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چكيده
براي تدوين برنامه راهبردي يك بخش، بايد محدوده محيط داخلي، افق زماني و همچنين چشم انداز و سياست هاي كالن در رابطه با آن بخش معلوم باشد تا بتوان در چارچوب آن 
برنامه های راهبردی را تدوين نمود. تدوين راهبردها مستلزم درك واقع بينانه از محيط پيراموني است، محيطي كه صحنه رقابت و تعامل جدي عوامل بسياري است كه مي توانند در 
سرنوشت و حيات يك سازمان نقش اساسي داشته باشند. محيط خارج پيوسته فرصت هايي را در دسترس شركت ها و سازمان ها قرار مي دهد و نيز تهديدهايي را در مسير حركت 
آنها ايجاد مي كند. بديهي است سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در تعامل با محيط، به موقع و به بهترين شکل از فرصت ها بهره برداري كند، تهديدات را به فرصت مبدل سازد 
و يا خود را از مسير تهديد برهاند. در اين مقاله، فرصت ها و تهديدهاي بخش بر مبناي نظرخواهي از مجموعه شاغل در بخش معدن ارائه مي شود. در ادامه با تجزيه و تحليل و 
ارزيابي وضع موجود بخش، نقاط قوت و مزيت هاي موجود و نيز موانع، محدوديت ها و به طور كلي نقاط ضعف داخلي براي دست يابي به اهداف راهبردي تعيين مي شود. در 
چارچوب سياست هاي كلي بخش براي دست يابي به اهداف راهبردي، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها، مورد تجزيه و تحليل )SWOT Analysis( قرار گرفت و در  

پايان راهبردهاي مناسب براي دست يابي به اين اهداف پيشنهاد  شد.
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1- مقدمه
براي تدوين راهبردها و يا برنامه های راهبردی يك سازمان معموالً به دو روش رفتار 
زير مجموعه  به  ارشد  از سوی مديريت  اهداف  و  الف( سياست هاي كلي  مي شود: 
چارچوب  آن  در  را  خود  برنامه  و  راهبرد  آنها  تا  مي شود  اعالم  تابعه  واحدهاي  و 
تدوين كنند، ب( برنامه ها و راهبردهای واحدهاي تابعه و وابسته جداگانه دريافت و 
در پايان با هم تلفيق  و راهبردهای كل سازمان تدوين مي شود )نوتاش، 1383(. از 
سوی ديگر، براي تدوين راهبردهاي يك بخش، بايد محدوده محيط داخلي و افق 
زماني و همچنين چشم انداز و سياست هاي كالن در رابطه با آن بخش معلوم باشد تا 

بتوان در چارچوب آن راهبردها را تدوين نمود.
     اين پژوهش بر پايه نظرخواهي از مجموعه شاغل در معاونت امور معادن و صنايع 
معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس 
جمهور، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان زمين شناسي 
شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مركز  ايران،  معدن  خانه  كشور،  معدني  اكتشافات  و 
اسالمي، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، سازمان نظام مهندسي معدن ايران 
و اساتيد و كارشناسان بخش معدن و صنايع معدني كشور و تجارب نگارنده مقاله در 
اين بخش فراهم آمده است. هدف از انجام اين پژوهش شناسايي نقاط قوت، ضعف،  
فرصت ها و تهديدهاي بخش معدن و صنايع معدني ايران و پيشنهاد راهبردهاي الزم 
برای توسعه است. با توجه به جايگاه و اهميت ويژه معدن و صنايع معدني ايران، اين 
بخش مي تواند مهم ترين عامل در رهايي كشور از اقتصاد وابسته به نفت و دست يابی 

به توسعه پايدار باشد.

2-چشم انداز
   بر پايه سند چشم انداز 20 ساله   )سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1382(، ايران كشوري 
توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسالمي 
و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل 
است. چشم انداز كلي بخش صنعت و معدن نيز در سند چشم انداز 20 ساله، عبارت 
پايه  بر  توسعه يافتگي  ويژگي  با  صنعتي  و  اقتصادي  نخست  جايگاه  كسب  از  است 

فناوري پيشرفته، نوآور، بالنده و آينده نگر، خودكفايي در تأمين كاالهاي راهبردي، 
صادرات گرا و تأمين كننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور، متوازن در مناطق 
مختلف كشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي منطقه اي، بهره ور در حد مطلوب از منابع 
در اختيار، هم افزار در قالب شبکه ها، خوشه ها و زنجيره ها و منطبق با استانداردهاي 

بازار   های منطقه اي و بين المللي است.

3- سياست هاي كالن در بخش معادن و صنايع معدني
سياست هاي كالن در بخش معادن و صنايع معدني عبارتند از:

و  معدني  ذخاير  و  منابع  اكتشاف  و  شناسايي  پايه،  اطالعات  تهيه  و  زمين شناسي   -
شناسايي  منظور  به  محوري  مأموريت  عنوان  به  بايد  علوم زمين  جامع  اطالع رساني 

ثروت ملي در اين بخش انجام پذيرد.
مسئوليت،  با  معدني  صنايع  محصوالت  توليد  و  فرآوري  بهره برداري،  اكتشاف،   -
خصوصي  بخش  توسط  روز  پيشرفته  فناوري هاي  پايه  بر  دولت  نظارت  و  هدايت 

داخلي و خارجي، انجام گيرد و گسترش يابد.
از  محيط زيست، حفاظت  و  معدني  ذخاير  تباهی  و  ويرانی  از  جلوگيري  و  - حفظ  
نيروي كار و بهبود وضعيت ايمني و بهداشت در فعاليت هاي معدني به عنوان فرهنگ 
اين  به  هدايتي  و  نظارتي  سازوكارهاي  و  توجه  مورد  معدن كاري  استانداردهاي  و 

منظور مورد استفاده قرار گيرد.
- توسعه معدني با تکيه بر رقابت پذيري جهاني و مالحظات آمايشي، به منظور توسعه 
پايدار، اشتغال مولد و جلوگيري از مهاجرت، انجام گيرد و زيرساخت هاي آب، گاز، 

برق، حمل و نقل، مخابرات و ... به اين منظور فراهم شوند.
- زنجيره ارزش افزوده معدن و صنايع معدني با ورود به زنجيره ارزش صنايع مصرفي 

تکميل شود.
- مواد معدني خام، ذخاير كم عيار و باطله هاي مفيد معدني با گسترش صنايع فرآوري، 

وارد فرايند صنعتي شوند.
- مواد معدني كه  جنبه راهبردی ، زنجيره ارزش افزوده طوالني تر و بيشتر و كاربرد 
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گسترده تری دارند، به ويژه تأمين كننده نياز صنايع داخلي هستند،  برتری دارند. 
- بسترهاي الزم برای حضور فرآورده هاي معدني در بازارهاي بين المللي و شناسايي 
فرصت هاي سرمايه گذاري معدني در خارج و صدور خدمات فني و مهندسي فراهم شود.

- صادرات محصوالت معدني به سوی محصوالت با ارزش افزوده باالتر، با رعايت 
قواعد رقابتي كردن صنايع داخلي، برود.

4- الزامات مرتبط با سياست هاي كلي نظام در بخش معادن و صنايع 
معدني

      الزامات مرتبط با سياست هاي كلي نظام در بخش معادن و صنايع معدني عبارتند از:
- ارتقای سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي 
- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور

- صادرات مواد معدني فرآوري شده 
جلب  و  جذب  براي  اقتصادي(  و  فني  )علمي،  بين المللي  همکاري هاي  گسترش   -

دانش و منابع و امکانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني
- ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي

- تعيين اولويت هاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد 
صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها، فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد 

پيشرفته.

5- اهداف كمي بخش معادن و صنايع معدني طي برنامه چهارم توسعه 
و پيش بيني اهداف كمي برنامه پنجم توسعه

توسعه  چهارم  برنامه  سال هاي  طي  معدني  صنايع  و  معادن  بخش  كمي  عملکرد 
به  توجه  با  مي شود،  ديده  جدول  اين  در  كه  همان گونه  است.  آمده   1 جدول  در 
دست يابي  در  قبولي  قابل  رشد  فلزات،  به ويژه  معدني،  مواد  قيمت  جهاني  افزايش 
 ،2 جدول  است.  آمده  دست  به  برنامه  اوليه  سال هاي  طي  بخش  كمي  اهداف  به 
اهداف كمي پيشنهادي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش معادن و صنايع معدني 

را نشان مي دهد. 
       پيش بيني نياز استخراج مواد معدني بر پايه اهداف كمي در پايان برنامه پنجم 
توسعه انجام شده است كه در جدول 3 ديده مي شود. با توجه به نياز صنايع وابسته، 
ميزان استخراج معادن تا پايان برنامه پنجم بايد به حدود 500 ميليون تن برسد. در زمينه 
اهداف كمي در بخش فوالد با توجه به طرح هاي فوالدي استاني و بخش خصوصي، 

بايد به توليد حدود 41/5 ميليون تن در سال رسيد )جدول 4(.

6- تحليل چشم انداز معدن و صنايع معدني در ايران و جهان
رشد توليد محصوالت معدني در ايران نسبت به جهان سرعت كمتري دارد؛ البته با 
ايجاد ظرفيت هاي جديد ميزان درصد رشد توليد، افزايش چشمگيري خواهد داشت. 
اما با توجه به لزوم افزايش سرعت صنعتي شدن كشور بايد اين روند با سرعت بيشتري 

طي شود )جدول های 5 و 6(.

7- تجزيه، تحليل و بررسي محيط خارج
است؛  پيراموني  محيط  از  واقع بينانه  درك  نيازمند  بخش  توسعه  راهبردهاي  تدوين 
در  مي توانند  كه  است  بسياري  عوامل  جدي  تعامل  و  رقابت  صحنه  كه  محيطي 
پيوسته  خارج  محيط  باشند.  داشته  اساسي  نقش  سازمان  يك  حيات  و  سرنوشت 
فرصت هايي را در دسترس شركت ها و سازمان ها قرار می دهد و نيز تهديدهايي را در 
مسير حركت آنها ايجاد مي كند. بديهي است سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در 
تعامل با محيط، به هنگام و به شيوه ای نيکو از فرصت ها بهره برداري، تهديدها را به 
فرصت تبديل و يا خود را از مسير تهديد خارج كند )نوتاش، 1383(. در اين راستا، 

فرصت ها و تهديدهاي بخش بر مبناي نظرخواهي از مجموعه شاغل در بخش معدن 
به شرح زير ارائه مي شود.

7-1. فرصت ها
فرصت هاي بخش معادن و صنايع معدني عبارتند از:

براي  رتبه جهاني  معادن در  و   بالقوه كشور )وجود ذخاير  معدني  پتانسيل  - وجود 
نمونه مس، سرب و روي، آهن و ...(

- وجود پوشش اطالعات پايه در سطح كشور و سامانه هاي اطالع رساني
- وجود جاذبه هاي زمين شناسي، معدني و گردشگري زمين شناسي در كشور

- وجود ارتباطات گسترده و تفاهم نامه ها با بسياري از كشورهاي آسيايي، اروپايي، 
پايگاه  ايجاد  و  اكتشاف  زمين شناسي،  زمينه هاي  در  آفريقايي  و  جنوبي  آمريکاي 

داده هاي علوم زمين
نياز بسياري از كشورهاي در حال توسعه منطقه به دانش زمين شناسي و اكتشاف   -

مواد معدني كشور
- وجود نيروي دانش آموخته كاردان به نسبت ارزان در كشور

- دسترسي به منابع انرژي فراوان در كشور
و  داخلي  سرمايه گذاران  به  اطالع رساني  برای  علوم زمين  داده هاي  پايگاه  وجود   -

خارجي در بخش معدن
- ابالغ قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به عنوان فراهم كننده بستر مناسب 

توسعه و ايجاد تحول در بخش معادن و صنايع معدني
- اصالح قانون معادن و تدوين و ابالغ آئين نامه اجرايي آن و حذف دستورالعمل ها و 

بخشنامه هاي غيرضروري در انجام فعاليت هاي معدني
- موقعيت جغرافيايی كشور و دسترسي به بازارهاي منطقه

- تمايل سرمايه گذاران خارجي- به ويژه كشورهاي نفتي حاشيه خليج فارس- براي 
به  صنعتي  جهان  از  صنايع  اين گونه  انتقال  و  واسطه اي  صنايع  در  سرمايه گذاري 

نوصنعتي و در حال توسعه
- رخ دادن بحران در بازارهاي مالي غرب و افزايش فرصت دسترسي به منابع مالي 

و فناوري
- پتانسيل هاي رشد زنجيره هاي پايين  دستي صنايع مصرفي با دوام، صنايع ساختماني 
پيش ساخته و كاالهاي نهايی در كشور به عنوان بازار تقاضاي محصوالت واسطه اي 

معدني فلزي و غيرفلزي
فلزي،  پيشرفته  و  نو  مواد  توليد  صنايع  و  نوين  فناوري هاي  گسترش  فرصت هاي   -

غيرفلزي، كامپوزيت ها و... به عنوان موتور محرك گسترش معادن باالدستي
تقاضاي  هدايت كننده  عنوان  به  داخلي  سازندگان  توان  از  استفاده  بيشترين  قانون   -

بخش عمومي به سوي ظرفيت هاي داخلي مواد و محصوالت واسطه اي پايه معدني
- رشد ميان مدت و بلندمدت تقاضاي محصوالت واسطه اي در خاور و جنوب آسيا، 

چين و خاورميانه
و  صنعتي  ماشين آالت  و  تجهيزات  نصب  و  ساخت  طراحي،  ظرفيت هاي  وجود   -

معدني و اجراي طرح )پتانسيل توسعه فناوری(.
7-2. تهديدها

تهديدهاي بخش معادن و صنايع معدني عبارتند از:
- باال بودن ريسك تجاري منطقه خاورميانه به دليل تنش  هاي نظامي- سياسي

- تأثير منفي سياست هاي تثبيت نرخ دالر بر حاشيه سود توليدكنندگان محصوالتي 
كه نرخ فروش داخلي آنها در ارتباط مستقيم با قيمت هاي جهاني است

- نوسانات شديد قيمت مواد خام
- بحران مالي دنياي صنعتي و آثار زنجيره اي آن بر تقاضاي جهاني براي محصوالت 

صنايع معدني
شامل  معدني  صنايع  و  معدن  بخش  گسترش  نياز  مورد  زيرساخت هاي  كمبود   -
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نارسايي در حمل و نقل ريلي و جاده اي، محدوديت ظرفيت اسکله ها، نوسانات شديد 
ولتاژ برق، قطع مقطعي گاز و ...

- تحريم ها و تنش هاي سياسي بين المللي كه دسترسي به منابع مالي و فناوري را دشوار 
و پرهزينه مي سازد

- ادغام هاي وزارت خانه ها و به حاشيه رفتن بخش معدن و صنايع معدني
صنايع  ايجاد  امکان  نبود  از  ناشي  محدوديت هاي  و  كشور  آبي  منابع  محدوديت   -

معدني آب بر فلزي و غيرفلزي
صنايع  و  معدني  محصوالت  قيمت  كنترل  و  تعيين  در  دولت  پرنوسان  مداخالت   -

معدني فلزي و غيرفلزي
- نبود بالفعل هولدينگ هاي بزرگ خصوصي در صنايع معدني به عنوان پوشش دهنده 

و ضمانت كننده براي تأمين مالي شركت ها
- افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه به دليل سياست هاي تعديل قيمت هاي داخلي، 
هزينه تمام شده محصوالت فلزي و كاني غيرفلزي را در حيطه صنايع انرژي بر معدني 

افزايش مي دهد. 
محيط  حفاظت  طبيعي،  منابع  سازمان هاي  يك جانبه  محدوديت هاي  به كارگيری   -

زيست و ميراث فرهنگي در فعاليت هاي بخش معدن
دليل  به  علوم زمين  اطالعات  برداشت  دستگاه هاي  و  آزمايشگاهي  تجهيزات  نبود   -

تحريم ها
- ناكافي بودن فناوري هاي پيشرفته به دليل تحريم ها

-  توجه نکردن به قوانين مالکيت معنوي
- صدور مواد معدني فرآوري نشده

 WTOدسترسي دشوار به بازارهاي جهاني به دليل عضويت نداشتن ايران در  -
- روند ادغام گسترده شركت هاي متوسط و بزرگ در سطح جهان و استقرار آنها 

روي زنجيره توليد مواد و محصوالت معدني
- ناسازگاري مقررات ناظر بر تعريف و تعيين مصاديق مناطق محروم در اجراي قانون 

سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
• محيط كسب و كار نامناسب در قلمروهاي زير:

بانك تخصصي  مالي داخلي و خارجي شامل ضعف  تأمين  ضعف سازوكارهاي   •
صنعت و معدن و نداشتن دسترسي به تسهيالت بانکي و كانال هاي تأمين مالي ارزي- 

ريالي پروژه ها براي بخش خصوصي
• محدوديت هاي ناشي از قانون و مقررات كار و تأمين اجتماعي و روش هاي اجرايي 

آنها
• نوسانات و روند نامطلوب شديد متغيرهاي كالن اقتصادي تأثيرگذار بر بخش

8- تجزيه و تحليل و بررسي محيط داخلي
با تجزيه و تحليل و ارزيابي وضع موجود بخش و نقاط قوت و برتری هاي موجود و 
نيز موانع، محدوديت ها و به طور كلي نقاط ضعف داخلي برای دستيابي به اهداف 

راهبردي بخش تعيين شد كه به شرح زير ارائه مي شود:
8-1. نقاط قوت

نقاط قوت بخش معادن و صنايع معدني عبارتند از:
- پتانسيل معدني بالقوه كشور )وجود معادن در مرتبه جهاني براي مثال مس، سرب 

و روي، آهن و ...(
- تنوع مواد معدني )حدود 68 نوع ماده معدني در كشور يافت شده است و از ديد 

تنوع جزو 10 كشور برتر معدني جهان هستيم(.
- ذخاير عظيم مواد معدني )وجود حدود 40 ميليارد تن ذخاير قطعي و بيش از 60 

ميليارد تن ذخاير قطعي و احتمالي شناخته شده( 
- بستر زمين شناسي بالقوه و انواع مختلف كاني زايي شناخته شده در ارتباط با آن

- وجود سازمان ها و انجمن هاي تخصصي بخش مانند سازمان نظام مهندسي معدن، 
خانه معدن و ...

در  توليد  و  فرآوري  اكتشاف،  فناوري هاي  گسترش  در  بالقوه  توانمندي  وجود   -
صنايع معدني

پايگاه  و  پتانسيل هاي كاني زايي  و  ژئوشيميايي  پايه زمين شناسي،  اطالعات  - وجود 
داده هاي علوم زمين

- وجود نيروهاي متخصص دانشگاهي، آزمايشگاه هاي علوم زمين و تجهيزات براي 
فعاليت هاي زمين شناسي در بخش

راه آموزش و دادن كمك هاي  از  مواد معدني  اكتشاف  تقويت بخش غيردولتي   -
فني- مهندسي توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

خطرات  پوشش  و  بخش  توسعه اي  سازمان  زمينه  در  شده  انجام  نهادسازي هاي   -
فعاليت هاي معدني )صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني( 

- وجود بنگاه هاي بزرگ شناخته شده و داراي توان بالقوه فعاليت در سطح منطقه اي 
و بين المللي در زمينه صنايع توليد فلزات پايه

8-2. نقاط ضعف
نقاط ضعف بخش معادن و صنايع معدني عبارتند از:

و  ژئوشيميايي  زمين شناسي،  پايه  اطالعات  به روزرساني  و  تهيه  به  ناكافي  توجه   -
پتانسيل هاي كاني زايي

- فعاليت ناكافي به منظور شناسايي انواع احتمالی كاني زايي در كشور
- هم سطح نبودن بانك هاي اطالعاتي زمين شناسي و معدني با استانداردهاي بين المللي

- كمبود اطالعات ژئوفيزيك هوايي، فراطيفي هوايي و زيرسطحي
- ناكافي بودن نيروي متخصص و تجهيزات براي فعاليت هاي زمين شناسي دريايي و 

اكتشاف منابع غيرزنده درياها به دليل كمبود اعتبار
پايش مخاطرات زمين شناختي و راهکارهاي پيشگيري  به بررسي و  ناكافي  - توجه 

از آن
معدني  اكتشافات  و  زمين شناسي  توسط سازمان  مشابه  اكتشافي  فعاليت هاي  انجام   -
كشور، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، سازمان هاي صنعت ، معدن و 

تجارت استان ها و گاه وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي
- به انحصار درآوردن محدوده هاي اكتشافي توسط سازمان هاي دولتي

- توجه ناكافي به مديريت بهينه توليد مواد معدني از ذخاير و منابع
- كمبود ارزش افزوده ناشي از مطالعه ناكافي فرآوري برخي از مواد معدني

- تداخل محدوده هاي اكتشافي و بهره برداري موجود
- عملياتي نشدن سامانه جامع كاداستر )تصدي زمين( كارآ و شفاف )فرايند صدور 

گواهي كشف و پروانه بهره برداري(
- نارسايي قانون و مقررات مرتبط با فعاليت هاي معدني در تطبيق با شرايط متحول

سياست  به كارگيری  در  ويژه  به  دولت،  برنامه ريزي  و  سياست گذاري  ضعف   -
يکپارچه تجاري و صنعتي مناسب براي رشد پايدار صنعتي و معدني

- ديربازده بودن طرح هاي معدني به ويژه معادن بزرگ
- وجود بازار نزديك به انحصار خريد در داخل براي محصول معادن بزرگ فلزي 

و غيرفلزي
- پايين بودن بهره وري در بخش معدن )سرمايه، نيروي كار، انرژي و بازاريابي( 

- كمبود تشکيالت صنفي و تخصصي قوي در  بخش
- كمبود واحدهاي تحقيق و توسعه كارآمد و اثربخش

- كمبود سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و ظرفيت هاي نظام بانکي براي تأمين 
مالي طرح های بزرگ

- كوچك مقياس بودن صنايع معدني در مقايسه با واحدهاي مشابه در سطح جهان
- سهم اندك نيروي متخصص در تركيب نيروي انساني واحدهاي معدني و فرآوري
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- تسلط ريشه دار بخش عمومي بر مالکيت و مديريت بنگاه ها، معادن و محدوده هاي 
اكتشافي عمده

- توسعه نيافتن  متوازن صنايع پايين دستي معدني به ويژه در فلزات اساسي

9- نتيجه گيري و ارائه راهبردها
در چارچوب سياست هاي كلي بخش براي دست يابی به اهداف راهبردي ، نقاط قوت، 
ضعف، فرصت ها و تهديدها، مورد تجزيه و تحليل- آناليز SWOT- قرار گرفت و 
در پايان راهبردهاي مناسب براي دستيابي به اين اهداف به شرح زير پيشنهاد مي شود.

9-1. يكسان سازي ضوابط و مقررات معدن كاري و ايجاد سامانه كاداستر
- ايجاد مقررات معدن كاري سازگار با استانداردهاي بين المللي و انجام اصالحات در 

راستای بهبود امنيت، قوانين و مقررات حق تصدي زمين
- تدوين راهبرد بخش معدن و صنايع معدني و اجرائي كردن آن

- ايجاد بسته هاي جامع كار براي فعاالن بخش معدن و صنايع معدني با حمايت هاي 
الزم از سوي مجلس شوراي اسالمي

- رفع موانع و اجراي سريع قانون سياست هاي اصل 44 قانون اساسي برای ايجاد تحول 
در بخش معدن و صنايع معدني

- اصالح محدوده هاي اكتشافي و بهره برداري موجود و ايجاد يك سامانه كاداستر 
اينترنتي زير نظر متولي  باز، شفاف و  بهره برداري(  معدني )محدوده هاي اكتشافي و 

سياست گذاري و برنامه ريزي بخش معدن )معاونت امور معادن و صنايع معدني(
- به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد كشاورزي، ضوابط جامع زيست محيطي، منابع طبيعي، مراتع و آب خيزداري 
بر فعاليت هاي صنعتي و معدني )متضمن تعيين دستگاه هاي متولي نظارت بر  حاكم 

اجراي آن و وظايف آنها( تدوين شود.
9-2. خصوصي سازي بخش معادن و صنايع معدني

- استفاده از اختيارات واگذاري مشروط در قانون و مقررات خصوصي سازي براي 
حصول اطمينان از عدم فروپاشی، كاهش اشتغال و تغيير ماهيت بنگاه هاي واگذار شده 
آنها ارزشمند  دارايي هاي  فروش  براي  بنگاه ها  جديد  انگيزه  از  جلوگيري  و 

- تدوين ضوابط، معيارها و استانداردهاي فعاليت هاي معدني و صنايع معدني به منظور 
توسعه هر چه بيشتر بخش خصوصي

- ايفاي نقش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به عنوان سازمان 
قانون سياست هاي اصل 44 در بخش معدن و صنايع  توسعه اي بخش و تحقق مفاد 

معدني 
- شتاب دهي به روند خصوصي سازي شركت هاي دولتي

اقتصادي  تحول  طرح  ملزومات  رعايت  با  بخش  در  خصوصي سازي  هماهنگي   -
)هدفمند كردن يارانه ها(

- جلوگيري از رقابت ناهمسان شركت هاي دولتي با بخش خصوصي و مجبور كردن 
سازمان هاي دولتي براي فراهم كردن بسترهاي الزم خصوصي سازي

- تسهيل سرمايه گذاري خارجي در بخش معادن و صنايع معدني
- ايجاد شرايط الزم در راستای امنيت سرمايه گذاري و ايجاد انگيزه هاي الزم براي 

سرمايه گذاران بخش خصوصي
- ايجاد شرايط پايدار و قابل پيش بيني و اطمينان براي سرمايه گذاران به ويژه در زمينه 
شرايط قيمت انرژي در صنايع انرژي بر معدني و نيز شرايط و ضوابط پرداخت حقوق 

دولتي معادن
فعاليت هاي  - گسترش جذب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري مشترك در 

اكتشافي، بهره برداري و فرآوري به منظور جذب فناوري و منابع جديد
- بازاريابي و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي با حضور گسترده در نمايشگاه ها، 

گردهمايي ها، انتشار كتاب و بروشور و ...

- تالش بيشتر در راستای فراهم آوردن بسترهاي الزم پيوستن كشور به WTO و در 
نتيجه دسترسي به بازارهاي جهاني

- گسترش پوشش هر چه بيشتر از خطرپذيري سرمايه گذاري بخش خصوصي توسط 
تا  معدني  فعاليت هاي  سرمايه گذاري  بيمه  صندوق  سرمايه  مستمر  افزايش  با  دولت 

سقف 3000 ميليارد ريال طي برنامه پنجم
از  حمايت  براي  شده  اداره  وجوه  صورت  به  اعتباري  و  فني  كمك هاي  اعطای   -
فعاليت هاي دارای اولويت در بخش در راستای ايجاد ظرفيت هاي جديد و نوسازي 

واحدهاي فعال
- فراهم كردن زمينه شکل گيري joint venture خدمات مشاوره مهندسي داخلي و 

خارجي در فعاليت هاي اكتشافي، بهره برداري و فرآوري
- ايجاد و تقويت انجمن هاي صنفي و تخصصي

فعاليت هاي  در  مهندسي  و  مشاوره  خدمات  ظرفيت هاي  شکل گيري  از  حمايت   -
اكتشافي، بهره برداري و فرآوري

- گسترش شركت هاي بزرگ )Holding( خصوصي فعال در زنجيره معدن و صنايع معدني
بزرگ  بنگاه هاي  ايجاد  برای  دانش  و  فکر  سرمايه،  صاحبان  براي  زمينه سازي    -

اقتصادي و رفع موانع فراراه بخش خصوصي
و  معادن  بخش  با  مرتبط  سازمان هاي  در  مهم  سياست هاي  و  اقدامات    .3  -9

صنايع معدني و انجام تحقيق و توسعه در بخش
- هم سويي فعاليت در بخش دولتي، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 
برای اكتشاف در مرحله شناسايي و سازمان  پايه زمين شناسي  مسئول تهيه اطالعات 
اكتشاف  و  پي جويي  مرحله  تا  )ايميدرو(  معدني  معادن و صنايع  نوسازي  و  توسعه 
عمومي. در صورت نداشتن حضور و تمايل بخش خصوصي، سازمان  ايميدرو ادامه 

عمليات اكتشاف را بر عهده گيرد.
- ايجاد باور توسعه پايدار متکي بر بخش معدن و صنايع معدني، در همه اركان جامعه 

)مسئوالن و مردم(
با مالحظات  - تعارضات موجود در زمينه ضرورت بهره برداري از ذخاير اقتصادي 
كليه  تکليف  تعيين  ضرورت  و  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  محدودكننده 
محدوده هاي اكتشافي و بهره برداري معادن از لحاظ ادامه فعاليت كه در مناطق زير 

پوشش سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارند.
و  معدني  موزه هاي  معدن كاري،  فرهنگ  و  آموزش  توسعه  راستاي  در  دولت   -
گردشگري در معادن باالخص معادن زيرزميني كه ذخيره آن به پايان رسيده، نسبت 
نمايد.  اقدام  گردشگري  و  سياحتي  مناطق  به  آن  تبديل  و  بهره برداري  و  تجهيز  به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف شوند 

نسبت به تهيه تفاهم نامه و دستورالعمل اجرايي اقدام نمايند.
- استقرار نظام هاي مديريتي و واحدهاي پژوهش و گسترش در بخش معادن و صنايع 
معدني و تخصيص كامل بودجه يك درصدي پژوهشي معادن برای ايجاد تحول و 

نوآوري در معادن
- تشکيل اتاق فکر در راستاي تقويت و بالندگي بخش معادن و صنايع معدني

تدوين  با  بخش،  مديريت  تحت  مجموعه هاي  و  سازمان  آن  با  كه  ترتيبي  اتخاذ   -
برنامه اي منسجم يا فراخوان عمومي و با برگزاري دايمي تورهاي صنعتي، متفکران، 
به طور پيوسته در جريان پيشرفت هاي بخش معادن و  انديشه را  نخبگان و صاحبان 

صنايع معدني قرار دهند.
- برنامه ريزي در زمينه احيای معادن كشف شده و راكد

- هماهنگي ميان مديران مياني با مديران سطح باالي بخش
- حمايت قانوني از سازمان نظام مهندسي معدن كشور تا حصول خودكفايي

در  معدن  خانه  مانند  تخصصي  انجمن هاي  و  تشکل هاي حرفه اي  دادن  مشاركت   -
تصميم سازي ها و برنامه ريزي هاي كالن
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- برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز بخش براي كارشناسان و فعاالن حوزه
- پيوند رشته هاي مختلف مانند زمين شناسي، معدن، برق، مکانيك، صنايع و ... برای 

ايجاد نوآوري در بخش
مختلف  رشته هاي  در  التحصيل  فارغ  و  دانشجو  پرورش  راستای  در  هماهنگي   -
هماهنگي  با  بخش  نياز  با  متناسب   ،... و  استخراجي  متالورژي  معدن،  زمين شناسي، 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
توسعه  و  تحقيق  و هماهنگي واحدهاي  ايجاد  راستای  مناسب در  ايجاد سازوكار   -
كارآمد و اثربخش كه يك سوي آنها به مرزهاي دانش و ايده هاي نو و سمت ديگر 

آن به واحدهاي صنعتي و توليدي مرتبط باشد.
- كاهش تعرفه و وضع معافيت هاي حقوقي واردات ماشين  آالت معدني نظير لودر، 
و  تجهيزات  بنگاه هاي  تشکيل  و  استخراجي  و  حفاري  ماشين آالت  واگن،  بلدوزر، 

ماشين آالت در بخش
- تقويت و اعتباردهي به بانك هاي توسعه اي كشور در راستای حمايت از فعاليت هاي 

معدني و صنايع معدني 
9-4.  سرمايه گذاري در بخش علوم زمين )اطالعات، فناوري و نيروي انساني(

- توسعه و تکميل پايگاه داده هاي علوم زمين در سطح استاندارد جهاني براي رقابت 
در جــذب سرمايه هاي اكتشافي و معدني

- گسترش توليد و به روزرساني و مجتمع سازي اطالعات پايه زمين شناسي و اكتشافي 
دستگاه هاي مختلف و توسعه سامانه هاي دسترسي و اطالع رساني مؤثر در اين زمينه 

براي تأمين نياز فعاليت هاي سرمايه گذاري بخش غيردولتي
- تکميل اطالعات پايه شامل زمين شناسي، ژئوشيمي، ژئوفيزيك هوايي، ماهواره و 

...، بازنگري و به روزرساني آنها
- تکميل و توسعه نقشه هاي پتانسيل مواد معدني مختلف با به كارگيري يك الگوي 
انواع كاني زايي و معرفي مدل هاي كاني زايي موجود در  اساس مدل سازي  بر  ثابت 

كشور در مجامع مربوط بين المللي
انديس هاي  و  كانسارها  )معادن،  كشور  معدني  نشانه هاي  از  دايره المعارفي  تهيه   -

معدني( بر اساس ذخاير شناسايي شده و موجود در كشور
بين المللي براي بخش دولتي  از كارشناسان  با استفاده  برنامه هاي آموزشي  - اجراي 

و خصوصي
بخش  و  دولت  به  فناوري  انتقال  در  آسان سازی  براي  كمکي  برنامه هاي  اجراي   -

خصوصي
مهندسان  و  زمين شناسان  عملي  آموزش  بهبود  و  دانشگاه ها  درسي  برنامه  اصالح   -

معدن
- اجراي برنامه آموزشي براي پي جويان و معدنکاران كوچك مقياس

- اجراي برنامه هاي توسعه صنايع پشتيبان بخش )آزمايشگاه هاي مجهز به فناوري هاي نوين(
 9-5. سرمايه گذاري در بخش اكتشاف

و  سرب  مس،  توليد  در  قابل توجهي  افزايش  مي تواند  ايران  زمين شناسي  پتانسيل   -
روي، آهن، طال، باريت و ديگر كاني هاي صنعتي، مواد غيرفلزي، سنگ هاي تزييني و 
نما را با اولويت اول و تنگستن، كروميت، تيتانيم و آنتيموان را با اولويت دوم پشتيباني 
كند كه سرمايه گذاري الزم براي اكتشاف آنها و توسعه اكتشاف معادن شناخته شده 

با افزايش 20 درصدي ساالنه ذخاير شناخته شده، الزم است. 
كاهش  فلزات  مورد  در  به ويژه  توليد  فعلي،  اكتشافات  و  سرمايه گذاري  سطح  با   -
يافته در حالي كه مصرف داخلي افزايش پيدا كرده است. در صورت تزريق نکردن 
و  توليد  ميان  گسستگي  افزايش  با  شناخته شده  معدني  منابع  تهي شدن  نرخ  سرمايه، 

مصرف شتاب خواهد يافت.
- تمركز روي مواد معدني كه نياز به سرمايه گذاري زيرساختي كمتري دارد )مانند 

كاني ها و سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي(.

و  معادن  امور  فعاليت هاي  در  توليد  و  بهره برداري  توانايي هاي  بهبود   .  6-9
صنايع معدني

- دست يابي به دانش فني در بهره برداري،  توليد و فرآوري مواد معدني در راستای 
تقويت پايه هاي مزيت رقابتي

- رعايت سياست هاي ترجيحي پردازش بيشتر محصوالت خام و اوليه در  كشور در 
برابر صادرات

- ارتقای فناوري هاي استخراج براي افزايش بهره وري و استفاده بهينه از ذخاير معدني
- افزايش ظرفيت استخراج فعلي معادن متناسب با ميزان ذخاير شناخته شده
- ارتقای سطح ايمني و بهداشت در فعاليت هاي امور معادن و صنايع معدني

- تدوين راهکارهاي مناسب برای توسعه بهره برداري از معادن
برنامه  اجراي  و  نظارتي  كارهاي  و  ساز  با  معدني  ذخاير  تباه ساختن  از  - جلوگيري 

بازرسي از معادن
- تدوين ضوابط، معيارها و استانداردهاي فعاليت هاي معدني و صنايع معدني و ايمني 

در معادن در چارچوب اهداف توسعه پايدار
بزرگ  و صنايع  معدني  واحدهاي  از  و حمايت  عمومي  زيرساخت هاي  تأمين   -
ميليارد   5000 مبلغ  كه  گونه اي  به  اختصاصي  زيرساخت هاي  تأمين  در  معدني 
موردنياز،  عمومي  زيرساخت هاي  ايجاد  براي  پنجم  برنامه  سال هاي  طي  ريال 
پتانسيل  داراي  و  اولويت دار  مناطق  در  معدن  تجهيز  و  اكتشاف  عمليات  انجام 
و  معدن  صنعت،  وزارت  اختيار  در  مقياس  كوچك  معدنکاري  و  معدني  باالي 
موارد  تحقق  به  نسبت  مربوطه  سازمان هاي  از  استفاده  با  تا  دهد  قرار  تجارت 

نمايد. اقدام  يادشده 
- ترويج دانش هندسي تطبيقي )اصالح تدريجي سيستم توليد(

و  فني  خدمات  از  استفاده  با  نو  فناوري هاي  انتقال  و  شناخت  برای  برنامه ريزي   -
مهندسي كارشناسان داخلي و خارجي

- توسعه صنايع پايين دستي فلزات اساسي، شيمي معدني و مواد جديد پايه معدني با 
رويکرد توليد محصوالت با فناوري هاي برتر

- تالش در نهادينه كردن پذيرش گواهي كشف و پروانه هاي بهره برداري در بخش 
غيردولتي به عنوان اوراق بهادار با قابليت مبادله از مراجع رسمي ثبت اسناد

- لزوم حركت برای توليد بومي ماشين آالت و تجهيزات معدني و حمايت از فعاالن 
اين بخش

خام  و  اوليه  مواد  صدور  از  جلوگيري  براي  كشور  در  پايين دستی  صنايع  ايجاد   -
فروشي

- استانداردهاي اجباري سبب باالرفتن كيفيت مواد معدني می شود و از سوی ديگر 
بردن  باال  براي  روز  دانش  از  استفاده  به  را  معدني  فرآورده هاي  اين  توليدكنندگان 

كيفيت اين مواد ياري مي دهد.
- حمايت از ساخت و توسعه واحدهاي فرآوري معدني مرتبط با ذخاير كم عيار و 
به فرايند صنعتي و تکميل زنجيره  باطله هاي قابل استفاده معدني و وارد كردن آنها 

ارزش افزوده به منظور افزايش بهره وري
- بازيافت مواد معدني، براي مثال سنگ هاي ساختماني و نما، با همکاري و استفاده 

از تجارب شهرداري ها
- حمايت و ايجاد مراكز فرآوري پيشرفته سبب ايجاد ارزش افزوده مواد معدني و 

تبديل آن به فرآورده هاي مورد نياز ديگر بخش هاي اقتصادي مي شود.
)High Tech( جهش به سوي فرآورده هاي معدني با فناوری باال -

- برنامه ريزي براي تکميل طرح هاي نيمه تمام در بخش معدن و صنايع معدني
- تکميل و بهره برداري مناطق ويژه صنايع انرژي بر معدني مصوب در برنامه هاي پيشين 
و ايجاد مناطق ويژه جديد صرفاً پس از بهره برداري از طرح هاي مزبور انجام شود.

- زمينه سازی های الزم به منظور ابالغ دولت به دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت 
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نيرو، وزارت نفت، وزارت راه،  شهرسازي در اجراي زيرساخت هاي معدني اعم از 
توسعه و تجهيز پايانه هاي دريايي و غيردريايي و اسکله ها، به منظور توسعه فعاليت هاي 
معدني و فراهم نمودن زمينه واردات و صادرات مواد معدني طي برنامه پنجم با هماهنگي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. در اين راستا، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با هماهنگي دستگاه هاي مربوط به طرح هاي موردنياز را تدوين و به دستگاه هاي 
مربوطه ارائه نمايند و اين دستگاه ها موظف شوند در طول برنامه طرح ها را اجرا نمايند.

- كل درآمد ساالنه حقوق دولتي طبق قانون اصالح قانون معادن به وزارت صنعت، 
همچون  معدني  فعاليت هاي  تجهيز  و  توسعه  در  تا  شود  برگردانده  تجارت  و  معدن 
بخش،  اين  توسعه  الزم  بسترهاي  معدني،  مواد  فرآوري  و  استخراج  اكتشاف، 

كمك هاي فني و اعتباري و كمك به سازمان نظام مهندسي معدن هزينه شود.
- پشتيباني از معدنکاري كوچك مقياس و تأمين زير بناهاي الزم به عنوان پشتيبان 

توسعه ناحيه اي )توسعه در مناطق محروم(
- حمايت و برنامه ريزي در اصالح ساختار انرژي صنايع كاني غيرفلزي )سيمان، آجر، 

كاشي و سراميك و ...( و نوسازي تجهيزات و ماشين آالت اين صنايع
- زمينه سازی های الزم را برای گسترش و باال بردن سطح فناوری استخراج معادن 
و  خصوصي  بخش  از  حمايت  راستاي  در  نما  و  تزييني  سنگ هاي  فرآوري  و 
اوليه و خام فروشي   از صدور مواد  برای جلوگيري  را  پايين دستي  و  صنايع واسط 
بيشتر در مورد هر ماده  افزوده  با ارزش  به منظور تکميل زنجيره هاي  فراهم كند. 

ايجاد شود. معدني 
جاي  به  فرآوري شده  نماي  و  تزييني  سنگ  صادرات  در  برنامه ريزي  و  حمايت   -

صادرات سنگ خام با كاهش تعرفه واردات سنگ خام، گرفتن عوارض از صادرات 
سنگ خام و افزايش تعرفه واردات سنگ كار شده

از  حاصل  مالي  منابع  با  سنگ،  صنعت  فعاالن  از  حمايت  ويژه  صندوق  ايجاد   -
عوارضي كه از صادرات سنگ خام به دست مي آيد.

- حسب مورد به منظور سرمايه گذاري هاي مولد و دادن كمك هاي مالي و فناوري 
ماشين آالت،  نمونه سازي  تجهيزات،  ساخت  مهندسي  طراحي،  باالبردن سطح  براي 
مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرح هاي مورد تأييد در بخش مربوطه، از 
محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك ها به تأمين تسهيالت اعتباري 

پرداخت و مابه التفاوت نرخ سود تسهيالت يادشده را نيز پرداخت كرد. 
بين المللي  عرصه  در   Brand معرفي  به  كه  فعاليت هايي  گسترش  و  ترغيب   -
مي انجامد، به ويژه در بخش هايي مانند سنگ هاي تزييني و نما كه مزيت نسبي داريم.

سپاسگزاری
امور  معاونت  كارشناسان  كارشناسي  بررسي هاي  نتايج  از  پژوهش  اين  تدوين  در 
رياست جمهوري،  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي  معاونت  معدني،  و صنايع  معادن 
و  زمين شناسي  سازمان  ايران،  معدني  صنايع  و  معادن  نوسازي  و  توسعه  سازمان 
شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مركز  ايران،  معدن  خانه  كشور،  معدني  اكتشافات 
اسالمي، سازمان هاي صنعت ، معدن و تجارت استان ها، سازمان نظام مهندسي معدن 
ايران و اساتيد و صاحب نظران بخش دانشگاهي كشور استفاده شده كه نگارنده از 

ايشان سپاسگزاری می كند.

شکل 1- سهم ايران از توليد جهاني فلزات پايه تا افق چشم انداز 1404
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ش معادن و صنايع معدني طي سال هاي برنامه چهارم توسعه )سال هاي 1384 تا 1387(
جدول 1- عملکرد كمي بخ

ف
ردي

عنوان
واحد

1384
1385

1386
1387

برنامه
عملکرد

درصد 
تحقق

برنامه
عملکرد

درصد 
تحقق

برنامه
عملکرد

درصد 
تحقق

برنامه
عملکرد

درصد 
تحقق

1
ت سال 1376

ت ثاب
ش افزوده معدن به قيم

ارز
ميليارد ريال

3284
3512

107
3638

3982
110

4039
4686

116
4504/2

-
-

2
ص ملي

سهم معادن در توليد ناخال
درصد

0/77
0/83

108
0/80

0/89
111

0/82
0/811

99
0/84

-
-

3
گ

كنسانتره زغال سن
ميليون تن

1/10
0/93

82
1/20

0/97
81

1/25
1/03

82
1/31

1/266
96

4
گ آهن

كنسانتره و دانه بندي سن
ميليون تن

15
14/7

98
18

18/1
101

20
21/1

106
21/3

25/28
118

5
س

كنسانتره م
هزارتن

600
460

77
831

728/9
88

855
818/3

96
860

835
97

6
س كاتد

م
هزارتن

180
180

100
204

205/5
101

214
202

94
240

206
85

7
آلومينا

هزارتن
220

130
59

260
167/8

65
360

174/4
48

520
202

38

8
گ تزييني خام

توليد سن
ميليون تن

12/6
10/6

84
13/2

11/2
85

13/8
11

80
14/4

13
90

9
گ كار شده

توليد سن
ميليون تن

4/1
8

195
4/8

8/5
177

5/5
8/5

155
6/4

8
125

نوع محصول
واحد

پايه برنامه )1389(
برنامه پنجم توسعه

ميانگين نرخ رشد
1390

1391
1392

1393
1394

ش آلومينيوم
شم

هزار تن
341

431
508

564
697

771
% 17/7

پودر آلومينا
هزار تن

230
230

230
230

470
790

% 28
س كاتد

م
هزار تن

210
210

216
221

281
361

% 11/4
ش روي

شم
هزار تن

180
300

330
340

350
360

% 14/9
گ تزييني

سن
ميليون تن

80
88

95
110

135
155

% 14/1
سيمان

ميليون تن
75

83
97

110
110

110
% 8

گ
كنسانتره زغال سن

هزار تن
1890

2580
3120

3120
3120

3420
% 12/6

گ آهن
كنسانتره سن

هزار تن
190369/3

220602/9
250179/8

310741/2
410508/3

480813/4
% 20/4

فوالد خام
هزار تن

12496/3
14582/5

16245
20478/2

26779/55
31492/5

% 20/3
ص داخلي

ش معدن در توليد ناخال
سهم بخ

درصد
0/8

0/88
0/968

1/0648
1/17128

1/17
% 12

ش معادن و صنايع معدني
ف كمي برنامه پنجم توسعه در بخ

جدول 2- اهدا
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كتابنگاری
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1382- سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 ه.ش. و سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه، ابالغيه مقام معظم رهبري.

نوتاش، م.، 1383- تدوين استراتژي توسعه صنعت آلومينيوم كشور، همايش ملي صنعت آلومينيوم، دانشگاه علم و صنعت، ص.  15- 1.

كنسانتره مورد نياز شارژ قراضهتوليد فوالد
)بدون در نظر گرفتن شارژ قراضه(

كنسانتره مورد نياز 
)با در نظر گرفتن شارژ قراضه(

سنگ آهن مورد نياز

31/54/7484367ايميدرو
106/213/579بخش خصوصي

41.51161/55076جمع

سهم ايران از توليد جهانيرشد نسبت به سال پيشجهانرشد نسبت به سال پيشايرانعنوان

1/04%5/2%41900%19/8سنگ آهن
0/76%7/3%11322%10/1فوالد
23/%5%476/26%0/174آلومينا

0/55%1/12%138/13%0/208آلومينيم
1/10%3/91%218/53%0/203مس

سهم ايران از توليد جهانيرشدساالنهجهانميانگين رشد ساالنهايران

2/25%4%193556%80سنگ آهن
1/72%3%263200%55فوالد
2/34%3%99128%3آلومينا

2/11%3/5%3771%1/5آلومينيم
2/67%3%1830%0/8مس

جدول 6- پيش بيني توليد محصوالت معدني در سال 2013 بر حسب ميليون تن

جدول 3- پيش بيني نياز استخراج مواد معدني مهم بر پايه اهداف كمي در پايان برنامه پنجم

جدول 4- پيش بيني سنگ آهن مورد نياز در پايان برنامه پنجم )ميليون تن(

جدول 5- توليد محصوالت معدني در سال 2007 بر حسب ميليون تن

ميزان ماده معدني مورد 
نياز )ميليون تن(

نوع ماده معدني مورد 
نياز )ميليون تن(

اهداف كمي در پايان برنامه 
پنجم )ميليون تن( محصول رديف

76 سنگ آهن 42 فوالد 1
52 سنگ مس 0/361 شمش مس 2

166/95 مارن و آهك
110 سيمان 3

2/8 سنگ آهن
3/164 خاك سرب و روي 0/395 شمش سرب و روي 4

25 سنگ تزييني 25 سنگ تزئيني 5
5/84 زغال سنگ خام 5/84 زغال سنگ خام 6
3/52 نسوز 1 انواع نسوز 7


