لزوم روي آوردن به تكنولوژي هاي اكتشافي جديد

پاسخگويي به تقاضا ي دهه آينده
با بهبود سطوح عيار در شماری از معادن مهم و نيز روزافزونی دشوار خواهد شد
س��طح پایينی از وقفه های توليدی و شروع توليد استراتژی کوچك شدن اندازه پروژه ها یا توسعه مرحله ای آن ها به منظور کاهش
در برخی از پروژه های جدی��د ،توليد معدنی فلزات هزینه های سرمایه ای اوليه و کوتاه نمودن زمانبندی توسعه و بنابراین کسب بازده
در سال  2014-2013رش��د قدرتمندی معادل  8سریعتر برای سرمایه گذاری و نيز تمرکز بر مناطق غني تر از جمله عکس العمل
های دیگر شرکتها در پاسخ به قيمت های پائين تر اس��ت که همگی این عوامل
درصد داشت .
در این برهه راه ان��دازی موجی از پروژه های جدید در مجموع منجر به کند شدن روند رشد توليد در پایان دهه خواهند شد .از دیگر
*
زهرا عباسلو
و طرحهای توسعه در زماني ش��روع شد كه به طور اس��تراتژی های کمپانی های کوچك تر به منظور بقا در موقعيت فعلی ،ادغام با
همزمان ،رشد تقاضا از جمله بدليل کندی اقتصاد چين شروع به کند شدن نمود .دیگر کمپانی های هم رده
بوده است
این پروژه ها ،اولين موارد از موج ظرفيت های
به طور کلی با نگاهی به جلو ،بعيد اس��ت که
جدیدی هستند که قرار است در شرايط فعلي
طی چند س��ال آینده ،بهبود عم��ده ای در
 ،بازار را تحت تاثير قرار داده و به چندین سال
هزینه های اکتشافی رخ دهد .پيش بينی می
همراه با رشد قوی توليد منجر شوند .هرچند
با حرکت به س��وی پایان دهه ،روند رشد به در حيطه معدنكاري يكي از موارد وج��ود معادن كوچك خصوصي شود که بر حسب مقادیر واقعی ،قيمت های
ميزان قابل توجهی کندتر خواهد ش��د .چرا است كه با توجه به محدويت سرمايه معدن دار آنچنان كه بايد برنامه فلزات که هدایت کننده هزینه های اکتشافی
که تهی شدن ذخایر موجب خواهد شد که سيستماتيك مناسب در جهت اكتشاف نداشته و بالطبع به دليل بي هستند ،حداقل تا سال 2019
توليد در واحدهای عمليات��ی فعلی کاهش اطالعي از مسائل زيست محيطي گاها به طبيعت نيز آسيب وارد شده بهبود نخواهند یافت .بنابرای��ن تا آن زمان،
یافته و ازطرفی پ��روژه های قطعی فعلی نيز و مال و وقت معدن دار تلف ش��ده و در نهايت تنها به دست به دست افزایش محسوسی در تمایل سرمایه گذاران
به اتمام رس��ند از س��وی دیگر با پيش بينی شدن واسطه گري محدوده بدون هيچ گونه اثري در اقتصاد و توليد به اکتشافات انتظار نمی رود .عالوه بر این،
دوره ای همراه با س��طح پایين تر قيمت ها ،و تنها باگذر از يك سري كانال هاي اداري و پرداخت هزينه بقا مي مازاد قاب��ل توجه ب��ازار که در س��ال های
توليدکنندگان از طریق کاهش هزینه های يابد تا كه از خطر نه چندان دور بطالن و قرار گرفتن در ليست مزايد  2015و  2016انتظار م��ی رود ،باعث افت
اکتشاف و تمرکز بيشتر بر طرح های توسعه ه عبور كند
چش��مگيری در قيمت ها خواهد شد و فشار
و تمرکز بر بهينه س��ازی ب��ازده دارایی های متاسفانه اينجانب با بازديد از اكثر محدوده معدني خصوصي استان کاهنده بيشتری بر هزینه های اکتشافی وارد
موجود خود و آزاد کردن س��رمایه مورد نياز به اين مسئله برخورد كرده ام كه به نظر اينجانب تجميع اين محدوده خواهد آمد .البت��ه دوره ای بودن بازار فلزات
هاي كوچ��ك و برنامه ريزي تخصصي و سيس��تماتيك اكتش��افي به این معناس��ت که دوره ممتدی از سرمایه
فعاليتهای خود،
واکنش نشان داده اند .بنابراین ،در حالی که ميتواند به معادله برد -برد بين دولت و معدنكار منجر شود
گذاری کمتر در اکتشافات احتماال به افزایش
پروژه های در دس��ت س��اخت فعلی مراحل از طرفي با توجه به اينكه در نمودارهاي س��ود -هزينه ،ما تقريبا در ناگهانی هزینه ها ،چنانکه در سال های 2112
انتهاي نمودار هس��تيم لزوم روي آوردن به دانش روز دنيا در جهت تا  2112تجربه ش��د ،منجر خواهد گردید.
نهایی روند پيشرفت خود را طی می کنند،
اکتش��افات ،رون��د پيش��رفت پ��روژه های كاهش فعاليت هاي غير ارزش افزوده در اكتش��اف و نيز استفاده از پيش بينی کنونی مبنی بر احتمال وقوع این
پرریسك تر غير قطعی و پروژه های مقدماتی تكنولوژيهاي جديد اكتشافي و كم هزينه و حفاري دنيا كه از مهم افزایش در حدود س��ال  2020است؛ چراکه
تر بدليل عدم اطمينان پيرامون امکان پذیری ترين هزينه هاي توليد محس��وب ميگردد امري بس��يار ضروري و توليد حاصل ازمعادن فعلی و پروژه های آتی
اقتصادی پروژه ها با کن��دی یا تاخير مواجه اجتناب ناپذير ميباشد چرا كه اين مسئله از جمله مسائلي است كه ش��روع به عقب ماندن از تقاضا خواهد کرد.
شده ،و ممکن است تا زمان بهبود قيمت ها ،موجب كم رغبتي سرمايه گذاران ميباشد هر چند كه نوسان قيمت لذا لزوم پيشرفت در تكنولوژي هاي حفاري
فلزات نيز يكي از داليل كاهش سرمايه گذاري بوده است
در دنيا امري ناگزي��ز و روي آوردن همزمان
بر تعداد تاخيرات نيز افزوده گردد.
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به چنين تكنولوژي هايي جهت گس��ترش
علت اصلی کاهش قيمت فلزات پایه و تاخير
در پروژه ها وارد ش��دن توليد ب��ه دوره ای از و نيز اس��تفاده از تكنولوژيهاي نوين بهبود عمده ای در هزینه های اكتشافات و در نتيجه توليد فلزات بخصوص
مازاد اس��ت .و اين در حالي است كه هزينه اکتش��افی معادن رخ دهد كه در نهايت منجر به كاهش قيمت توليد مس و آهن در جهت جلوگيري از عقب ماندن
هاي اكتشافات همچنان باال ميباشد .با توجه گردد و اين موضوع در نهايت در كمتر از ده سال باعث خواهد شد تا توليد از تقاضا در زمان كمتر از  5سال آينده
به اینکه این دو روند هرکدام مس��تقال ادامه توليد در معادن به نسبت تقاضاي چهاني پايين تر باشد لذا نياز هست اجتناب ناپذير ميباشد .
می یابند ،تامين وجه به منظور اکتش��افات ،تا بسترسازي مناسبي در جهت ترغيب به اكتشاف در حيطه فلزات
* رییس زمین شناسی معدن مس میدوک
بخص��وص ب��رای کمپانی ه��ای معدنکاری صورت گيرد.
کوچك ،هرچند کم هزین��ه تر ،به علت عدم
افزایش قيم��ت فلزات مس و آه��ن ،به طور
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