بهره برداری از پهنه های معدنی
ظرفیت جدید توسعه استان اردبیل

متخصصان حوزه اقتصاد در تدوین سندهای توسعه استان اردبیل ،علیرغم قرار داشتن چند پهنه معدنی بزرگ
کشور در منطقه ،به صنایع معدنی به عنوان ظرفیت توسعه اردبیل توجه نداشته اند و تا دولت یازدهم این
ظرفیت مغفول مانده بود.
در طول نزدیک به سه دهه از تاسیس استان ،با اینکه هرازگاهی حرفی از معدن در استان زده شده بود ،ولی
معادن شن و ماسه و سنگ های تزئینی تنها صنایع فعال معدنی در منطقه بوده و تا اواخر سال  ۲۹هیچ اقدامی
در خصوص مطالعه و اکتشاف پهنه های معدنی استان صورت نپذیرفته بود.
یکی از برنامه های توسعه ای دولت یازدهم در استان اردبیل ،عملیاتی کردن اکتشاف پهنه های معدنی استان
بود که از روزهای آغازین مسئولیت استاندار اردبیل رایزنی و مذاکرات را با مقامات ارشد دولتی در سطح معاون
اجرایی رییس جمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت آغاز کرده و سنگ بنای اول محکم و استوارتر گذاشته شد.
انتخاب سرمایه گذاران دارای توان مالی و فنی باال ،اقدام ارزشمند دیگری بود که با پیگیری ها و حمایت های
مسئوالن دولت تدبیر و امید محقق شد تا اکتشاف معادن استان سریع تر و مطمئن تر وارد فاز عملیاتی گردد.
در این راستا وزارت صنعت ،معدن و تجارت با شناسایی و پیش بینی وجود  031محدوده معدنی در استان
اردبیل با فراخوان؛ انجام مطالعه و اکتشاف و بهره برداری از سه پهنه معدنی در استان اردبیل را به سه شرکت
بزرگ و معتبر ملی واگذار نمود.
بر اساس قرارداد منعقده با سه شرکت سرمایه گذار در زون های معدنی استان اردبیل؛ این سرمایه گذاران پس از
طی مراحل مطالعه و بهره برداری متعهد به ایجاد صنایع فرآوری و خالص سازی در استان اردبیل هستند.
از سال  ۲3شرکت های سرمایه گذاری ایمیدرو*،میتکو* و کوثر به عنوان مجموعه های بزرگ و توانمند
درعرصه معدن وارد استان شده اند و در سه پهنه معدنی و در محدوده ای به وسعت حدود یک سوم مساحت
استان اردبیل مشغول مطالعه و اکتشاف هستند.
طبق بررسی نقشه های هوایی و بررسی های ماهواره ای و مطالعات مقدماتی بدون تخریب وجود کانی های
صنعتی و همچنین کانی های فلزی ارزشمند مس ،آهن ،مولیبدن ،طال و سرب و روی در پهنه های استان
اردبیل قطعی است .
پهنه قزل اوزن با سرمایه گذاری ایمیدرو؛ یکی از بزرگترین شرکت های معدنی خاورمیانه؛ در وسعت  031هکتار
مربع و هزینه بیش از 01میلیارد ریال در دست مطالعات اکتشافی بوده و در مرحله مطالعات تفضیلی قرار دارد

و پروانه اکتشاف خود را دریافت نموده است .طبق گزارش سرمایه گذار محترم تا اوایل سال  ۲9حداقل چند
نقطه امید بخش معادن قطعی را برای استخراج اعالم خواهند نمود.
پهنه سبالن (قره سو) یکی دیگر از مناطق موردمطالعه است که در وسعت  ۹01هکتار و با سرمایه گذاری شرکت
میتکو در دست مطالعه بوده و به نقاط امیدبخش زیادی در این پهنه رسیده و نمونه های اولیه استخراجی را به
مراکز معتبر آنالیز و بررسی در اروپا و کانادا ارسال کرده اند.
در پهنه باغرو سرمایه گذار مجموعه کوثر می باشد که با بهره گیری از یک شرکت مهندس مشاور متخصص و
اختصاص بودجه قابل قبول نسبت به انجام مراحل مطالعات مقدماتی و نیمه تفضیلی اقدام نموده و با شناسایی
چندین نقطه امیدبخش نسبت به اخذ مجوز اکتشاف اقدام نموده اند و در حال انجام اکتشاف بدون تخریب
هستند.
انجام مطالعات اجتماعی و زیست محیطی و دقت در ایجاد کمترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست از
اولین گام های اجرای عملیات اکتشاف پهنه های معدنی در استان بوده و در هر سه پهنه ضمن استعالم از
سازمان محیط زیست و منابع طبیعی؛ پیوست های زیست محیطی مطالعه و تدوین گردیده است.
سرمایه گذاران تاکنون بیش از 011میلیارد تومان در پهنه های معدنی استان هزینه کرده اند و طبق قرارداد
های منعقده بین سرمایه گذاران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت این سرمایه گذاری ها تا مرحله بهره برداری
نهایی و احداث صنایع فرآوری ادامه خواهد داشت.
استفاده از ظرفیت های فنی و نیروهای انسانی توانمند و متخصص استان نظیر مهندسان نظام مهندسی معدن و
خانه معدن و کارشناسان رشته های عمرانی از تاکیدات مقامات استان اردبیل به سرمایه گذاران محترم بوده و از
الزامات ایشان در قراردادهای منعقده است.
آغاز اکتشاف پهنه های معدنی گامی بزرگ در توسعه استان بوده و با بهره برداری از مگاپروژه پهنه های معدنی
استان اردبیل در سال های پیش رو عالوه بر ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای هزاران نفر از جوانان منطقه ،سهم
استان در درآمد ناخالص ملی و سرانه درآمد شهروندان رشد قابل توجهی خواهد داشت.
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