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توگو
گف 
اینها را شنیدم تأســف خوردم .آنها یا
نمیدانند اســید چیســت یا نمیدانند
 400هزار لیتر چقدر اســت .اگر سوال و
بررســی کرده بودند متوجه میشدند که
ما تنها  20هزار لیتر اسید روزانه مصرف
داریم .تازه همان 20هزار لیتر هم با انواع
پوششها و الینرها محافظت میشود تا
قطرهای به زمین نشــت نکند .حتی اگر
هم با همه ایــن حفاظتها یک لیتر آن
نشــت کند با توجه به شرایط توپوگرافی
منطقه به ســمت معدن سرازیر میشود
نه رودخانه.گفتهانــد درختان چهارگنبد
خشک شدهاند! چطور ما خودمان آن همه
درخت کاشت کردهایم همه سرسبزند و
میوه میدهند ولی بقیه خشک شدهاند؟.
اگر قرار به خشــک شــدن بود درختان
معدن که زودتر خشــک میشدند !.البته
ممکن است جایی خشکسالی اثر گذاشته
باشــد که خب خشک شدن درختان در
اثر خشکســالی اجتناب ناپذیر اســت.
خشکســالی همه جای ایران اثر گذاشته
و من هم که مسئول خشکسالی نیستم.

مدیر عامل شرکت مس درخشان تخت گنبد در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

قطب ایجاد اشتغال
و آبادانی منطقه شدهایم

 کارشناسان محیط زیست همواره بر کار معدن نظارت دارند و اگر کار ما ایراد داشت که همان اول جلو کار معدن را میگرفتند.
بیژن ادبی
معــدن مــس تخــت گنبــد یکــی
از بزرگتریــن معــادن بخــش
خصوصــی کشــور اســت کــه
در ســیرجان و شــمال شــرقی بلــورد واقــع شــده
اســت .ایــن معــدن طــی ســالهای اخیــر از رشــد
قابــل توجهــی در فــرآوری محصــول و اشــتغالزایی
برخــوردار بــوده اســت.
وارد بلــوار ورودی شــهر بلــورد کــه بشــوید بــه
تابلــو بزرگــی برمیخوریــد کــه روی آن نوشــته
شــده« :بلــورد ،شــهر بــدون بیــکار»! تابلــوی کــه
غیرمســتقیم اشــاره بــه همیــن معــدن دارد کــه
هیــچ نیــروی بیــکاری در منطقــه باقــی نگذاشــته
اســت .بخشــدار محــل بــا تأییــد ایــن موضــوع
میگویــد« :شــما اینجــا یــک شــهروند بیــکار پیــدا
نمیکنیــد» .مهنــدس اســماعیل محمدپــور،
بلــورد را شــهری بــا پتانســیلهای بــاالی کشــاورزی،
معدنــی و اقتصــادی معرفــی میکنــد و میگویــد:
«در کنــار اینهــا ،معــادن فعــال محــل نیــز از جمله
تختگنبــد موجــب اشــتغالزایی و رشــد اقتصــادی
منطقــه شــدهاند» .بخشــدار راجــع بــه انتقادهــای
محیطزیســتی هــم گفــت« :تاکنــون مشــکلی کــه
بــرای محیطزیســت از ســوی ایــن معــدن ایجــاد
 مالکیت شرکت مس درخشان در
سال  ۱۳۸۸به جنابعالی واگذار شد
و از آن به بعد کارخانههای فراوری
کنسانتره و مس کاتد کلید خوردند.

شــده باشــد مــا ندیدیــم».
تــاش مــا بــرای ارتبــاط بــا رییــس شــورای شــهر
بینتیجــه مانــد امــا مهنــدس بلــوردی شــهردار
بلــورد نیــز بــا برشــمردن ویژگیهــای منطقــه،
وجــود معــادن منطقــه را نعمــت بزرگــی بــرای
اهالــی و شــهروندان میدانــد .او از معــدن
مــس درخشــان تختگنبــد بــه عنــوان یــک برنــد
کارآفرینــی یــاد میکنــد کــه در ســطح وســیعی
اشــتغالزایی داشــته اســت .بــه گــزارش خبرنــگار
مــا آنچــه در بلــورد قابــل مشــاهده اســت بــه رغــم
انتقــادات محیطزیســتی کــه مطــرح میشــود
تعامــل خــوب معــدن تختگنبــد بــا مجموعــه
مســئوالن شــهری اســت .از شــورای شــهر تــا
بخشــداری و شــهرداری و دیگــر مســئوالن محلــی
در بحــث اشــتغالزایی و انجــام مســئولیتهای
اجتماعــی .مدیرعامــل شــرکت مــس درخشــان
تختگنبــد امــا بــا رد اشــکاالت محیطزیســتی
معتقــد اســت تمامــی اصــول و خواســتههای
محیطزیســت از ابتــدا تاکنــون دقیقــا رعایــت
شــده و قابــل راســتیآزمایی اســت کمــا اینکــه
کارشناســان محیطزیســت بــر امــر معــدن کاری مــا
همــواره نظــارت میکننــد .وی کــه بــرای چنــد بــار از
ســوی انجمــن توســعه اســتان کرمــان بــه عنــوان
کارآفریــن برتــر اســتان کرمــان معرفــی شــده« ،این

روند واگذاری و توسعه به چه صورت
بــوده و با چه هدفــی اتفاق افتاده
است؟
بــه نام خدا و با ســام .در دهه هفتاد و

دســتاوردها را نتیجــه تــاش شــبانه روزی کارکنــان
و کارگــران معــدن میدانــد».
معــدن تخــت گنبــد در  ۷۰كيلومتــری شــمال شــرق
ســيرجان و  ۳۰کیلومتــری بلــورد واقــع شــده
اســت .اولیــن مطالعــات اکتشــافی سیســتماتیک
در ایــن منطقــه مربــوط بــه ســالهای قبــل از
انقــاب توســط یوگوســاوها ذکــر شــده اســت.
اکتشــافاتی کــه دیگــر دنبــال نشــد و معدنــکاری به
جایــی نرســید .پــس از انقــاب نیــز بــه دنبــال افــت
و خیزهایــی کــه داشــت کار معدنــکاری در منطقــه
تختگنبــد بــه جایــی نرســید تــا اینکــه ســرانجام
ایــن معــدن در ســال  ۱۳۸۸بــه شــرکت معدنــی
تختگنبــد بــه مدیریــت افشــین بهبهانــی منتقــل
شــد و ایــن مجموعــه بــا مدیریــت جدیــد آغــاز
بـهکار کــرد .از ایــن ســال اکتشــافات جدیــد بــا دقــت
و عمــق بیشــتری در محــدوده عملیاتــی معــدن
صــورت گرفــت و پــس از تأییــد دســتگاههای
مســئول در محیطزیســت ،صنایــع و معــادن و
منابــع طبیعــی ،بــا تهیــه و نصــب تجهیــزات جدیــد
عملیــات معدنــکاری بــه صــورت حرفــهای در آن
دنبــال شــد .در گفتگــوی حاضــر بــا مدیرعامــل
شــرکت مــس تختگنبــد اطالعــات بیشــتری از
عملکــرد معــدن  ،طــرح مســائل محیطزیســتی و
برنامههــای آینــده شــرکت جویــا شــدیم.

هشــتاد که معدن تختگنبد ســیرجان
خصوصی بود و ســهامداران قبلی چون
نتوانستند کار را دنبال کنند ک ً
ال مجموعه
را از ســال  88به ســهامداران جدید که

ما هســتیم با طی مراحل قانونی واگذار
کردند .از این ســال عملیات معدنکاری،
توسعه و راهاندازی کارخانههای فراوری را
آغاز کردیم .حقیقتاً یک مقدار زمان برد

تا به تولید رسیدیم .چون سختترین کار
حقیقتاً ،راهاندازی یک معدن است .یعنی
یک معدن باید اکتشاف شود ،ذخیره آن
معلوم شود و بعد انواع و اقسام آزمایشها
را در آزمایشــگاه انجــام داد و این که به
چه روشــی میشــود مس را استحصال
کرد ،چندین کارخانه احداث شود و ...بعد
ما نیاز به برق داشتیم وقتی میخواهیم
کارخانه احداث کنیــم ولی برقی وجود
نــدارد کار ســخت میشــود .در نتیجه
باید نیروگاه برق تأســیس کنیم .آب هم
میخواهیم و بــرای هر تن خاک ،مقدار

آب باید باشــد و بقیه نیازهــا در حالی
که آن زمــان هیچ امکاناتی اینجا وجود
نداشت و یک بیابان خالی بود .ما در آنجا
تقریباً یک نیمچه شــهر ساختیم .وقتی
که اســم فلز مس و صنعت مس شنیده
میشــود همه فکر میکننــد چه خبر
اســت و از کجا آمده .ما بخش خصوصی
هســتیم .روزی که من معدن را خریدم
نرخ دالر ۸۷۰تومــان بود .باور کنید من
ســال گذشته با نرخ دالر  ۲۳هزار تومان
به چین حواله ارزی زدم .ما هیچوقت فکر
نمیکردیم قیمتها به اینجا برسد .اگر
کســی بخواهد یک معدن راه بیندازید و
از آن محصول بگیرید باید در بیش از۱۰
بخش فعالیت کنید .شــما اگر بخواهید
خــودرو یا مبلمــان تولید کنیــد ،یا هر
وسیله دیگر در شهرک صنعتی ،زمین و
آب و برق هســت ،یک سوله میسازید و
ماشین آالت را میآورید و شروع به تولید
میکنید .مواد اولیه هم یا از داخل کشور
یا از خارج از کشور تأمین میکنید ،ولی
معدن این طور نیست .شما باید زمین را

دریافت کنید و انواع و اقســام مجوزها را
دریافت کنیــد .از صنایع و معادن گرفته
تا محیطزیســت و منابع طبیعی و ...اگر
اینها نباشد قادر به فعالیت نیستید.
 مجوزها را از کجا گرفتید؟
بــرای دریافت مجوزها باید به ســازمان
منابع طبیعی ،ســازمان محیطزیســت،
اداره آب و میراث فرهنگی مراجعه کرد .از
همه اینها مهمتر ،محیطزیست ،در حوزه
فعالیت معدنی یک مانع بزرگ است که
اگر شرایط آن رعایت نشود به هیچ وجه
امکان فعالیت و راهاندازی ندارید.
 به محیطزیســت اشاره کردید.
اآلن ارتبــاط این مجموعه معدنی با
سازمان محیطزیست در چه سطحی
و چگونه اســت .با توجه به اینکه
رسانهها گاهی به موضوع آالیندگی
این معدن و تأثیرات محیطزیستی
آن در چهارگنبــد انتقاد میکنند.
خودتان توضیح میدهید؟


مــا در رویکــردی کــه در رابطــه بــا
محیطزیســت داشــتیم و داریم ،هم با
اســتخدام نیروهای مجــرب از درون به
تقویت خــود پرداختیم و هــم با ایجاد
ارتبــاط ســازنده ،کلیــه خواســتهها و
چهارچوبهای محیطزیست را رعایت و
به اجرا درآوردیم که از اســتاندارد باالیی
برخوردار اســت و در هــر زمان هم قابل
سنجش و راستیآزمایی است.
 در همین زمینــه ،چندین بار
موضوع ورو ِد پســابهای معدن به
رودخانههای محلــی و آالیندگی
احتمالی آبهای زیرزمینی و آبهای
ِ
مورد استفاده کشاورزی مطرح شد،
آیا چنین چیزی را تأیید میکنید یا
خیر؟
خیــر به هیچ وجه ،اگر چنین چیزی بود
که محیطزیســت همان اول جلو کار ما
ِ
نشت
را میگرفت .برای اطمینان از عدم
پســابها به آبهای زیرزمینی ،چاههای
پایــش که بر اســاس  GPSســازمان

انتخــاب و دایر شــده و تحــت نظارت
مســتقیم کارشناسان اداره محیطزیست
شهرستان حفاری شده است .این چاهها
به صورت فصلی پایش میشوند و نتایج
آن در سامانه سازمان محیطزیست قابل
اســتعالم و موجود است و همانطور که
گفتم در هر زمانی ،قابلیت راستیآزمایی
دارد.
 پس این کــه میگویند معدن
دارد چهارگنبــد را از بین میبرد بر
چه مبنایی گفته میشود؟
من قب ً
ال هم گفتم متأســفانه ما هر جور
قلــم را روی کاغذ بخواهیــم میتوانیم
بچرخانیم بدون اینکه لحظهای فکر کنیم
چه میگوییم و چه مینویسیم .اینگونه
گفتنها و نوشتنها عوارضش بیشتر برای
خود آنهاست چون قضاوت میشود که
چقدر اطالعات آنها ناقص اســت .یک
زمان نوشــته بودند روزانه 400هزار لیتر
اسید در منطقه مصرف میشود که باعث
آلوده شدن رودخانهها میشود .من وقتی

 این موضوعــات همواره یکی از
دغدغههای دوستداران محیطزیست
و فعاالن اجتماعی است ،آیا میتوانید
از این بابت اطمینان بدهید و خیال
دوستداران محیطزیست را راحت
کنید؟
مــن توضیــح الزم را دادم .عالقمندان
محیطزیســت بــرای اطمینان بیشــتر
میتواننــد خودشــان از ســازمانهای
مربوطه ســوال کننــد ببینیــد ،نتایج
آنالیزهــای فصلی بیانگر این امر اســت
در زمینه آلودگیهــای آب خاک و هوا
تمامی نتایج بر اســاس اســتانداردهای
زیســتمحیطی و  EPAبهتر از میزان
استاندارد اســت .عالوه بر این در زمینه
فضای ســبز هم ما اقدامات خوبی انجام
دادهایم و هرســاله بیــش از هزار اصله
درخت به فضای ســبز محیــط اضافه
میشــود .حتــی در زمینــه حمایت از
حیوانــات نیز باید به طــرح جمعآوری
ســگهای ولگــرد و تحویــل آنها به
انجمن حمایت از حیوانات اشــاره کنم
که این فعالیت انجام شــده و می شود.
دوســتداران محیطزیســت میتوانند

در این رابطــه از هر طریق که بخواهند
بررســیهای الزم را انجــام دهند تا به
پیشــرو و متعهد بودن معدن تختگنبد
نــه تنهــا در ایــن زمینه کــه در همه
زمینههای معدنکاری یقین پیدا کنند.
 گفته بودید یکی از کارکردهای
این معدن درصد باالی اشتغالزایی
اســت .بفرمایید از زمان راهاندازی
چه تعداد اشــتغال مســتقیم و
غیرمستقیم داشــتهاید و درصد و
بهکارگیــری نیروهای بومی چگونه
است؟
مــا مفتخریم که قطب ایجاد اشــتغال
و آبادانی منطقه شــدهایم .بررسی کنید
قبل از ایــن چند نفر اینجا بودند ،اص ً
ال
کســی بود؟ ولی در حال حاضر بیش از
دو هزار نفر ( ۲۰۰۰نفر) اشــتغالزایی
مســتقیم و بالغ بر هفــت هزار (۷۰۰۰
نفر) اشــتغال غیرمســتقیم داشتهایم.
این دو هــزار نفر اگر ایــن معدن نبود
اآلن آیــا در کوچــه و خیابانهــا بیکار
نمیگشتند؟ بیکاری هم که خود منشأ
انواع آســیبهای اجتماعی است .درصد
نیروهای بومی ما باالی  ۹۷درصد است.
ما با با یــاری پــروردگار مهربان کار و
فعالیت خودمان را پیش میبریم .وظیفه
ما اشــتغالزایی برای نیروهای محلی و
بومی است و در این رابطه تالش زیادی
شــده که حتیاالمــکان نیروهای بومی
مشغول به کار شوند و شدهاند.
 بــا توجه به اهمیــت موضوع
مســئولیتهای اجتماعی درباره
نقش و یا نوع فعالیتها و اقدامات
انجام شده این شرکت در این حوزه
اشاره میکنید؟
ما همــواره در ارائه کمکهای منطقهای
پیشــرو هســتیم و هــر مســاعدتی از
دســتمان بربیایــد دریــغ نمیکنیم.
فارغ از بحث اشــتغالزایی که واقعاً کار
بزرگــی در ایــن زمینه انجام شــده در
موارد دیگر هر کجــا که الزم بوده وارد
شــدهایم .از جملــه ســاخت و روکش
آســفالت جاده بلــورد بــه چهارگنبد،
جادهای که از بین رفته بود .نگهداری و
تیغزنی جادههای روستایی ،دادن بسته

کمکهای معیشــتی بــه نیازمندان در
منطقه و همچنین همکاری در خصوص
موضــوع پیشــگیری از کرونا بــا ایجاد
پایگاه واکسیناســیون ،کمک به ساخت
جدی با اداره
درمانگاه بلــورد ،همکاری ّ
محیطزیست و حفظ طییعت چهارگنبد
بر خالف شــایعات ،چندیــن مورد اطفا
حریق درختــان منطقه توســط آتش
نشــانی معدن ،همچنین کاشــت چند
هکتار بادام کوهی ،همکاری با شوراهای
منطقه و مواردی از این قبیل همیشه در
برنامه کاری ما قرار داشته است.
 راجــع به محصــوالت معدن،
کارگاهها و میــزان تولید توضیح
میدهید؟
تخــت گنبد یک معدن متوســط مس
پورفیری است که با استخراج کان ِ
سنگ
مس ســولفوری و اکســیدی ،و فراوری
آنها ،کنسانتره مس و کاتد مس تولید
میکند .محصول کاتد ما در سال ۱۳۹۵
به دست آمد و از اوخر سال  ۱۳۹۶تولید
کنسانتره را شــروع کردهایم .االن تولید
بیشتر شــده و امیدواریم در سال آینده
هم ،بیشتر شود و بیشتر خواهد شد .ما
امیدواریم چیزی حــول 40تا  50هزار
تن کنســانتره مس تولید داشته باشیم.
میزان تولید کاتد هــم در حال افزایش
اســت االن بخش زیادی از کنسانتره را
صادر میکنیم .ما کارخانه مفتول سازی
را هــم راهاندازی کردهایــم و کاتدهای
تولیدی را به مفتــول تبدیل میکنیم.
تولیــد مفتول را داریــم و در آینده که
تولیــد کاتد باال برود و کنســانتره را به
کاتد مس تبدیل کنیم ،همه را به مفتول
مسی تبدیل میکنیم.
 گویا قرار است آب خلیج فارس
به صورت لولهکشی از بندرعباس به
معدن انتقال داده شود ،راجع به این
موضوع هم توضیح میدهید؟.
در زمینــه تأمین آب الزم در راســتای
اجرای دســتور جلوگیری از خامفروشی
و اشــتغالزایی هر چه بیشــتر با تولید
محصول نهایی ،طرحهــای کوتا ه مدت
و میانمــدت داریــم کــه بــرای دوره
بهرهبــرداری معدن بــا حمایت مردم و
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نشت پسابها به آبهای زیرزمینی،
  برای اطمینان از عدم
ِ
چاههای پایش که بر اساس  GPSسازمان انتخاب و دایر شده و
تحت نظارت مستقیم کارشناسان اداره محیطزیست شهرستان
حفاری شده است .این چاهها به صورت فصلی پایش میشوند و
نتایج آن در سامانه سازمان محیطزیست قابل استعالم و موجود است و
همانطور که گفتم در هر زمانی ،قابلیت راستیآزمایی دارد.
  ما مدعی هستیم قطب ایجاد اشتغال و آبادانی منطقه
شدهایم .قبل از این چند نفر اینجا بودند ،اصًال کسی بود؟
ولی جدای از هزاران شغل غیرمستقیمی که ایجاد شده،
بیش از دو هزار نفر شبانهروز اینجا مشغول بهکار هستند
که  97درصدشان بومیاند .اگر معدن نبود همین دو هزار نفر
اآلن آیا در کوچه و خیابان بیکار نمیگشتند؟

راهنمایی مسئولین در دست اجراست.
 صحبــت انتهایــی شــما را
میشنویم.
با تشــکر از وقتی که در اختیار ما قرار
دادید ،الزم میدانــم از مردم منطقه و
روســتاهای اطــراف و همچنین از همه

پرسنل شرکت ،که شــبانهروزی تالش
میکنند صمیمانه سپاســگزاری کرده و
دستشــان را به گرمی بفشــارم .ما در
این راه پُرفراز و نشیب ،نیازمند همدلی
و کمک همه عزیزان هســتیم تا بتوانیم
گامی هر چند کوچک در جهت پیشرفت
بیشتر ،اشتغال و آبادانی منطقه برداریم.

