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ایران سومین کشور
در فهرست مخاطرات زمینشناسی
مخاطرات طبیعی و تنوع ماده معدنی در ایران
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس س��ازمان
زمینشناس��ی و اکتشافاتمعدنی کشور در آیین افتتاح
پروژه تحول در بخش زمینشناس��ی و اکتش��اف ذخایر
معدن��ی خراس��ان جنوبی با بی��ان اینکه این س��ازمان
بهعنوان س��ازمانی حاکمیتی دو وظیفه اصلی را بر عهده
دارد ،گف��ت :تولید ثروت از طریق اکتش��افات معدنی و
صیانت از ثروت تولیدشده با شناسایی مخاطرات طبیعی
و زمینش��ناختی موجود مهمترین وظیفه این مجموعه
است.
به گزارش س��ازمان زمینشناس��ی و اکتش��افاتمعدنی کش��ور،
علیرضا ش��هیدی با اش��اره به اینکه تولید و صیانت از ثروت حدود
 ۷تا  ۸درصد  GDPکش��ور را به خود اختصاص داده ،افزود :تولید
حدود  ۱.۲درصد  GDPکشور را معدن برعهده دارد که با افزودن
صنایع معدنی به آن به حدود  ۸درصد میرسد.
ت معدنی کشور
بهگفته رئیس س��ازمان زمینشناس��ی و اکتشافا 
در بخش مخاطرات زمینش��ناختی متاسفانه آنچه در کشور اتفاق
نمیافتد توجه به پیش��گیری اس��ت و ما منتظریم حادثهای اتفاق
بیفتد تا منابعی را که بهس��ختی بهدس��ت آوردهایم ،صرف جبران
خسارات ناشی از آن کنیم.
مع��اون وزیر صنع��ت ،معدن و تج��ارت با بیان اینک��ه به لحاظ
ت معدنی کشور  3وظیفه
فرآیندی سازمان زمینشناسی و اکتشافا 
اصل��ی تولید اطالعات پایه ،پایش و فرآوری و در نهایت نگهداری و
انتشار ،مستند و استانداردسازی دادهها را برعهده دارد ،خاطرنشان
کرد :تولید اطالعات پایه در بخشهای زمینشناس��ی و اکتش��افی

بهصورت مطالعه الیههای مختلف انجام و در قالب نقش��ه
منتش��ر میش��ود .ش��هیدی افزود :الیههای اطالعاتی در
بخشهای زمینشناس��ی ،ژئوش��یمی ،ژئوفیزیک هوایی و
زمینی اکتش��اف است و این س��ازمان تاکنون هزار و ۶۵۰
الیه اطالعاتی را تولید کرده که از این میزان بیش از ۸۰۰
الی��ه اطالعاتی مکانمح��ور و دارای مختصات و هر لحظه
قابل رصد هستند.
ت معدنی کشور
رئیس س��ازمان زمینشناسی و اکتشافا 
ب��ا بیان اینکه این اطالعات توس��ط کارشناس��ان این س��ازمان در
معاونتهای زمینشناس��ی و اکتش��اف در تهران و مراکز استانی و
منطق��های تهیه میش��ود ،افزود :بخ��ش پردازش و ف��رآوری این
اطالعات توسط مدیریت ژئوماتیکس و آزمایشگاههای سازمان انجام
میش��ود و نگهداری ،انتشار و استانداردسازی اطالعات را نیز پایگاه
دادههای علوم زمین بر عهده دارد.
وی با ابراز خرس��ندی از اینکه پایگاه دادههای علو م زمین کشور
بهعنوان یک الیه معدنی کاداستر در کشور در حال شناسایی است،
افزود :برای س��رمایهگذاری و ورود به بخش معدن باید به اطالعات
موجود در این پایگاه توجه شود.
ش��هیدی با اشاره به اینکه در کش��وری هستیم که تنوع ساختار
زمینشناس��ی خاص��ی دارد ،تصریح ک��رد :در دو بخش مخاطرات
طبیعی و تنوع ماده معدنی صاحب مکان در دنیا هستیم.
بهگفته مع��اون وزیر صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،از  ۴۳مخاطره
موج��ود در دنی��ا  ۳۴خاطره در ای��ران اتفاق میافتد که س��ازمان
زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور این مخاطرات را شناسایی

کسب رکورد تولید ماهانه تختال در فوالد هرمزگان

تالش��گران فوالد هرم��زگان با همدل��ی و همراهی یکدیگر توانس��تند با
کس��ب رکورد تولید ماهیانه تختال به اس��تقبال عید میالد پیامبر رحمت
و مهربانیها رفته تا نمود عینی وحدت را در هفته وحدت نشان دهند.
کارکنان فوالد هرمزگان توانس��تند با تولی��د  ۱۴۶۱۰۶تن تختال رکورد
جدیدی را در تولید این محصول برای این ش��رکت به ثبت رسانند .رکورد
قبلی تولید تختال فوالد هرمزگان در فروردینماه امسال و با تولید ۱۴۵۱۵۰
تن تختال و در  ۳۱روز کاری رقم خورده بود.
ثبت این رکورد جدید ،که حاصل غیرت و تالش ش��بانهروزی جهادگران
فوالد هرمزگان در شرایط تحریمهای ظالمانه است را به تالشگران خستگی
ناپذیر این شرکت تبریک عرض مینماییم.
روابط عمومی فوالد هرمزگان

و پایش میکند.
ت معدنی کشور با اشاره به
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافا 
اینکه در بخش مواد معدنی نیز دارای تعدد و تکثر هس��تیم ،گفت:
در گذشته عنوان میشد حدود  ۶۸ماده معدنی در ایران وجود دارد
که این عدد در حالحاضر به  ۸۱افزایش یافته است.
شهیدی خاطرنش��ان کرد :اگر به نقشه معادن قدیمی یا شدادی
توج��ه کنیم ،متوجه خواهیم ش��د در کل کش��ور توجه به موضوع
معدن و معدنکاری در  ۲۲منطقه توسط گذشتگان ما انجام میشده
و معدنکاری در ایران دارای یک جایگاه بسیار خاص است و اکتشاف
و فرآوری آهن ،طال ،نقره ،روی و س��رب و جیوه در آثار معدنکاری
گذشته مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه بیش��تر به معادن سطحی توجه کردهایم ،اظهار
کرد :براساس آمار ذخایر معدنی کشور حدود  ۶۰میلیارد تن است،
اما آنچه در حقیقت وجود دارد حدود  ۳۷تا  ۴۰میلیارد تن اس��ت.
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه حدود  ۶۲درصد
این میزان به مصالح س��اختمانی از جمله ش��ن ،الشه ،ماسه و انواع
س��نگها تعلق دارد ،گفت :حدود  ۱۰ت��ا  ۱۵درصد ذخایر فلزی و
بقیه غیرفلزی است و باتوجه به موقعیت خاص زمینشناسی کشور
آمار درستی در اختیار نداریم.
ش��هیدی با اشاره به اینکه س��نگآهن  ۲.۷میلیارد تن از ذخایر
کش��ور را به خود اختص��اص داده ،بیان ک��رد ۲.۷ :میلیارد تن نیز
ذخیره مس در اختیار داریم اما در س��رب و روی از وضعیت بهتری
برخورداری��م و در بخش ط�لا هم در حال افزایش شناس��ایی این
ذخایر هستیم.

عکس :آیدا فریدی

از حدود  ۴۳خطر طبیعی موجود در جهان  ۳۴خطر در ایران ثبت ش�ده اس�ت.
یکی از اهداف س�ازمان زمینشناس�ی و اکتش�افات معدنی ،ش�ناخت مخاطرات
زمینشناسی اس�ت که میتواند کمک بزرگی برای س�ایر بخشهای کشور باشد.
مهمترین پیامدهای زیانبار تغییر ش�رایط طبیعی زمین ناش�ی از عملکرد انسان،
افزای�ش وق�وع مخاطرات طبیعی از قبیل س�یل ،زلزله ،زمین لغ�زش و ریزگردها

اس�ت که هر سال خس�ارتهای جانی و مالی زیادی بر اثر آن ایجاد میشود .طبق
آمار  10س�ال گذش�ته ،هر س�ال بر اثر مخاط�رات طبیعی در جه�ان  ۲۲۵۰۰۰نفر
کش�ته میشوند و  ۳۶میلیارد دالر خس�ارت اقتصادی وارد میشود که  ۹۵درصد
کشتهش�دگان مربوط به کشورهای در حال توسعه و  ۷۵درصد خسارات اقتصادی
بالغ بر  ۲۵میلیارد دالر مربوط به کشورهای پیشرفته است.

نگاه مدیریتی و کالن به انواع مخاطرات زمینشناسی
رض��ا ش��هبازی ،کارش��ناس
معدن ک��ه س��ابقه مدیرکلی دفتر
مخاط��رات ،زیس��تمحیطی و
مهندس��ی س��ازمان زمینشناسی
و اکتش��افاتمعدنی کش��ور را در
کارنام��ه کاری خ��ود دارد ،گفت:
برای شناسایی بخشهای مختلف
ی��ک پدیده و عوامل ش��کلدهنده
آن باید در ابتدا به پدیدهشناس��ی و شناسایی
موضوع بپردازیم.
به گزارش پایگاه خبری عصر معدن ،شهبازی
با بیان اینکه شناسایی درست یک پدیده ما را
به س��مت دو نوع اطالعات و دادههای سطحی
و زیرسطحی س��وق میدهد ،خاطرنشان کرد:
تلفیق و پای��ش این اطالع��ات در طول زمان

منج��ر به پ��ی بردن به چیس��تی یک
پدی��ده میش��ود و م��ا ب��ه چگونگی
عملکرد یک پدیده پی میبریم و پس
از آش��نایی با فرآیندهای آن در طول
زم��ان اقدام به پایش پدیده و توجه به
روند گسترش آن خواهیم کرد.
شهبازی ،ارائه راهکارهای مدیریتی
و مهندسی پس از شناسایی کامل یک
پدیده را برای برخورد مناس��ب با آن بهعنوان
ورود به مرحله س��وم ی��اد کرد و گفت :در این
زمان باید نس��بت ب��ه کنت��رل و جلوگیری از
گس��ترش پدی��ده اقدام ک��رد و در گام بعد به
موازات آن ب��رای عب��ور از دوره بحران برنامه
س��ازگاری و کاهش اثرات در دس��تور کار قرار
گیرد.

سخن پایانی...
س��ازمان زمینشناس��ی ماموریتهایی برای
حفظ محیطزیست دارد ،چراکه شاهدیم شتاب
تغییرات زمین بس��یار زیاد است؛ بهگونهای که
ای��ن تغیی��رات در زمانهای بس��یار کوتاه که
قابلتصور نیس��ت ،رخ میده��د .برای کاهش
س��رعت این تغیی��رات باید تصوی��ری از آینده

زمین تا  ۲۰۵۰داشته باشیم؛ بر این اساس باید
با مطالعه زمین تا س��ال  ۲۰۵۰ببینیم که چه
اتفاق��ی در کره زمین رخ میدهد تا بر اس��اس
آن و انجام نیازس��نجی بتوانی��م با فناوریهای
موجود تمهیداتی برای کنت��رل تغییرات روند
کره زمین بیندیشیم.

