شهیدی ،رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کش��ور با بیان اینکه ما س��ازمان حاکمیتی و سیاس��تگذار در
بخش اکتش��اف هستیم ،گفت :وظیفه امسال ما این است که در
حدود  ۱۲۰هزار کیلومترمربع اراضی دس��ت به اکتش��اف بزنیم.
وی با اش��اره به اینکه بر اس��اس نقشه راه معدن که  ۲سال قبل
در مجلس به تصویب رس��ید و ج��زو برنامههای کاری وزارتخانه
است ،تصریح کرد :بحث شناسایی و پیجویی در مراحل اکتشاف
برعهده سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گذاشته
ش��ده و به این ترتیب هر س��ال ما دس��ت به اکتش��اف میزنیم.
به گفته ش��هیدی ،در این زمینه امس��ال قص��د داریم در حدود

سرمایهگذاری در معادن مشوق میخواهد

۳۰۰هزار کیلومتر مربع اراضی دس��ت به شناس��ایی و پیجویی
بزنی��م و در واق��ع این وس��عت  ۲برابر آن چیزی اس��ت که از ما
خواسته شده اس��ت.معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت با اشاره
به اینکه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور آنچه که
اکتش��اف میکند را از طریق مزایده ب��ه بخش خصوصی واگذار
میکند ،تصریح کرد :تا امروز چندین مزایده انجام داده و س��عی
کردهای��م گواهی کش��فها را به بخش خصوص��ی واگذار کنیم.
ش��هیدی با تاکید بر اینکه همچنین درباره سنگآهن سیاستی
را در پی��ش گرفتهای��م ت��ا نیاز بخش خصوص��ی را تامین کنیم،

رشد  ۴۱درصدی فروش شرکتهای معدنی در بورس

آمار مورد بررس��ی در  5ماهه امس��ال مربوط به  ۷۴ش��رکت
معدن و صنایع معدنی حاضر در بورس تهران ،میزان فروش ۹۴
هزار و  ۳۰۰میلیارد تومانی را نش��ان میدهد و مجموع فروش
فروردین تا مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال این
ش��رکتها جهش  ۴۱درصدی را ثبت کرده است.گزارش ایرنا،
براساس جداول عملکرد فروش شرکتهای یاد شده۷۴ ،شرکت
معدنی حاضر در بورس در مرداد ماه گذش��ته میزان فروش ۲۱
هزار و  ۸۰۰میلیارد تومانی داشتند که در مقایسه با ماه مشابه
در س��ال  ۹۸رش��د  ۵۸درصدی را نش��ان میدهد.عالوه براین
عملکرد فروش مرداد ماه  ۹۹نسبت به ماه قبل ( تیر) از افزایش
2درص��دی برخوردار است.بررس��ی عملکرد فروش فهرس��ت
۷۴شرکت معدن و صنایع معدنی حاضر در بورس تهران نشان
میدهد که در پنج ماهه امس��ال «مادکتو اس��تیل کرد» با رشد
فروش دو هزار و  ۹۸۴درصد نس��بت به دوره مش��ابه باالترین
بازدهی را در این دوره داشته ،ضمن اینکه در مرداد ماه  ۹۹این
ش��رکت رش��د یکهزار و  ۱۹۹درصدی را نسبت به ماه مشابه

پارسال ثبت کرد که در بین شرکتهای یاد شده باالترین میزان
است.فهرست  ۷۴شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس تهران
سهم سیمانیها را  ۲۷شرکت و بیش از  ۳۶درصد نشان میدهد،
ضمن اینکه فوالدیها نیز با  ۱۲ش��رکت افزون بر  ۱۶درصد از
کل ش��رکتهای مزبور را بخود اختصاص میدهند.ایران از نظر
اکتشاف  ۶۸ماده معدنی در جهان رتبه دهم را به خود اختصاص
داده و ب��ا شناس��ایی حدود  ۵۷میلیارد ت��ن ذخیره معدنی که
نزدی��ک ب��ه  ۳۷میلیارد ت��ن قطعی و بقیه احتمالی اس��ت ،در
جایگاه پانزدهم جای گرفته اس��ت .براساس برنامهریزی وزارت
صنعت ،معدن وتجارت ،امس��ال قرار اس��ت  ۲۵درصد تولیدات
صنایع معدنی نس��بت به سال  ۱۳۹۸افزایش یابد .همچنین با
توجه به دس��تیابی به رقم  ۴۱۰میلیون تن استخراج انواع مواد
معدنی در سال گذشته ،امسال رشد  ۳۰درصدی در این ارتباط
برنامهریزی شده است .وزارت صنعت شمار معادن فعال کشور
را بالغ بر  ۶هزار و  ۱۰۰معدن آمار داد که از این رقم  ۳۰درصد
مربوط به معادن سنگ الشه است.

گفت :با ذوبآهن و شرکت ملی فوالد قراردادهایی امضا کردهایم
تا بتوانیم در بحث اکتشاف سنگآهن ورود کرده و در این زمینه
به بخش خصوصی کمک کنیم .رئیس س��ازمان زمینشناسی و
اکتشافاتمعدنی کشور به حمایتهای دیگر سازمان متبوع خود
از بخشخصوصی اشاره کرد و گفت :به این دلیل که شناسایی و
پیجویی یکی از دشوارترین و گرانترین قسمتهای کار اکتشاف
است ،بخش خصوصی نمیتواند در آن ورود کند.وی تصریح کرد:
در واقع مرحله شناس��ایی و پیجویی مثل پیدا کردن س��وزن در
انبار کاه است؛ بنابراین سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کش��ور این وظیفه را خود برعهده گرفته تا شرایط را برای بخش
خصوصی تسهیل کند .معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت:
س��ازمان نتایج بررسی خود در زمینه شناسایی و پیجویی را در
اختی��ار بخ��ش خصوصی قرار میدهد تا ای��ن بخش ادامه کار را
انجام دهد و به این ترتیب چرخه اکتش��اف کامل میش��ود و بعد
از این مرحله ،در مرحله اکتشاف عمومی و تفصیلی کار راحتتر
پی��ش میرود و بخش خصوصی بهتر میتواند پیش برود .رئیس
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به این
س��وال که چه پیش��نهادی به بخش خصوصی برای ایفای نقش

بیش��تر در حوزه معدن دارید ،گفت :وس��عت کشور به حدی زیاد
است که نمیتوان ادعا کرد در یک بازه زمانی کوتاه تمام کشور را
برای عناصر خاص مورد بررسی قرار بدهیم .سازمان زمینشناسی
همیشه استقبال میکند که تمامی بخشها کار اختصاصی خود
را انجام دهند .وی تصریح کرد :ما نمیتوانیم پیشنهاد خاصی به
بخش خصوصی ارائه دهیم ،اما تنها خواسته ما از این بخش این
اس��ت که وقتی کار اکتشافی انجام میش��ود در پایگاه دادههای
ملی علوم زمین حاضر ش��وند و در آن اطالعاتی را که در مراحل
مختلف اکتش��اف بهدس��ت آوردهاند ،بارگذاری کنند؛ در نتیجه
ای��ن روند وقتی ش��رکت دیگری قص��د دارد در جای دیگری کار
اکتشافی انجام دهد ،این اطالعات بهصورت تجمیع شده و آماده
وجود دارد و کار دیگران آس��انتر میش��ود .ش��ایان ذکر است،
معدنکاری بخش��ی اس��ت که میتواند در ش��رایط فعلی به رشد
اقتصاد کمک کند .برخی کارشناس��ان باور دارند که دولت سعی
کرده شرایط معدنکاری را برای بخش خصوصی تسهیل کند اما
برخ��ی هم باور دارند که هنوز نق��ش دولت در این حوزه پررنگ
است و با آییننامهها و بخشنامههای متعدد موجب تعلل در کار
بخش خصوصی میشود.

راهاندازی کارخانه جدید سرب و روی نخلک؛ به زودی

کارخانه جدید و نوسازی شده مجتمع معدنی سرب و روی نخلک
به زودی راهاندازی و افتتاح میشود .به گزارش روابط عمومی سازمان
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران ،عملیات احداث
کارخان��ه جدید فرآوری  ۱۸۰۰تن��ی نخلک با هدف ارتقای ایمنی،
افزایش کارایی تولید ،س��ازگاری بیش��تر با محیطزیس��ت و کاهش
انرژی نسبت به کارخانه قدیمی ،از اواسط اسفند  ۹۸آغاز و اکنون به
پیشرفت  ۹۰درصدی رسیده است .میزان سرمایهگذاری این طرح،
 ۷۰میلیارد ریال است که از فناوری جدید بهره برده شده است و با
راهاندازی آن ،حداقل  ۱۵نفر نیروی کار مس��تقیم ش��اغل میشوند.
میزان اش��تغال این شرکت ،در زمان واگذاری به راهبر ،حدود ۱۶۰
نفر بود ،اما با گذشت حدود  ۴۰ماه از شروع قرارداد ،تعداد شاغالن
با افزایش بیش از  ۲۴۴درصدی به بیش از  ۴۰۰نفر رسیده است که
اغلب جذب شدگان ،از افراد بومی منطقه نخلک هستند.

  ۲طرح تحقیقی در حال انعقاد قرارداد با دانشگاه

طی  ۵ماهه نخست امسال ،مکان یابی ،طراحی و پایش سد باطله
ناش��ی از پس��اب کارخانه فرآوری معدن س��رب نخلک انجام شده و

مجتمع معدنی نخلک در حال انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران است.
همچنی��ن ارزیابی پایداری و تحلی��ل دینامیکی تونل زیرزمینی
(اس��پیرال) معدن س��رب نخلک ،به روش تحلیلی و عددی صورت
گرفت��ه و ای��ن مجتمع در ح��ال انعقاد قرارداد با دانش��گاه صنعتی
امیرکبیر است.

 افزایش  ۴۰درصدی فروش

میزان فروش کنس��انتره مجتمع سرب نخلک در  ۵ماهه نخست
امس��ال ،با  ۴۰درصد افزایش نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته
( ۳۰۰۰تن) ،به  ۴۲۰۰تن رس��ید .بنا به این گزارش ،کارخانه سرب
و روی نخلک بیش از  ۶۰س��ال قدمت دارد که با توجه به مس��تهلک
بودن س��اختمان و تجهیزات کارخانه قدیمی ،نوس��ازی کارخانه از
س��وی راهبر پس از دریافت مجوز تایید ش��رکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایران ،وارد مرحله اجرا ش��د .راهبری این شرکت در راستای
سیاس��تهای اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی و قانون رف��ع موانع تولید
رقابتپذیری در سال  ،۹۵به مدت  ۲۵سال به شرکت سرب و روی
کیمیا گوهران واگذار شد.

