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 دسیت معدن،  چگونه با معدنکاری و توسعه صنایع پایین

 تر بسازیم؟  اقتصادی مقاوم

 0011دی 



بارها در اخبار از بحران اقتصادی کشورها 

گساخاهاتا  در  شنویم. از تورم لجاام می

ونزوئال تا بحران اقتصادی یونان ک  دامن  

پخامدهایش تا اتحادی  اروپا نخز کشاخاد  

شود. چرا برخی کشورها اقتصادشاان  می

ای  شود اما پاار  دچار آسخب و بحران می

های جهانی همچاون  دیگر حتا در بحران

یا شرایا  پاانادمای  ۷۰۰۲بحران مالی 

آورناد  تاوااوق اقاتاصااد  کرونا تاب می

کشورها در چخست ک  یکی شاکاناناد  

آور  است و دیگری اقتصادی مقاوم و تااب

هاای جاهاانای  ها و بحران در برابر تالطم

 دارد 

پاسخ این پرسش در پخچخدگی اقتاصااد 

  تر داشتا  است. هر چ  اقتصادی پخچخد 

آوری   تر داریم. تاب باشخم، اقتصادی مقاوم

ها و پتانسخل آنها  اقتصادها در برابر بحران

برای خلق ثروق بخشتر، با شااخصای با  

( قاابال ECI) 1نام پخچخدگی اقتاصاادی 

 سنجش است.

 

 پیچیدگی اقتصادی چیست؟
مردمان د  کشور ثروتمند جهان بخش از 

برابر کشورهای فقخر درآماد دارناد.  1۵۰

الامالالای  گران مرکز توسع  بخن پژوهش

دانشگا  هاروارد ب  دنبال پاسخ ب  چرایی 

خواستند بدانند ک   این فاصل  بودند و می

اقتصادهای کشورهاای ثاروتاماناد چا  

هایی دارد ک  تا ایان حاد ثاروق  ویژگی

بخشتری برای مردمانش خلق کرد  است. 

آنها در این بررسی متوج  شدند کا  راز 

شکوفایی اقتصاد کشورهای ثاروتاماناد، 

پخچخدگی اقتاصاادی آناهاا در ماقاابال 

سادگی اقتصاد کشورهای فقخرتار اسات 

کا  در تااالطاام روزگاار دچاار بااحااران 

شوند و بخش از پخش از قافالا  رشاد  می

 افتند. عقب می

پخچخدگی اقتصادی بر دو عاامال تاناو  

محصوالق و پخچخدگای ماحاصاوالتاش 

استوار است. ب  طور مثال کشاوری کا  

پنج محصول ب  بازارهای جهانی عارها  

کند در قخاس با کشوری ک  تنها یک  می

تاری  کند، اقتصاد متنو  محصول ارائ  می

دارد. محصوالتی کا  با  باازار عارها  

شوند نخز از درج  پخچخدگی متواوتای  می

برخوردارند. برای مثال، ماهی محصاولای 

با پخچخدگی اندک است، اماا دساتاگاا  

برداری با اشع  ایکاس ماحاصاول  عکس

تری است و تاعاداد کشاورهاای  پخچخد 

کنند. ایان ماثاال  اندکی آن را عره  می

دهاد کا  پاخاچاخادگای  ساد  نشان می

اقتصادی در جایی ک  محصوالق متناو  

تری دارد، بخشتر اسات و  و البت  پخچخد 

اقتصادی وابست  ب  یک محاصاول و آن 

هم در بخشتر مواقع محصولای باا درجا  

پخچخدگی اندک، اقتصادی غخرپخاچاخاد  

هاا یاا  تواند دربرابر باحاران است ک  نمی

های بازار محصاولای کا  عارها   نوسان

 کند، تاب بخاورد.  می

المللی دانشگا  هااروارد،  مرکز توسع  بخن

بر اساس همخان دو ماولاوا  شااخا  

( را توسع  داد و ECIپخچخدگی اقتصادی)

سال است ک  پاخاچاخادگای  ۷۵بخش از 

اقتصادی کشورها را محاسبا  و گازار  

 کند. می

 

پیچیدگی اقتصصصاد ااص اق چص صد  
 است؟

برای فهم پخچخدگی اقتصاد ایاران باایاد 

های بافت اقتاصاادی ایاران  ببخنخم پازل

طاور کا  گاواتاخام  چگون  است. هماان

پخچخدگی هر اقتصادی از دو عامل نشاق 

 چ ا 
 آو ند؟ ب خی اقتصادها د  ب اب  نامالامات تاب می

2 
1.Economic Complexity Index (ECI) 



گخرد؛ تنو  محصوالتی کا  با  باازار  می

کند و درج  پخچخدگی  جهانی عره  می

محصوالتی ک  عره  کرد  است. شکال 

تنو  محصوالق صاادراتای ایاران در  1

طاور  دهد. همان را نشان می ۷۰1۲سال 

شود، اقتصاد ایاران  ک  در شکل دید  می

همچنان اقتصادی وابست  ب  نوت است و 

درصد درآمد صادراتی آن از  ۵۰بخش از 

نوت خام و مشتقاق نوتی ساد  ب  دست 

ماتاوجا   ۷آید. با مشاهاد  شاکال  می

شویم محصوالتی ک  ایاران در باازار  می

کاناد، ماحاصاوالتای  جهانی عره  مای

توان از مباادی  اند ک  ب  راحتی می ساد 

دیگر تامخن کارد. رناغ غاالاب باافات 

ای )محصوالق ساد (  اقتصادی ایران قهو 
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  ساد  است   بی  ا  نیمی ا  محصوالت صاد اتی اا اق ن ت و م ت ات ن تی . تنوع محصوالت صاد اتی اا اق 0شکل 
.پیچیدگی اند ی دا د

.ا    محصوالت اا اق پیچیدگی ندا ند . پیچیدگی محصوالت صاد اتی اا اق 2شکل 



 .  تب  پیچیدگی اقتصادی اا اق 3شکل 

تار(  است و رنغ سبز )محصوالق پخچخد 

 شود.  در آن کمتر دید  می

حجم باالی محصوالق نوتی در اقتاصااد 

ایران ب  همرا  سادگی محصوالتش باعث 

شد  است ک  رتب  پخچخدگی اقتاصاادی 

سال  ۷۵باشد. اقتصاد ایران در  ۰۰ایران 

گذشت  فراز و نشخب بساخااری داشاتا  

تار  است اما در مجمو  ب  سمت پخچخاد 

شاادن حاارکاات کاارد  اساات و رتااباا  

 ۰۰با   1۰1پخچخدگی اقتصاادی آن از 

(. بررسی روند 1بهبود یافت  است )شکل 

دهاد کا   بافت اقتصادی ایران نشان مای

این بهبود در رتب  اقتصادی ایاران از دو 

 مسخر زیر اتواق افتاد  است.

  تار رشد صادراق محصوالق پخچخد .

در د  سااال گااذشااتاا  صااادراق 

ها و  محصوالتی همچون مس، سنغ

فلزاق قخمتی، روی، آهان و فاوالد، 

ای  پالستخک و سرامخک رشد ساالن 

تار  اند. بزرگ درصد داشت  1۰باالی 

تار و  شدن پازل محصوالق پخچخاد 

کاهش وابستگی با  ناوات، رتابا  

پخچخدگی اقتصاد ایاران را باهاباود 

 داد  است.

  عره  محصوالق جادیاد با  باازار

درصاد درآماد  11حادود  جهانای.

از  ۷۰1۲صادراتی ایاران در ساال 

محصوالتی است ک  برای اولخن باار 

در پانزد  سال گذشاتا  با  ساباد 

محصاوالق صاادراتای ایاران وارد 

اند. سهم عماد  ماحاصاوالق  شد 

جدید، محصوالق پتاروشاخامای و 

فااوالدی اساات. اهااافاا  شاادن 

ماحاصاوالق جادیاد کا  شااماال 

محصوالتی مثل ورق گرم با درجا  

شود، از جمل   پخچخدگی باال نخز می

عواملی است ک  ب  باهاباود رتابا  

 اقتصادی ایران منجر شد  است.

رتب  پخچخدگی اقتصاادی در  4در شکل 

برخی از کشورها آورد  شد  اسات. هار 

  تب 
 ECI 
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در  00به  3991در سال  301رتبه پیچیدیگ اقتصاد ایران از 
رسیده است که دلیل آن رشد صادرات  9039سال 

فرویش( و عرضه  تر )جلوگیری از خام محصوالت پیچیده
 محصوالت جدید به بازار جهاین بوده است.

چند در دو ده  گذشت  اقتاصااد ایاران 

تار شاد  اسات و در ماقاابال  پخچخاد 

آوری بخشاتاری  های محخطی تاب تالطم

نسبت ب  گذشتا  دارد، اماا هاناوز را  

زیاادی ماانااد  اسات تااا باتاوان آن را 

اقتصادی مقاوم خواند. در ادام  با  ایان 

دهاخام کا  بارای  پرساش پااساخ مای

آوری  تر شدن اقتصاد ایران و تاب پخچخد 

بخشتر آن در توفان حاواد  چا  باایاد 

 کرد 



برای این ک  اقتصاد ایران در نامالیمااق 

آوری بخشاتاری داشاتا   ها تاب و تالطم

تار و باا  باشد، باید بافت اقتصادی متنو 

تر داشت  باشاخام. در  محصوالتی پخچخد 

این گزار  بر محاصاوالق ماعادنای و 

صنایع مرتب  با آن تمرکز داریم و نقش 

این حوز  را بر افازایاش پاخاچاخادگای 

 کنخم. اقتصادی ایران مرور می

مخلخارد  ۵۲نو  ماد  معدنی، با  ۸۰ایران 

تن ذخخر  شنااساایای شاد  دارد. ایان 

هایای اسات کا   ذخخر  حاصل اکتشاف

تاکنون انجام شد  است، ولی هاناوز در 

های  ها فعالخت بهش قابل توجهی از پهن 

اکتشافی انجاام نشاد  اسات. ماطااباق 

آخرین اطالعاق در دساتارس سااماانا  

، 11۲۰کاداستر وزارق صمات در ساال 

کخلومتر مربع از مساحات  11۷۷11تنها 

درصد مساحت ایران( ماورد  ۸/۰کشور )

 (.۵اکتشاف قرار گرفت  است )شکل 

ایمخدرو، ایران باا داشاتان   طبق گزار 

های معدنی متاناو  و ذخاایار  پتانسخل

 1۵ارزشمند فلزی و غخر فلزی در باخان 

کشور برتر جهان قرار گرفتا  و باهاش 

قابل توجهی از ذخایر جهانی را در خاود 

جای داد  است. با توج  ب  ایان ماهام، 

کشورمان ب  دلخل واقع شدن در مساخار 

هخماالاخاا،  -کمربند فلززایی جهانی آلپ

توانایی قرار گرفتن در ردیا  ناهاسات 

رهبری خاورمخان  و آسخای مخان  از لحاظ 

های اکتشافی معدنی، فانااوری و  فعالخت

گذاری بهش معدن را دارد و گوا   سرمای 

معادن بازرگ  ۰این ادعا داشتن حداقل 

 در کالس جهانی است.

مخلاخاارد تان ذخاخار  ماعادنای  ۵۲از 

بارداری  شناسایی شد ، مجوز پروان  بهر 

 ۵۰معدن با ذخاخار  باخاش از  111۲4

مخلخارد تن صادر شد  اسات. هامااناناد 

اغلب کشورها، بخشتر این معادن در گرو  

مصالح ساختمانی است. اماا هاماچاناان 

سوم معادن در گرو  فلزی و غخرفلزی  یک

تواند ارز  افازود   گخرند ک  می قرار می

 (.۸باالیی برای کشور خلق کند )شکل 

 چگون  
 ت   نی ؟ اقتصاد اا اق  ا م اوم

 مجوز های اکتشافی
 مساحت

 )کخلومتر مربع( 

 ۲11۲ مزاید  پروان  اکتشاف

 1۷۰ مزاید  مجوز برداشت

 1۰۲۷ مزاید  گواهی کش 

 ۷۸۲۰ مزاید  بهر  برداری

 1۸۰۰1 پروان  اکتشاف

 1۵۲۰1 گواهی کش 

 4۸۲۷۲ پروان  بهر  برداری

 ۳۳۲۲۱۱ مجموع
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های اکتشافی ماحادود و  با وجود فعالخت

عدم اطال  دقخق از ذخایر معدنی ایاران، 

ب  ویژ  در مواد معادنای کاماتار رایاج، 

اطالعاق فعلی از ثروق غانای ایاران در 

طاور کا  در  دهد. هماان معادن خبر می

شاود، رتابا  ایاران در  دید  می ۲شکل 

رقمای  آهن، مس و روی تک ذخایر سنغ

است. اما پرسش اساسی ایان اسات کا  

توان از این ثروق مالای بارای  چگون  می

تر کردن اقتصاد ایاران و باهاباود  مقاوم

 شرای  اقتصادی مردم بهر  برد 

بر اساس اطاالعااق دفاتار آماار وزارق 

مخلخاارد تان  1صمت، تاکنون نزدیک ب  

از ذخایر معدنی کشور، استاهاراش شاد  

است ولی بخشتر مواد معدنی اساتاهاراش 

شد  ب  صورق خام یاا باا ارز  افازود  

اندک صادر شاد  اسات. در اداما  و باا 

هدف ارای  شواهادی مابانای بار  ایان 

هاای  هایی از پتانسخال فروشی و مثال خام

دسات  موجود برای توسع  صنایع پایاخان

معدنکاری، چهار نمون  مهم مارور شاد  

 است. 

    توسع  صنایع فوالدی با ارز  افزود

نشاان    ۰طور کا  شاکال    همان باال.  

دهد، تولخد فوالد کشور  در ساال    می 

مخلخون تن    1۰، کمی بخش از  11۲۲

مخلخون آن ب  بخلت/ بلوم    1۲بود  ک   

مخلخون تن ب  اسلب تابادیال    11و  

شد  است. بخشتر محصوالق نهاایای  

فااوالد نااخااز شاااماال مااحااصااوالق  

افازود     ساختمانای اسات کا  ارز  

  ۲چندانی ندارد. بدتر آن ک  حادود  

مخلخون تن فوالد کشاور با  صاورق  

شود و    خام ب  سایر کشورها صادر می 

پس از فرآوری و با قخمتی بسخار بااال  

ب  صورق ورق الکاتاریاکای، فاوالد  

نزن و ... مجادد با  کشاور وارد    زنغ 

شود. تمرکز بر توسعا  زناجاخار     می 

دست فوالد و تولخد محصاوالق    پایخن 

نهایی پخچخد  و با ارز  افزود  بااال،  

تواند عالو  بر توساعا  صاناعات    می 

فوالد، اقاتاصاادماان را با  سامات  

 پخچخدگی بخشتر سوق دهد.  

 .  تب  اا اق د   خاا  معدنی   شکل 

  های  ساز های فوالدی.  صادراق ساز

فوالدی با وجود این ک  از فوالدهای 

معمول و با پخچخدگی اندک استواد  

کنند، از جمل  ماحاصاوالق باا  می

ها  پخچخدگی باال هستند. تجرب  سال

های فلزی در سااخات  اجرای ساز 

ها، از پتانسخل ایاران بارای  کارخان 

هاای فالازی  طراحی و ساخت ساز 
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تاواناد ماوتاور  دهاد و مای خبر می

محرکی برای افزایش پخاچاخادگای 

 اقتصادی ایران باشد. 

  توسع  ساخت ساایار ماحاصاوالق

با وجود این ک  ایران از نظار .  فلزی

در رتب  هوتم دنخا است، مس ذخایر 

صادراق محصوالق با ارز  افازود  

مس جاایاگاا  مانااسابای نادارد. 

هاای  هاا و ورق محصوالتی مثل لول 

مسی، از پخچخدگی مناسبی برخودار 

هستند و با توسع  صنایع مارتابا  

آورتر دست  توان ب  اقتصادی تاب می

یافات. صاادارق ایاران در فالازاق 

دیگری مثل روی و آلومخناوم ناخاز 

تنها در ابتدای زنجاخار  اسات کا  

کمکی ب  افزایش شاخ  پخچخدگی 

 کند.  ایران نمی

  گخری از تمام ظرفخت معادنای  بهر

تار ناخاز  همان طور ک  پخشکشور. 

اشار  شد، ایران یکی از کشاورهاای 

با معادن معدنی متنو   از جامالا  

عناصر نادر خاکی اسات کا  باایاد 

ها  برای استواد ، فراوری و تبدیل آن

ب  محصول نهایی تاال  کاناد. در 

این مخاان ساخالاخاس از جامالا  

ترین مواد معدنی دنخا است و  فراوان

ایران این موهبت را دارد ک  معاادن 

سخلخس با خلوص باالیی در اختخاار 

داشت  باشد، اماا تااکاناون تاناهاا 

ای ک  از این ذخخار  مالای  استواد 

برد  است، صادراق مااد  ماعادنای 

خام بود  است. با فرآوری سخلاخاس 

توان سخلخسخوم فلزی باا درجا   می

خلوص مهتل  تولخد کارد کا  در 

هااای  صاانااایااع ساااخاات ساالااول

های الکترونخک و  خورشخدی، تراش 

مواد بهداشتای و آرایشای با  کاار 

رود. تکنولوژی تبدیل سخلخس ب   می

سخلسخوم فالازی باا خالاوص بااال 

هااای  هامااانانااد ساایاار فاعااالاخاات

و   ها و فرآوری آنها اسات کاری معدن

توان امخد داشت ک  در زماانای  می

کوتا  ایران با  تاولاخادکاناناد  و 

صادرکنند  سخالاساخاوم فالازی و 

محصاوالق باعادی آن از جامالا  

ویااواارهااای مااورد نااخاااز صاانااایااع 

های خورشخادی  الکترونخک و سلول

 تبدیل شود. 

011
مگاوات 

211
مگاوات 

 1
 می یوق وا  

 11
ت 

01111
ت 

3 111
ت 

سی یسیوم ف  ی

 داقل   فیت 
اقتصادی

ن   با د  داخ ی 
(IRR)

03 321  00  211  1

   بررسی و مطالع  اقتصادی زنجخار

هااای خااورشااخاادی  ارز  ساالااول

سخلخکونی حکایت از آن دارد کا  

تامااماای ماراحاال تااولاخاد پاناال 

خورشخدی از سخلخساخاوم فالازی 

گرفت  تا پنل و ماژول خورشاخادی 

(. ۲صرف  است )شکل  اقتصادی و ب 

ای از  از آنجایی ک  باهاش عاماد 

فناوری این صنعت در اختخار کشور 

توان در انتاقاال  چخن قرار دارد، می

هاای  تکنولوژی و ایجاد زیرساخات

هاای ایان کشاور   مهم از ظرفاخات

 استواد  نمود. 

 هاای  اجرای پاروژ  تاولاخاد پانال

تاا بارق(، دو   خورشخدی )از سنغ

دستاورد عمد  دارد؛ نهست آن ک  

با اجارای ایان پاروژ  و تابادیال 

های خورشخادی،  سخلخس ب  سلول

هاای  مشکل تامخن برق در سااعات

اوش مصرف تابستان حال خاواهاد 

شد؛ و دستاورد دوم، فرصتی اسات 

ک  با گستر  صنایع مارتابا  باا 

ساخت سخلخسوم فالازی با  روی 

شاود. یاکای از  کشور گشود  مای

ترین عوامل موثر بر پخچخدگای  مهم

جاناوبای،  اقتصادی مالازی و کار 

توسع  صنایع مرتب  با الکترونخاک 

های الکترونخاک و  و صادراق تراش 

هاا  محصوالتی است ک  این تراشا 

اند. پخچاخادگای  در آن ب  کار رفت 

باالی این محصوالق بااعاث شاد  

جاناوبای از جامالا   است ک  کر 

ترین اقتصادهای دنخا باشاد  پخچخد 

ک  در برابر تاوفاان حاواد  ناخاز 

   های خو شیدی سی یکونی  گذا ی مو د نیا  د   ن ی   ا    س ول . س ماا  شکل  کند.  مقاومت می



 چ  بااد   د؟

های پخشخن نخازماناد  برای تحقق فرازهای مورد اشار  در صوح 

هایی هستخم ک  در حال حاهر بهش معدن و صنایع  حل چالش

هایی ک  در باید در  ترین چالش مرتب ، با آن مواج  هستند. مهم

های آتی در مرکز توج  قرار باگاخارد در اداما  فاهارسات  سال

 اند. شد 

  .تار  گون  ک  پخاش هماناکتشاف، اکتشاف و باز هم اکتشاف

اشار  شد، اکتشاف در ایران مهجور ماند  است. هر چند ک  

سو، ذخایر  ب  این 11۲1با کمی توج  و اقبال نسبی از سال 

درصاد  ۲۰قابل توجهی کش  شد  است، اما هنوز بخش از 

نهاورد  بااقای مااناد  اسات.  پهن  سرزمخنی کشور، دست

های اکتشاافای و اساتاوااد  از  سرعت بهشخدن ب  فعالخت

های نوین در این زمخن  از جمل  هروریاتای اسات  آوری فن

ک  در صورق نپرداختن ب  آن، کل برنام  توساعا  باهاش 

 کشاند. معدن را ب  شکست می

  با وجود تمام .  اصالح ساختار حکمرانی باالدست معدنکاری

رساد کا   ها ب  موهو  اکتشااف، با  ناظار مای توجهی کم

 »سااخاتاار حاکامارانای«مهمترین مشکل در این حاوز  

ای  شناسی، واحدهای وظخاوا  نامناسب است. سازمان زمخن

اکتشاف در ایمخدرو و ایمپاسکو، شرکت ملی مس، سازماان 

هاایای  ای از نهادهاا و ساازماان انرژی اتمی و ... تنها نمون 

گری اکاتاشااف در حاوز   هستند ک  هر یک داعخ  متولی

تهصصی خود را دارند. بدیهی است کا  ایان ماوهاو  با  

ها، عدم تقارن اطاالعااق و  ها، افزایش هزین  چندبار  کاری

های پای ، بروکراسی پخچخد  معدنکاری و ... دامان زد   داد 

ای سااخاتاار  است. ما امخدواریم ک  با باازطاراحای ریشا 

حاکمختی بهش باالدست معدنکاری در کشور، یک بار برای 

 همخش  موهو  اکتشاف و متولی آن تعخخن تکلخ  شود. 

 کاری با  معدن  فناوری.  کاری های نوین معدن آوری توسع  فن

ورود هو  مصنوعی و تجهخزاق هوشمند ب  شدق تغخاخار 

هاا،  کاری هوشمند باعث کاهش هازیانا  کرد  است. معدن

تر ب  معادن عماخاق شاد   افزایش ایمنی و دسترسی آسان

کااری کشاور  است. نوسازی و تجهخز ناوگان فرسود  معدن

 شود. ها، باید در این مقول  دنبال  همرا  با هوشمندسازی آن

   حاشخ  ساود    دست معدن.   های جامع صنایع پایخن   توسع  طرح

مناسب و کم دردسر معدناکااری در ایاران، هاماوار  سادی  

دست بود  است. هر جا هام کا     رویِ توسع  صنایع پایخن   پخشِ

مشاب  صنعت    –دست معدنکاری شکل گرفت     صنعتی در پایخن 

باز هم منجر ب  توسع  صنایعی با محصوالق پخچخد  و    –فوالد  

رفت از این مشکل توساعا     با ارز  باال نشد  است. برای برون 

دست معدنی با رویاکارد تاولاخاد    های جامع صنایع پایخن   طرح 

 افزود  باال باید مورد توج  قرار گخرد.    محصوالق با ارز  

    دست معدن از جمالا     صنایع پایخن سازی مصرف انرژی.    بهخن

های شورای عالی انرژی کشور از    بر است و گزار    صنایع انرژی 

رشد پرشتاب مصرف انرژی و کمبود شدیاد انارژی اولاخا  در  

دهد. اگر کاری نکنخام،    صورق تداوم روند فعلی مصرف خبر می 

کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان ک  مدتی است دچاار  

کاری و صناایاع    آن هستخم، بخشتر و بخشتر خواهد شد و معدن 

دستی آن را نخز دستهو  چالش خواهد کرد. تنها چاار     پایخن 

رو برای غلب  بر چالش کمبود انرژی، مدیریات مصارف و    پخش 

سازی مصرف در باهاش صاناایاع    های بهخن    استواد  از رو  

 دست معدنی است.    پایخن 

در بهش معاادن    »نوآوری باز «تر شدن موهوم    خوشبهتان  با پررنغ 

و فلزاق و استواد  از پتانسخل همکاری با شرکای بخارونای مااناناد  

ها، مراکز پژوهشی و ... برای انتقال دانش و تجرب ، سباب    آپ   استارق 

گان  ماورد    توجهی از موارد پنج   شد  تا مسخر دسترسی ب  بهش قابل 

اشار ، از اکتشاف و استهراش مدرن گرفت  تا سااخات ماحاصاوالق  

 نهایی فوالد و موهو  انرژی، بخش از پخش تسهخل و تسریع شود.  

هایی ماناناد ارائا     آپ در زمخن    امروز در جهان تعداد زیادی استارق 

های جدید اکتشاف با هدف افزایش دقت و کااهاش ریساک،    رو  

افازاری بارای باهاباود فارآیاناد    افازاری و نارم   راهکارهای سهت 

گخری، افزایش ایمنی کارگران ب  کمک ابزارهای پوشخادنای،    تصمخم 

سازی مخان فعاالن حوز  معدن و فالازاق، کاماک با  حال    شبک  

ها موهو  ب  طور تهصصی فعالاخات    محخطی و د    های زیست   بحران 

کنند. ما نخز در هر بهش زنجخر  معادن و فاوالد کا  خادمات    می 

کنخم، باید از این همکاری و فرصت نوظهور نهایت اساتاوااد  را    می 

 ببریم.  


