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اسامی حاضرین

جناب آقای رحیمی ،مهندس کیهان گوهرین ،مهندس تهامی ،جناب آقای میرابی ،جناب آقای رضایی پور
شرح جلسه
آنچه در کمیته فلزات رنگین و فرآوری خانه معدن ایران گذشت...
در ابتدای جلسه آقای رحیمی ،رئیس کمیته با توضیحی درباره دستور جلسه و مدعوین محترم از مهندس کیهان گوهرین خواستند تا
وارد دستور جلسه شوند وتوضیحاتی را درباره صنعت_مس ارائه نمایند:
کیهان گوهرین :مس سومین عنصر پرکاربرد است که تولید مس است.
امروزه در واقع برای  ۲۰۳۰دو نوع دیدگاه موجود می باشد که مصرف به  ۳میلیون تن برسد.
ایران روی کمربند مس قرار گرفته که شمال غربی تا جنوب غربی ادامه دارد.
سه معدن بزرگ ایران :مس سرچشمه – سونگون
روش استحصال مس در ایران دو روش است:
- ۱فلوتاسیون
- ۲اکسید مس (از طریق اسیدشویی سنگ می باشد)
مشکالت معدنکاران مس:
از حقوق دولتی (بر اساس تولید در کارخانه محاسبه می شود مانند کنسانتره ،کاتد مس و )......که افزایش زیادی داده شده است.
- ۲عوارض صادراتی :برای کنسانتره  ٪۵۰است و باعث کاهش توان صادرات است و کاتد باید در بورس کاال ارائه شود.
مهندس تهامی:
بخش خصوصی در بحث مس بسیار از بخش دولتی عقبتر است.
بخش خصوصی مشکالت بزرگی دارند ،اکتشاف خوبی نداشتیم ،عمال لیچینگ را تازه ارائه دادهاند ،حرکت خوبی است ولی متاسفانه کند
است ولی رو به جلو است.
*می توانیم این ها را به صورت منطقهای انجام دهیم و پتانسیل ها را مشخص نماییم.
بخش خصوصی باید برای تمام مراحل برنامهریزی کند و از بخش دولتی نیز در خواست کمک نماید تا بتوانیم به مشکالت در راه مانند
برداشت از عمق ،فرآوری و  ....برداریم و بر سر تفکر واحدی توافق نموده تا کار راه اندازی شود.
از طرفی بحث خامفروشی نیز تقریباً منتفی است و باید به فکر فرآوری باشیم.
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آقای رحیمی :بخش خصوصی نباید منتظر بخشنامه و دستورالعمل باشند چون نمیتوانند با امید به اینها به سمت کار بروند چون واقعاً
بسیار با تأخیر انجام میشود.
بحث معادن کوچک نیز بسیار مهم است که کمر همت بسته شده که کار کنند ،به نظر بنده و تجربه شخصی اگر تجمیع کنند این معادن را
بهتر می توانیم نتیجه بگیریم.
میرابی :در کل دو محدودیت وجود دارد که دوستان ذهنیت داشته باشند:
- ۱محدودیت قانونی :تجمع معادن با توجه به اصل  ۵9قانون معادن منتفی است ،ولی از نظر بحث در مورد محصول میتوان این کار
تجمیع را انجام داد.
- ۲محدودیت فاصله معادن می باشد ،درباره این محدودیت ها اگر از دوستان هر کدام جواب بدهند ممنون می شویم.
آقای رحیمی :در رابطه با معادن مس چون این معادن کوچک نزدیک به هم هستند می توان این کار را انجام داد.
*شاید نتوان معادن را کامالً تجمیع کرد ولی میتوان از امکانات و تجارب هم معادن استفاده کنند و این به نظر شدنی است ،به عنوان
مثال بعضی از استانها امکانات دارند  ،بعضی نه ،در نتیجه میتوان از آنها کمک گرفت و تجمیع را انجام داد.
تهامی :در زمینه مس و یکسری فلزات رقابتی نداریم و بازار محدودی نیز نداریم.
موضوع بعدی تجمیع خود معادن نیست الزاما ،می توان تشکلی مانند خانه معدن ایران باشد که اینها را تجمیع کند ،برنامه ریزی کند
برای هرکدام و نقشه راه برای آنها ارائه دهد و هرکسی نیز مالکیت معدن خودشان را داشته باشند.
رضایی پور :شاید نتوانیم کل معادن را تجمیع کنیم ولی می توانیم بر اساس یک بانک اطالعاتی منسجم را به وجود آوریم که می تواند
کمک حال باشد ،از لحاظ نیروی کار متخصص ،مهندسین و....
میرآبی :میتوان با به وجود آوردن بانک اطالعاتی فنی ،متخصصان ،ماشینآالت و  ....کمک زیادی به کسانی که در این زمینه فعالیت
میکنند باشد و مرجعی را به وجود آوریم ،که بتوانند با به وجود آوردن بانک اطالعاتی کاملی به نام عزیزان کمک کرد.
جمعبندی:
خوشبختانه شرایط معدن مس در ایران بسیار خوب است که مشکل پراکندگی معادن بسیار زیاد است که اگر بتوانیم برنامه ای را برای
این پراکندگی به دست آوریم میتوانیم بسیار بیشتر از این آورده با ارزش استفاده کنیم ،همه ما میتوانیم قوی تر و توانمندتر باشیم و از
لحاظ اقتصادی بهتر عمل کنیم ،مس به زودی تبدیل به یک فاز نخبه گرانبها می شود و ما برای این مسئله بکنیم و با برنامهریزی وارد
بازار شویم که بتوانیم بهرهبرداری خوبی انجام دهیم.
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