در گفتوگو با مجری طرحهای اکتشافی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان کرمان مطرح
شد:

استان کرمان در حوزه مواد معدنی ؛

دارای ظرفیت اکتشافات جدید ذخایر معدنی بسیار حائز اهمیت

لطفا جهت آشــنایی خوانندگان خودتان را به همراه ســوابق کاری و

تحصیلی بخصوص در حوزه معدن معرفی نمایید.

اینجانب مریم صفوی مجری طرحهای اکتشافی شرکت تهیه و تولید

مواد معدنی ایران در اســتان کرمان و جنوب استان (جیرفت) دارای مدرک

دکتری زمینشناسی اقتصادی هستم.

نظر خود را در مورد معادن و صنایع معدنی و چشمانداز این استان در این حوزه
را بیان نمایید؟

استان کرمان با وســعتی حدود  181هزار کیلومترمربع ،پهناورترین

اســتان ایران بشــمار میرود .از آنجائی که وجود معادن یکی از قابلیتهای
اقتصادی قطعی این استان بوده ،از دیرباز به بهشت معادن ایران شهرت یافته

است.
این اســتان ازنظر ســاختار تشکیالت زمینشناســی اغلب دورههای
زمینشناسی تشــکیلدهنده مواد معدنی را به خود دیده است و با ساختار
زمینشناســی کمنظیر خود در ایران و حتی در جهان ،پتانســیلهای مواد

در صورت امکان پهنههای اکتشــافی استان کرمان را به اختصار شرح

دهید.

بخشهای این اســتان برای اکتشاف به چندین پهنه تقسیم شدهاند و

بخشی از این پهنهها با هدف اکتشافات بیشتر و پیدا کردن پتانسیلهای معدنی
پنهان اکنون توسط سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موردمطالعه و نتایج مسمر
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ابتدا از استان کرمان شروع میکنیم شما بهعنوان یک کارشناس معدن

معدنی بســیار متعــدد و گوناگونی مانند ،مس ،طال ،نقره ،آهن ،ســرب و
روی ،کرومیت ،تیتان ،مولیبدن ،زغالســنگ ،انواع ســنگهای ساختمانی،
انواع سنگهای قیمتی ،سنگ الشــه ،سنگ آهک ،سنگ گچ ،شن و ماسه،
پوکه معدنی ،ســیلیس ،پوزوالن و  ...دارد ،لذا بهرهگیری از این پتانسیلها
و موقعیتها در حوزه معدن و فرآوری نگاه و برنامه ویژهای را میطلبد.
باوجود فعالیت معادن بزرگ و اســتراتژیک در این استان مانند معادن
سنگآهن گل گهر و معادن مس سرچشمه و شهربابک تاکنون درصد کمی
از وسعت اســتان ،تحت اکتشافات سیســتماتیک (تفصیلی) قرار گرفته و
عمده اکتشافات طی چند سال گذشته سطحی بوده است.
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ثمری را دربرداشته است ازجمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

• پهنه ( 1واقع در شــمال استان کرمان – شهرســتان راور -کوهبنان)

به مســاحت تقریبی  1100کیلومترمربع که توسط شرکت تهیه و تولید مواد
معدنی ایــران مطالعه و نتایج حائز اهمیتی ازجمله معرفی مواد معدنی فلزی

(مس ،آهن ،ســرب و روی) و مواد معدنی غیرفلزی (شامل گچ و دولومیت)

میتوان اشاره کرد.

• پهنه ( 3نقشــه راور) :مساحت  1848کیلومترمربع -سازمان توسعه و

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) -اکتشاف توسط شرکت تهیه

و تولید مواد معدنی -در مرحله پیجویی

• پهنه ( 15نقشــه راور) :مساحت  2982کیلومترمربع – سازمان توسعه

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) – اکتشاف توسط شرکت

تهیه و تولید مواد معدنی ایران -در مرحله پیجویی.

• پهنه اکتشافی واقع در جنوب استان کرمان (جیرفت) -به مساحت 865

کیلومترمربع – توسط طرحهای اکتشافی کرمان شناسایی و به شرکت تهیه و

تولید مواد معدنی ایران و سازمان صمت جنوب استان معرفی گردید.

دفتر طرحهای اکتشــافی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در

استان کرمان را معرفی نمایید؟

شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران بهمنظور پیشــبرد اهداف

اکتشــافی ،اســتخراج و نظارت بر اجرای فعالیتهای اکتشافی و معدنی و
جذب سرمایهگذار در راستای فراهم کردن زمینه بهرهبرداری درست و موثر

از پتانســیلهای فراوان این استان ،اشــتغالزایی و محرومیتزدایی (توسعه
فعالیتهای اکتشــاف در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته) ،از ابتدای سال

 97اقدام به تأســیس دفتر طرحهای اکتشافی در استان کرمان و جنوب استان
(جیرفــت) نموده که در طول این مدتزمان اندک ،اقداماتی به شــرح ذیل

توسط این دفتر انجام شده است:

• پروانههای اکتشاف صادرشده در استان کرمان و جنوب استان (جیرفت)

 -پلی متال ( 5فقره)

 سرب و روی ( 3فقره) -مس ( 2فقره)

 آهن ( 2فقره) -طال ( 3فقره)

 -زغالسنگ ( 1فقره)

گفتوگو

-منگنز ( 1فقره)

• گواهی نامههای کشف صادر شده در استان کرمان
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• محدودههای در مرحله صدور پروانه اکتشاف در استان کرمان و جنوب

 سرب و روی ( 1فقره)استان

 -مس ( 2محدوده)

 -پلی متال ( 9محدوده)

 -آهن ( 3محدوده)

 سرب و روی ( 1محدوده)شما بهعنوان کارشناس اکتشــاف ،وضعیت اکتشافی استان کرمان را

چگونه ارزیابی مینمایید؟ معادن بســیاری در این استان فعال هستند و شاید

بزرگترین معادن کشــور در این استان واقع شده است .آیا ظرفیت اکتشاف
جدید وجود دارد و چشمانداز آن را چگونه ارزیابی مینمایید؟

اســتان کرمان در حوزه مواد معدنی ،ظرفیت اکتشافات جدید ذخایر

معدنی بســیار حائز اهمیتی را دارا است .اکتشافات در کشور و با تبع آن در
این استان ،تاکنون فقط در الیههای سطحی زمین انجام شده و مقدار اندکی از

ذخایر معدنی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
اکتشــاف ذخایر جدید نهفقط چراغ راه ،بلکه در حقیقت ســنگ بنا و
خشت اول توســعه و تضمینکننده تولید پایدار است که اقتصاد آن به دل
زمین وابسته است.
برای دســتیابی به ذخایر پنهان مواد معدنی در ایران نیاز به فنآوری و
دانش روز اســت .باید تاکید کرد که اســتفاده از روشهای نوین اکتشافی،
دستاوردهای زیادی را برای مجموعه به ارمغان میآورد ،بهطوریکه هزینه
و زمان فعالیتهای اکتشــافی کمتر خواهد شــد و از سوی دیگر ضریب
اطمینان کشف کانسارهای جدید افزایش خواهد یافت.
بر اســاس مطالعات اکتشــافی انجام گرفته ،اعم از شناخت متالوژنی
منطقه ،سنجشازدور ،زمینشناســی ،ژئوشیمی ،ژئوفیزیک و نتایج حاصل
از تلفیق دادهها و ایجاد نقشــههای پتانسیل معدنی ،مناطق دارای پتانسیل و
ذخایر پنهان شناسایی خواهد شــد و امیدواریم با توجه به مطالعات انجام
شده ،در آینده شاهد اخبار درخور توجهی باشیم.

خیلی از کارشناســان معتقدند که ما معادن موجود را بهخوبی فرآوری

نمیکنیم و پیش از اکتشاف جدید بهتر است که ابتدا فرآوری را توسعه و سپس
عملیات اکتشاف جدید انجام شود .نظر خود را بیان کنید.

برخــی کارشناســان معتقدند که مــا در عرصه معــادن خیلی موفق

عملنکردهایم و بخش معدن میتواند حتی درآمدی بیشــتر از نفت در اختیار
کشور قرار بدهد؟ نظر شما چیست؟

بیان این نکته ضروری اســت که رشــد بخش معدن درگرو توسعه

کشــور ایران با ذخایر معدنی فراوان ،یکی از غنیترین کشــورهای

فعالیتهای بخش معدن ضروری بــوده و نقش مهمی در افزایش ارزآوری

سرمایهگذاران را به خود جلب کند .ایران آینده ایرانی است که در آن بخش

اکتشــاف است و ســرمایهگذاری در حوضه اکتشــاف بهعنوان اولین حلقه
بخش معدن خواهد داشت.

قبل از تاســیس کارخانه فرآوری و یا فعالیتهای فرآوری باید از میزان

ذخیــره قطعی معدن اطمینان حاصل نمود و دســتیابی به چنین امری ممکن

نیست ،مگر اینکه مراحل اکتشاف بهصورت اصولی و نظامبند انجام شود.

معدنی دنیاســت و با دارا بــودن این ذخایر معدنی ،امیدوار اســت که نظر
معدن بهتدریج جایگزین بخش نفت میشود.

ایران پتانسیل کســب درآمد بیشتری از صنعت و معدن نسبت به نفت

دارد و این در صورتی محقق میشود که دولت بر بخش توسعه معادن تمرکز

بیشتری یابد .فلزاتی مانند آهن ،مس ،سرب و روی ،کروم ،تیتان ،منگنز ،طال

شامل :مرحله شناسایی ،پیجویی ،اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی میباشد

باشیم ،خواهید دید درآمدی چندین برابر بیشتر از فروش نفت کسب خواهیم

قانون معادن ایران ،مراحل مختلف اکتشــاف شامل چهار مرحله میشود که
و درنتیجه نظر به اینکه توجه به اکتشــافات پایه و تفصیلی بهعنوان مهمترین

و اساسیترین بخش در معدنکاری منجر به کاهش ریسک سرمایهگذاری و

استخراج از معادن و نیز افزایش بهرهوری معادن و صنایع معدنی میگردد،

توجه ویژه و تخصص منابع کافی در اکتشاف پایه و مقدماتی در پهنههای

مختلف زمینشناسی کشور بهویژه استان زر خیز کرمان بسیار ضروری است.

نفت داشته باشد و چنانچه تمرکز بیشتری بر منابع معدنی کشور خود داشته
نمود.

با تشکر از وقتی که در اختیار ماهنامه توسعه معادن قرار دادید.
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مطابق با تقســیمبندیهای رایج جهانی و همچنین آئیننامههای اجرایی

و غیره میتواند درآمد بســیار بیشتری برای ایران در مقایسه با محل فروش
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