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1. مقدمه

کــه در صــورت ســرمایه گذاری و مدیریــت صحیــح  کشــور دارای مزیت هــای نســبی فراوانــی اســت  بخــش معدنــی 

می توانــد بــه مزیت هــای رقابتــی تبدیــل شــود. ایــن بخــش بــا ظرفیــت فــراوان در خصــوص اشــتغال زایی و خلــق ارزش 

کشــور می شــود. ایــران بــه جهــت دارا بــودن منابــع و ذخایــر مهــم معدنــی و  افــزوده موجــب رشــد درون زای اقتصــاد 

کشــورهای دارای مزیــت نســبی در بخــش معــدن محســوب می شــود. علی رغــم وجــود  صنایــع وابســته بــه آن یکــی از 

ــرای  کنــون اقدامــات مناســبی ب ــوده و تا ــم ب ک کشــور، ســهم ایــن بخــش از تولیــد ناخالــص داخلــی  چنیــن مزیتــی در 

بهره گیــری از ایــن ظرفیــت صــورت نگرفتــه اســت. 

بدیهــی اســت توســعه مناســب همــه حلقه هــا در زنجیره هــای ارزش بخــش معــدن و صنایــع معدنــی می توانــد نقــش 

کــه از جملــه نتایــج آن می تــوان بــه  مهمــی در تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و پرهیــز از خــام فروشــی داشــته باشــد. 

ــاط،  ــرد. در ایــن ارتب ک ــاره  ــره ارزش اش ــتغال در زنجی ــاد اش ــی و ایج ــص مل ــد ناخال ــدن در تولی ــهم بخــش مع افزایــش س

سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و بندهــای 3و 6 ایــن سیاســت ها تحــت عنــوان »محــور قــراردادن رشــد و بهــره وری در 

کار، تقویــت رقابت پذیــری در بخش هــای مختلــف اقتصــادی را  اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد«، توانمندســازی نیــروی 

به ویــژه در بخــش معــدن )به عنــوان جایگزیــن بالقــوه بخــش نفــت( بــه عنــوان اولویــت قــرار داده اســت.

گرفتــه و  کــم بــر بخــش معــدن1 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  گــزارش تــاش شــده اســت تــا ســاختار حا در ایــن 

چالش هــای پیــش روی توســعه و ارتقــای رقابت پذیــری آن در قالــب عوامــل مهــم و موثــر احصــاء شــود. شــایان توجــه 

کشــور اســتفاده شــده  بــرای بررســی بخــش معــدن  الگــوی »رقابت پذیــری نظام منــد«  از  ایــن مطالعــه  اســت. در 

اســت. ایــن الگــوی جامــع، امــکان تحلیــل مولفه هــای رقابت پذیــری را در ســطوح مختلــف اثرگــذاری )خــرد، بخشــی، 

کان، بخشــی و خــرد، مولفه هــای  کان،  کــرده و بــا برقــراری تعامــل بیــن چهــار ســطح فــرا کان( فراهــم  کان و فــرا

را بررســی می نمایــد. رقابت پذیــری در ســطح بنگاه هــا 

ح زیر است: زنجیره ارزش فعالیت های معدن کاری شامل 3 مرحله به شر

کتشاف؛	  ا

استخراج؛	 

فرآوری نیمه صنعتی.	 

گــزارش، معــادن فلــزی )از قبیــل ســنگ آهــن، مــس، آلومینیــوم و ســرب و روی( و معادن غیرفلزی )از قبیل زغال ســنگ، ســنگ های  1.  بــرای بررســی بخــش معــدن کشــور در ایــن 
گــزارش بر اســاس طبقه بندی  گرفــت و منابــع هیدروکربــوری مدنظــر نمی باشــد. بخــش معــدن مورد بررســی در این  گــچ، آهــک و ...( مــورد بررســی قــرار خواهنــد  تزئینــی، ســیمان، 
کانه هــای فلزی(، 08 )اســتخراج  رشــته فعالیت هــای صنعتــی )ISIC( ویرایــش چهــارم، مشــتمل بــر کدهــای دو رقمــی 05 )اســتخراج زغــال ســنگ و زغــال قهــوه ای(، 07 )اســتخراج 

گزارش نیســت. گاز طبیعــی که موضوع بررســی این  کــد 06 آیســیک وایرایــش چهــارم عبارتســت از اســتخراج نفــت خــام و  ســایر معــادن( می باشــد. 
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هــر یــک از ایــن بخش هــا مســائل و مــوارد مختــص خــود را دارد.  بــا ایــن وجــود چنانچــه پیش تــر اشــاره خواهــد 

کتشــاف می باشــد. آخریــن  کشــور مربــوط بــه حلقــه ا شــد بیشــترین و مهم تریــن چالش هــای موجــود در بخــش معــدن 

ــا مقیاس هــای جهانــی  کتشــافات معدنــی عمیــق توســط ایمیــدرو نشــان دهنده فاصلــه و شــکاف معنــادار ب وضعیــت ا

کشــور ســالیانه بــه میــزان 150 – 100 هــزار متــر بــا ســرمایه گذاری متوســط  کتشــافی در  کتشــاف اســت. متوســط حفــاری ا ا

کتشــاف ناچیــز بــه شــمار مــی رود1. )مرکــز پژوهش های  کــه در مقایســه بــا مقیــاس هــای جهانــی ا 100 میلیــارد تومــان بــوده 

مجلــس شــورای اســامی, 1400( امــا ایــران بــا وجــود برخــورداری از ظرفیت هــای عظیــم معدنــی، بــه دلیــل عمــق پاییــن 

کتشــافی، در بیشــتر مــوارد امــکان دســتیابی بــه ایــن ذخایــر معدنــی و بهره بــرداری از آن هــا را نداشــته و این  حفاری هــای ا

کــرد. کشــور را بــا تهدیــد روبــه رو خواهــد  مســاله آینــده تأمیــن مــواد اولیــه معدنــی بــرای صنایــع معدنــی 

کشور 2. پتانسیل های بخش معدن 

کمربنــد فلززایــی آلــپ- هیمالیــا )وجــود 15 درصــد ذخایــر معدنــی شــناخته شــده جهان  کشــور ایــران بــا قرارگرفتــن روی 

کمربنــد( و تنــوع بیــش از 64 نــوع مــاده معدنــی )6درصــد منابــع مــس، 3.5 درصــد ســرب و روی، 10.5 درصــد  در ایــن 

ح دارای انــواع مــواد  کشــورهای مطــر کک شــو و حرارتــی و 2 درصــد منابــع ســنگ آهــن جهــان( از جملــه  زغال ســنگ 

معدنــی ارزشــمند )شــامل مــواد معدنــی فلــزی و غیرفلــزی، ســنگ های قیمتــی، تزئینــی و مصالــح ســاختمانی( در 

جهــان اســت. 

کشــف ذخایــر معدنــی و راه انــدازی معــادن  کــه منجــر بــه  کشــورهای معــدن خیــز دنیــا در محــدوده 5 – 3 میلیــون متــر اســت  کتشــافی ســالیانه  1.  متوســط حفاری هــای ا
بــزرگ می شــود.
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کشور, 1394( کتشافات معدنی  کمربندهای متالوژنی جهان )سازمان زمین شناسی و ا شکل 1-1. جایگاه ایران در 

نیمــی از 24 نــوع مــاده معدنــی فلــزی و 36 نــوع از 50 نــوع مــاده غیــر فلــزی جهــان در ایــران شناســایی شــده اســت. 

از نظــر تولیــد جهانــی مــواد معدنــی، حــدود 1.1 درصــد مــس، 1 درصــد ســرب و روی، 0.8 درصــد ســنگ آهــن، 1 درصــد 

کشــور  زغال ســنگ و 0.04 درصــد طــای جهــان در ایــران تولیــد می شــود. بیــش از 10 معــدن فعــال در رتبــه جهانــی در 

ــزرگ مــس سرچشــمه و  ــر ب گهــر و هرمــز، ذخای گل  ــو، چغــارت،  موجــود اســت. معــدن ســنگ آهــن ســنگان، چادرمل

کاس جهانــی هســتند. ذخایــر ســرب و روی مهــدی آبــاد و انگــوران، ذخایــر طــای  ســونگون 5 معــدن ســنگ آهنــی در 

ح جهــان هســتند. گونــی از دیگــر معــادن بــزرگ و مطــر زرشــوران و ســاری 
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 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غیر قابل انتشار  -ويرايش اولیه   .

 
 5صفحه:  1400بهمن  تاريخ:

 

 
 ( 1394)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور,  . جایگاه ایران در کمربندهای متالوژنی جهان1-2شکل 

نوع ماده غیر فلزی جهان در ايران شناسايی شده است. از  50نوع از  36ماده معدنی فلزی و نوع    24نیمی از  
 1درصررد سررنن آهررن،    0.8درصد سرررو و روی،    1درصد مس،    1.1نظر تولید جهانی مواد معدنی، حدود  

انی معدن فعال در رتبه جهرر  10شود. بیش از درصد طالی جهان در ايران تولید می 0.04سنن و درصد زغال
در کشور موجود است. معدن سنن آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل گهر و هرمررز، ایرراير بررزر  مررس 

معدن سنن آهنی در کررالج جهررانی ه.ررتند. ایرراير سرررو و روی مهرردی آبرراد و  5سرچشمه و سونگون  
 انگوران، ایاير طالی زرشوران و ساری گونی از ديگر معادن بزر  و مطرح جهان ه.تند.
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کشور, 1394( کتشافات معدنی  کالس جهانی )سازمان زمین شناسی و ا شکل1-2. جایگاه معادن ایران در 

کشور 3. جایگاه فعلی بخش معدن در اقتصاد 

گــزارش بــه بررســی وضــع موجــود بخــش معــدن از منظــر شــاخص های تولیــدی، تجــاری و اقتصــادی  در ایــن قســمت از 

کتشــافات پرداخته می شــود.  و همچنیــن وضعیــت ا

3-1. وضــع موجــود بخــش معــدن از منظــر شــاخص های تولیــدی، تجــاری و اقتصــادی بخــش 
ــدن  مع

کشــور در حــال بهره بــرداری بــوده  بــر اســاس داده هــای مرکــز آمــار ایــران در پایــان ســال 1399، تعــداد 5872 معــدن در 

کــه نســبت بــه ســال 98 )4974 معــدن( 16.2 از ایــن نظــر افزایــش نشــان می دهــد. 

کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن )107074 نفــر( حــدود  تعــداد افــراد شــاغل در ایــن معــادن 120327 نفــر بــوده اســت 

12.4 درصــد افزایــش دیــده می شــود. 

کشــور در پایــان ســال 1399 حــدود 17355 میلیــون تــن بــوده  مقــدار ذخیــره قطعــی معــادن در حــال بهره بــرداری 

اســت. 
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 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غیر قابل انتشار  -ويرايش اولیه   .

 
 6صفحه:  1400بهمن  تاريخ:

 

 
 ( 1394)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور,  . جایگاه معادن ایران در کالس جهانی2-2شکل 

 جایگاه فعلی بخش معدن در اقتصاد کشور  3

و  تجششاری ،های تولیششدیشششا   در اين قسمت از گزارش به بررسی وضع موجود بخششش معششدن از من ششر 
 شود. و همچنین وضعیت اکتشافات پردا ته می اقتصادی

 های تولیدی، تجاری و اقتصادی بخش معدن وضع موجود بخش معدن از منظر شاخص 1-3
بششرداری معششدن در کشششور در بششال بهره 5872اد ، تعد1399های مرکز آمار ايران در پايان سال بر اساس داده

 دهد. افزايش نشان میاز اين ن ر  16.2معدن(  4974) 98که نسبت به سال بوده 

( بششدود نفششر  107074نسبت به سال قبل از آن )که    نفر بوده است   120327  اين معادنتعداد افراد شاغل در  
 شود. درصد افزايش ديده می  12.4

بششوده   تششن  ونیشش لیم  17355بدود    1399سال    انيپا  درکشور    یبردارمعادن در بال بهره  یقطع  رهیمقدار ذ 
 است. 
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کل مــواد معدنــی بدســت آمــده از معــادن در حــال بهره بــرداری در طــول ســال 1399، حــدود 446 میلیــون  مقــدار 

کــه از ایــن مقــدار 2.5 میلیــون تــن )2546 هــزار تــن( مــاده  تــن بــه ارزش تقریبــی 1493695 میلیــارد ریــال بــوده اســت 

کشــور صــادر شــده اســت.1  ج از  معدنــی بــه ارزش تقریبــی 160 میلیــون دالر بــه طــور مســتقیم از معــدن بــه خــار

ــوالت  ــادرات محص ــام و افزایــش ص ــام و نیمــه خ ــواد خ ــادرات م کاهــش ص ــی از  ک ــی ها حا ــوص بررس در ایــن خص

بــا ارزش افــزوده بــاال طــی ســال های 1396 تــا 1399 از طریــق مداخلــه دولــت و وضــع عــوارض صادراتــی و همچنیــن 

راه انــدازی واحدهــای فــرآوری و تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت معــدن و صنایــع معدنــی بــوده اســت. در ایــن 

ــه  ــال 396، ب ــن در س ــون ت ــه از 18 میلی گندل ــانتره و  کنس ــنگ آهن،  ــواع س ــادرات ان ــش ص کاه ــه  ــوان ب ــوص می ت خص

کــرد. )مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1400( کمتــر از 2.5 میلیــون تــن در ســال 1399 اشــاره 

کــه در ســال 1398، حــدود 13797 هــزار تــن مــاده معدنــی بــه ارزش بیــش از 545 میلیــون  ایــن در حالــی اســت 

دالر صــادر شــده بــود. بــه ایــن ترتیــب مقــدار صــادرات مســتقیم معــادن در ســال 1399 نســبت بــه ســال 1398 حــدود 

کاهــش داشــته اســت.  81.5 درصــد و ارزش آن )بــر حســب دالر( 70.6 درصــد 

کــه نســبت  ارزش ســرمایه گذاری معــادن در حــال بهره بــرداری در ســال 1399 حــدود 54866 میلیــارد ریــال بــوده 

بــه ســال 1398، 80.3 درصــد رشــد داشــته و در بیــن فعالیت هــای مختلــف، ســنگ آهــن، ســنگ های تزئینــی و زغــال 

ســنگ بــه ترتیــب بیشــترین ســرمایه گذاری را داشــته اند.

نکتــه قابــل توجــه دیگــر رونــد نوســانی صــدور پروانه هــای بهره بــرداری معــادن در خــال ســال هــای 1396 تــا 1399 

کمتــر  ــه  ــرداری صــادر شــده از 750 فقــره در ســال 1396ب ــه هــای بهره ب می باشــد. بــه طوری کــه از حــدود تعــداد پروان

از 580 فقــره در ســال 1398 رســیده اســت. پــس از آن ایــن تعــداد مجــددا در ســال 1399 طــی یــک رونــد صعــودی بــه 

680 فقــره رســید. )مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1400(

کــه نســبت بــه ســال 1398 افزایــش  ارزش افــزوده حاصــل از ایــن فعالیت هــا حــدود 1251723 میلیــارد ریــال بــوده 

قابــل توجــه 152.12 درصــدی داشــته اســت. نکتــه شــایان توجــه در ایــن خصــوص ســهم 2.49 درصــدی ارزش افــزوده 

ســهم 1.2 درصــدی ارزش افــزوده بخــش معــدن از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1399 می باشــد. قابــل توجــه اســت 

ایــن نســبت در ســال 1398، برابــر بــا 1.20 درصــد بــوده اســت. 

کشور است. ج از  1.  اطاعات مربوط به صادرات مستقیم فقظ شامل ارزش فروش بدون واسطه توسط معدن به خار
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           ماخذ: یافته های تحقیق با استفاده از داده های )مرکز آمار ایران, 1400(

کشور در سال 1399 شکل 3-1. شاخص های اقتصادی بخش معدن 

کانــی هــای فلــزی و غیرفلــزی تقســیم بندی می شــوند. در حــوزه مــواد معدنــی فلــزی در  گــروه  ذخایــر معدنــی در دو 

کانه هــای غیرفلــزی  کشــور بیشــترین مزیت هــای نســبی، مربــوط بــه عناصــر آهــن، مــس و روی می باشــد. در میــان  در 

کشــور دارنــد.  نیــز، ســنگ های زینتــی بیشــترین ســهم ذخایــر را در 

ــترین  ــرب و روی بیش ــس و س ــنگ م ــن،  س ــنگ آه ــادن س ــب مع ــه ترتی ــی، ب ــف معدن ــای مختل ــن فعالیت ه در بی

ــه  ــال 1399 ب ــور در س کش ــرداری  ــال بهره ب ــادن در ح ــده از مع ــت آم ــوالت بدس کل محص ــاالنه را از  ــدات س ارزش تولی

ــنگ  ــتخراج زغال س ــار اس ــدات در اختی ــر ارزش تولی ــوم از منظ ــه س ــل از آن رتب ــال قب ــد. در س ــاص داده ان ــود اختص خ

بــوده اســت.

چنانچــه در جــدول 3-1 مشــخص اســت میــزان ســنگ آهــن اســتخراج شــده در طــول ســال 1399، حــدود 21 

کل مــاده معدنــی اســتخراج شــده در ایــن ســال بــوده ولــی از نظــر ارزش ایــن مقــدار برابــر بــا حــدودا 57  درصــد وزنــی 

ــوده اســت. میــزان اســتخراج ســنگ مــس در طــول ســال 1399 حــدود یــک  درصــد ارزش جمــع مــواد اســتحصالی ب

ــواد  کل م ــد ارزش  ــش از 28 درص ــر ارزش بی ــی از نظ ــوده ول ــده ب ــتخراج ش ــی اس ــواد معدن ــدات م کل تولی ــد وزن  درص

اســتخراج شــده اســت.

بــه عبــارت دیگــر از نظــر ارزش هــر تــن مــاده معدنــی اســتخراج شــده، ســنگ مــس بــا ارزش تقریبــی 88.64 میلیــون 

ریــال بیشــترین ارزش را داشــته و پــس از آن بــه ترتیــب ســنگ ســرب و روی بــا ارزش تقریبــی 21.12 میلیــون ریــال در هــر 

تــن، ســنگ آهــن بــا ارزش تقریبــی 9.03 میلیــون ریــال در هــر تــن و زغــال ســنگ خشــک شــده بــا ارزش 6.88 میلیــون 

ریــال در هــر تــن در رده هــای بعــدی قــرار می گیرنــد.

 شناسی بخش معدن کشور و ارائه راهکارهای ارتقای عملکردی آنآسیب : گزارشعنوان 
  

  

 

 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غیر قابل انتشار  -ويرايش اولیه   .

 
 8صفحه:  1400بهمن  تاريخ:

 

 1399های اقتصادی بخش معدن کشور در سال شاخص . 1-3شکل 

 
 (1400ايران, )مرکز آمار   هایداده ماخذ: يافته های تحقیق با استفاده از

. در حوزه مواد معدنی فلزززی در شوندیم  یبندمیتقس  یرفلزیو غ  یفلز  یها  یکانذخاير معدنی در دو گروه  
 یرفلزززیغ یهاکانه انیدر مباشد. های نسبی، مربوط به عناصر آهن، مس و روی میدر کشور بیشترين مزيت 

  ارند.کشور دبیشترين سهم ذخاير را در  ینتيز یهاسنگ ،نیز
بیشززترين ارزش   سرب و رویسنگ مس و    ، به ترتیب معادن سنگ آهن،های مختلف معدنیدر بین فعالیت 

به خود   1399برداری کشور در سال  تولیدات ساالنه را از کل محصوالت بدست آمده از معادن در حال بهره
سززنگ بززوده زغالاستخراج در اختیار ات از منظر ارزش تولیددر سال قبل از آن رتبه سوم اند.  اختصاص داده

 است.
درصد  21، حدود 1399مشخص است میزان سنگ آهن استخراج شده در طول سال  1-3چنانچه در جدول 

درصد   57وزنی کل ماده معدنی استخراج شده در اين سال بوده ولی از نظر ارزش اين مقدار برابر با حدودا  
حززدود يززص درصززد  1399در طول سال  میزان استخراج سنگ مس  ارزش جمع مواد استحصالی بوده است.  

درصززد ارزش کززل مززواد  28کل تولیدات مواد معدنی استخراج شده بوده ولززی از نظززر ارزش بززیش از وزن  
 استخراج شده است.

میلیززون   88.64به عبارت ديگر از نظر ارزش هر تن ماده معدنی استخراج شده، سنگ مس با ارزش تقريبززی  
میلیون ريال  21.12را داشته و پس از آن به ترتیب سنگ سرب و روی با ارزش تقريبی ن ارزش  ريال بیشتري
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کشور   جدول  3-1. مقدار، ارزش، ارزش افزوده و درصد تولیدات معادن در حال بهره برداری 

در سال 1399 بر حسب فعالیت

درصد مقدار تولید )تن(فعالیت
تولیدات

کل  ارزش 
تولیدات )میلیون 

ریال(

درصد 
ارزش 

تولیدات

ارزش افزوده 
)میلیون ریال(

ارزش هر تن 
ماده استخراج 

شده

446,352,25000/1001,493,694,77600/1001,251,722,90735/3جمع

استخراج 
94,609,53120/21853,944,62617/57683,353,75003/9سنگ آهن

4,804,26108/1425,831,34651/28395,435,77464/88استخراج سنگ مس

استخراج سنگ سرب 
2,317,16352/048,946,04328/342,832,45512/21و روی

استخراج زغال سنگ 
4,541,95202/131,260,85409/226,062,68188/6خشک

91,962,20760/2028,952,04494/122,259,10831/0شن و ماسه

157,290,04524/3528,009,34388/119,698,73518/0سنگ آهک

11,983,62068/225,510,39071/120,368,15413/2سنگ تزئینی

6,568,57947/112,023,56480/09,703,63883/1سنگ طا

22,416,78302/56,853,61646/05,398,36631/0سنگ الشه

استخراج سایر مواد 
22,416,78317/1132,362,95017/226,610,24665/0معدنی

ماخذ: )مرکز آمار ایران, 1400(

کرمــان، یــزد، آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی و زنجــان بــه ترتیــب باالتریــن ارزش تولیــدات  در بیــن اســتان ها، 

ســاالنه را در ســال 1398 بــه خــود اختصــاص داده انــد.

کشور در سال 1399 بر حسب استان )میلیون ریال( جدول 3-2. ارزش و درصد تولیدات معادن در حال بهره برداری 

ح کشورشر آذربایجان یزدکرمانکل 
شرقی

خراسان 
سایر زنجانرضوی

استان ها

1,493,694,776811,583,742259,532,714135,626,76578,003,64637,743,855171,204,054ارزش

10033/5438/1708/922/553/246/11درصد

ماخذ: )مرکز آمار ایران, 1400(

کشــور، نــوع مالکیــت آن هاســت. از 5782 معدن در حــال بهره برداری  نکتــه قابــل توجــه دیگــر در خصــوص معــادن 
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کل( در مالکیــت بخــش تعاونــی، 5322 معــدن  کشــور در ســال 1399، 301 معــدن )حــدود 5 درصــد تعــداد  موجــود در 

ــد  ــدود 3 درص ــدن )ح ــا 159 مع ــی( و تنه ــه جــز تعاون ــی )ب کل( در مالکیــت بخــش خصوص ــداد  ــد تع ــدود 92 درص )ح

کل(  در مالکیــت بخــش عمومــی می باشــد. بــا ایــن حــال و علی رغــم ســهم ناچیــز بخــش عمومــی در مالکیــت  تعــداد 

معــادن، حــدود 71 درصــد ارزش افزایــی )ایجــاد ارزش افــزوده( بخــش معــدن توســط بخــش عمومــی ایجــاد شــده اســت 

کــه ایــن امــر نشــان دهنده بــزرگ بــودن معــادن دولتــی اســت. ســهم 28.4 درصــدی ســرمایه گذاری های انجــام شــده 

در معــادن دولتــی نشــان می دهــد، حمایت هــای دولتــی عامــل دیگــری بــرای ســهم گیری بــاالی ایــن معــادن از ارزش 

تولیــدات و ایجــاد ارزش افــزوده در بخــش معــدن اســت.

کشــور را بــر حســب تعــداد شــاغان نشــان می دهــد. بــر ایــن  جــدول 3-3 وضعیــت معــادن در حــال بهره بــرداری 

کــه در  کوچــک مقیــاس هســتند  کشــور در حــال حاضــر  اســاس چنانچــه دیــده می شــود عمــده واحدهــای معدنــی 

نتیجــه امــکان بهره گیــری از مزایــای صرفه هــای ناشــی از مقیــاس را ندارنــد.

کشور در سال 1399 بر حسب استان )میلیون ریال( جدول 3-3. ارزش و درصد تولیدات معادن در حال بهره برداری 

کل  تعداد 
499-300 299-100 نفر99-50 نفر49-20 نفر19-10 نفر9-5  نفرکمتر از 5 نفرمعادن

نفر
500 نفر و 

بیش تر

5,7821,5912,1721,359439101752123

ماخذ: )مرکز آمار ایران, 1400(

کشــور  از طــرف دیگــر بررســی های موجــود نشــان می دهــد حــدود 45 درصــد از معــادن دارای پروانــه بهره بــرداری 

کشــف  گواهــی  کتشــاف و  کتشــافی در قالــب پروانــه ا غیــر فعــال بــوده و همچنیــن تعــداد زیــادی مجوزهــای غیرفعــال ا

وجــود دارد. )مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1400(

کشــور اســت .در نتیجــه ایــن چالش هــا  ایــن مســائل نشــان دهنده وجــود چالش هــای جــدی در بخــش معــدن 

ســهم ایــن بخــش از اقتصــاد ملــی متناســب بــا ظرفیت هــای آن نبــوده اســت. بنابرایــن آسیب شناســی و احصــاء 

کــه در ایــن مطالعــه بــدان پرداختــه می شــود. بــرای بررســی  چالش هــای پیــش روی بخــش معــدن ضرورتــی اســت 

گــزارش  چالش هــا و ارائــه راهکارهــا از الگــوی رقابت پذیــری نظام منــد اســتفاده می شــود. از ایــن روی در قســمت بعــد 

بــه طــور مختصــر بــه تشــریح ایــن الگــو پرداختــه شــده اســت.
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4. الگوی رقابت پذیری نظام مند

کشــور در چارچــوب »الگــوی رقابت پذیــری نظام منــد« مــورد رصــد  در ایــن مطالعــه چالش هــا و مســائل بخــش معــدن 

کان  گرفتــه اســت. در ایــن الگــو، رقابت پذیــری در چهــار ســطح مختلــف اثرگــذاری )خــرد، بخشــی،  و شناســایی قــرار 

کشــیده می شــود.  کان( بــه تصویــر  و فــرا

سطح 1- خرد 	 

در ایــن ســطح بررســی، رقابت پذیــری بنگاه هــای معدنــی در هــر دو ســطح عملکــرد انفــرادی واحدهــا و همچنیــن 

بــر  موثــر  درونــی  مولفه هــای  بــه  پرداختــن  ضمــن  ســطح  ایــن  در  می گــردد.  بررســی  شــبکه ای  و  خوشــه ای 

رقابت پذیــری بنگاه هــای فعــال از دو منظــر هزینــه و تنــوع محصولــی، بــه موقعیت یابــی آن هــا در زنجیــره ارزش 

نیــز پرداختــه می شــود. بنابرایــن در انجــام بررســی های ایــن ســطح، می تــوان از زیرالگوهــای مکمــل ســطح خــرد 

گرفتــه شــود. کمــک  )همچــون الگــوی زنجیــره ارزش صنعــت( 

سطح 2- بخشی	 

ــش  ــری بخ ــرای رقابت پذی ــای الزم ب ــد زمینه ه ــورت هدفمن ــه ص ــه ب ک ــت هایی  ــه سیاس ــطح مجموع ــن س در ای

معــدن را بــه وجــود مــی آورد، ارزیابــی و تحلیــل می شــود. در ایــن رابطــه تاثیــر سیاســت های ناظــر بــر تجهیــز 

مــواد  صــادرات/واردات  مدیریــت  سیاســت های  انــرژی(،  و  ارتباطــات  گمــرکات،  )لجســتیک،  زیرســاخت ها 

ــردی در بخــش  کارب ــاوری  ــی و اعتبــاری بخــش معــدن، سیاســت های پژوهــش و فن ــی، حمایت هــای مال معدن

معــدن و ... بــر رقابت پذیــری بنگاه هــای فعــال در ایــن بخــش ارزیابــی می گــردد.

کالن 	  سطح 3- 

کــه بــر رقابت پذیــری آن اثرگــذار  در ایــن ســطح چارچوب هــای اقتصــادی، سیاســی و تنظیمــی حایــل بــر صنعــت 

هســتند، مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در ایــن ســطح از الگــو، مجمــوع عوامــل ناظــر بــر تاثیــر سیاســت های ارزی، 

از قبیــل سیاســت های  بــر عملکــرد واحدهــای معدنــی و صنایــع معدنــی   ... و  رقابتــی، بودجــه ای  گمرکــی، 

رقابتــی تامین کننــده شــرایط رقابــت منصفانــه و ممانعــت از بــروز رفتارهــای انحصــاری )و نــه لزومــا ســاختارهای 

ــی  ــورد بررس ــت واردات م ــادرات و مدیری ــوق ص ــاری مش ــت های ارزی و تج ــرد سیاس ــی عملک کارای ــاری(،  انحص

قــرار می گیــرد.

کالن 	  سطح 4- فرا

کــم بر یادگیــری و تغییر،  ایــن ســطح مشــتمل بــر مولفه هایــی از قبیــل تعارضــات سیاســتی و اجتماعــی، رویکــرد حا

گیــر و توانایــی و قابلیــت پیاده ســازی راهبــرد میان مــدت-  بسترســازی های اجتماعــی بــرای توســعه پایــدار و فرا

بلندمــدت توســعه اقتصــادی اســت. )موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی, 1395(
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شکل 4-1. سطوح مختلف الگوی رقابت پذیری نظام مند

Source: Jorg Meyer–Stamer Model  (1990s)

کشور  5. چالش های پیش روی بخش معدن 

مشــکات و چالش هــای احصــا شــده پیــش روی بخــش معــدن در چارچــوب الگــوی رقابت پذیــری نظام منــد بــه 

ح زیــر می باشــند. شــر

5-1. چالش های سطح خرد پیش روی حوزه معدن
همچنیــن  و  واحدهــا  انفــرادی  عملکــرد  ســطح  دو  هــر  در  خــرد  ســطح  چالش هــای  شــد،  داده  توضیــح  چنانچــه 

می شــود.  بررســی  شــبکه ای  و  خوشــه ای 

5-1-1.چالش های عملکردی در سطح بنگاهی در بخش معدن 

کشــور نشــان می دهــد به رغــم افزایــش تعــداد معــادن و ســهم اشــتغال آ ن هــا  تجربــه ســال های اخیــر در بخــش معــدن 

ــادن  ــدادی از مع ــت تع ــوده و در نهای ــیب پذیر ب ــازار آس ــی ب ــانات قیمت ــه نوس ــبت ب ــور، ایــن بخــش نس کش ــاد  در اقتص

بخــش خصوصــی بــه ســبب عــدم توجیــه اقتصــادی از ادامــه فعالیــت بازمانــده و تعطیــل شــده اند. ایــن موضــوع 

کــه تنهــا در زمــان رونــق بــازار مــواد معدنــی، بخــش معــدن  کشــور اســت  نشــان دهنده نقصــی در سیســتم معــدن کاری 

کشــور قــادر بــه ادامــه فعالیــت نیســتند، زیــرا  کشــور دارای توجیــه اقتصــادی بــوده و در زمــان رکــود بخشــی از معــادن 

  

  
 

 مندپذیری نظامسطوح مختلف الگوی رقابت . 1-4شکل 

 
Source: Jorg Meyer–Stamer Model  (1990s) 

 روی بخش معدن کشور  های پیشچالش 5

مند به شرح پذیری نظامهای احصا شده پیش روی بخش معدن در چارچوب الگوی رقابتمشکالت و چالش
 باشند. زیر می

 روی حوزه معدن های سطح خرد پیش چالش  1-5
و   ای همچنین خوشه سطح خرد در هر دو سطح عملکرد انفرادی واحدها و  هایچنانچه توضیح داده شد، چالش

 شود.  بررسی می ایشبکه

   ی در بخش معدن سطح بنگاه در   یهای عملکردچالش  

افزایش تعداد معادن و سهم اشتغال آبه  دهدنشان میدر بخش معدن کشور    های اخیرسالجربه  ت  در   هانرغم 
بازاراین بخش  اقتصاد کشور،   به نوسانات قیمتی  نهایت  بوده و  پذیر  آسیب  نسبت  از معادن بخش    تعدادی در 

دهنده نقصی  این موضوع نشان  .نداهو تعطیل شد  ه خصوصی به سبب عدم توجیه اقتصادی از ادامه فعالیت بازماند
توجیه    کاری نمعددر سیستم   دارای  مواد معدنی، بخش معدن کشور  بازار  تنها در زمان رونق  کشور است که 

و در زمان رکود بخشی از معادن کشور قادر به ادامه فعالیت نیستند، زیرا حاشیه سود خود را از    بودهاقتصادی  
شرایط بسیار بد بازار مواد  های بزرگ معدنی در جهان در  شرکتدهند. این در حالی است که بسیاری از  دست می
تا بر زیان ناشی از افت قیمت غلبه   دهندمیبلکه تولید را نیز افزایش    کنند،میتنها فعالیت خود را کم ن  معدنی، نه
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کــه بســیاری از شــرکت  های بــزرگ معدنــی در جهــان در  حاشــیه ســود خــود را از دســت می دهنــد. ایــن در حالــی اســت 

کــم نمی کننــد، بلکــه تولیــد را نیــز افزایــش می دهنــد تــا  شــرایط بســیار بــد بــازار مــواد معدنــی، نــه  تنهــا فعالیــت خــود را 

کننــد. بنابراین بــا توجــه بــه وجــود منابــع انــرژی ارزان قیمــت و همچنیــن نیــروی  بــر زیــان ناشــی از افــت قیمــت غلبــه 

کــه چــرا در ایــران بــا  کشــورهای معــدن خیــز جهــان جــای ســوال اســت  کشــور نســبت بــه ســایر  کار متخصــص و ارزان در 

نوســان قیمــت، بخــش معــدن دچــار چالــش جــدی می شــود.

کشــور و همچنیــن عوامــل موثــر بــر  پاســخ ایــن ســوال را بایــد در شــیوه معــدن کاری و هزینه هــای عمــده آن در 

کــرد. معدنــکاری در ایــران ماننــد هــر نقطــه جهــان نیازمنــد ســرمایه گذاری ثابــت و عملیاتــی  حــوزه معــدن جســت وجو 

کــه بــه  طــور معمــول حــدود 60  اســت. بخــش اعظــم ســرمایه گذاری ثابــت بــه هزینــه ماشــین آالت اختصــاص دارد 

درصــد از هزینه هــا را در بــر می گیــرد، همچنیــن در هزینه هــای عملیاتــی نیــز، تعمیــر و نگهــداری ایــن بخــش جــز عوامــل 

کــه چیــزی حــدود 20 درصــد هزینــه ســرمایه گذاری ثابــت ماشــین آالت را شــامل می شــود. بــا  مهــم هزینه بــر بــوده 

کنتــرل و بهســازی ایــن  توجــه بــه درصــد ســهم هزینه هــای ثابــت و عملیاتــی ماشــین آالت در هزینه هــای معدنــکاری، 

کــه چالش هــای جــدی در خصــوص  کاهــش هزینه هــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. ایــن درحالیســت  بخــش در 

دســتگاه ها و ماشــین آالت مــورد نیــاز معــدن کاری در ایــران وجــود دارد.

کســب ســود بیشــتر  کاهــش هزینــه و  کوتاه مــدت در مدیــران بنگاه هــا و توجــه صــرف بــه  در مجمــوع وجــود نــگاه 

ــا بنگاه هــا توجــه چندانــی بــه نوســازی ماشــین آالت و تجهیــزات، اســتفاده از تجهیــزات نویــن  موجــب شــده اســت ت

ــکاری در راســتای انجــام اســتخراج های عمیــق و همچنیــن تحقیــق و توســعه  مرتبــط نداشــته باشــند. هزینــه  معدن

کتشــافات بیشــتر، بهبــود روش هــای اســتخراج و فــرآوری، تحقیــق و توســعه، اســتفاده  بــرای فعالیت هایــی همچــون ا

کاهــش  کوتاه مــدت هزینــه ســرمایه ای باالیــی نیــاز دارنــد امــا در بلندمــدت باعــث  گرچــه در  از تجهیــزات نویــن ا

ــه  ک ــر ایــن نکتــه ضــروری اســت  ــا ضعــف تکنولوژیکــی ذک ــکاری خواهــد شــد. در ارتبــاط ب ــی معدن هزینه هــای عملیات

ــا مشــکل آالیندگــی، تعمیــر و نگهــداری، تامیــن قطعــات، بازدهــی پاییــن، مصــرف  کشــور اغلــب ب ــی  تجهیــزات معدن

ــکاری  ــکاری ســنتی موجــب بهــره وری بســیار پاییــن معدن ــا معدن ــاال و ... مواجــه هســتند. ایــن امــر همــراه ب ــرژی ب ان

کشــورهای معدنــی جهــان شــده اســت. )موسســه مطالعات  ایــران )بــا وجــود ذخایــر معدنــی بــا عیــار بــاال( در مقایســه بــا 

ــی, 1396( و پژوهــش هــای بازرگان

کرد: از مهمترین چالش های بخش معدن در سطح بنگاهی می توان به موارد زیر اشاره 

عــدم توجــه مدیــران بنگاه هــای معدنــی بــه برنامه ریــزی تولیــد و تنظیــم تولیــد و فــروش بــر اســاس نتایــج 	 

کنتــرل هزینــه و زمــان انجــام عملیــات معدنــکاری بواســطه  تحلیــل بــازار داخــل و جهانــی مــواد معدنــی و لــزوم 

نرم افزارهــای برنامه ریــزی منابــع در معــادن ؛
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کافی به واحدهای تحقیق و توسعه؛	  عملکرد سنتی بنگاه های بخش معدنی و عدم توجه 

کــم بــازده بــودن ماشــین آالت و تجهیــزات معدنــکاری مورداســتفاده در بنگاه هــا از قبیــل ســطح 	  قدیمــی و 

کاهــش  ــرآوری و ... و در نتیجــه افزایــش هزینــه و  ــه، ف ــری، تهوی مکانیزاســیون و اتوماســیون، اســتخراج، تراب

ــی( و ...؛ ــد محصول ــتحصال چن ــت اس ــدم قابلی ــول )ع ــوع محص ــت و تن کیفی

وابستگی باالی تولید و بهره وری بنگاه های معدنی به تجهیزات و ماشین آالت خارجی؛	 

ــوژی و دانــش فنــی در 	  ضعــف در تامیــن  قطعــات و ارائــه خدمــات پــس از فــروش و عــدم لحــاظ انتقــال تکنول

بســیاری از قراردادهــای خریــد تجهیــزات و ماشــین آالت و خدمــات مهندســی در فعالیت هــای معدنــی؛

کتشــاف ذخایــر پنهــان، معدنــکاری 	  کمبــود مشــاوران و خبــرگان معدنــکاری در زمینه هــای خــاص از قبیــل: ا

فلــزی زیرزمینــی، مکانیزاســیون و اتوماســیون و ...؛

کل هزینه هــای بنــگاه معدنــی از ســوی معــادن 	  عــدم برگــزاری دوره هــای منظــم آموزشــی متناســب بــا شــغل در 

کار غیرمتخصــص ؛ و بهــره وری پاییــن نیــروی انســانی در ایــن بخــش بــه دلیــل ســهم غالــب نیــروی 

ســرمایه گذاری بســیار انــدک معــادن بابــت بازاریابــی، برندســازی و تبلیغــات محصــول بخصــوص در بازارهــای 	 

ــی؛ جهان

کمتــر بلندینــگ و ســورتینگ در معــادن، عــدم 	  کــم محصــوالت معدنــی تولیــد شــده بواســطه اهمیــت  تنــوع 

ــرآوری محصــوالت جانبــی و ...؛ ــوژی ف ــه تکنول دسترســی ب

کانه ها با افزایش عمق استخراج در این معادن؛ 	  کیفی  کاهش ذخایر معادن روباز و افت 

کار تا دپوی معدنی از هزینه تمام شده؛ 	  افزایش هزینه های حمل مواد معدنی و باطله از سینه )جبهه( 

کوچک و متوسط بخش خصوصی؛ 	  فقدان راهبرد جذب سرمایه گذار در معادن 

بی توجهی به برنامه ریزی استراتژیک از سوی مدیران معادن بدلیل عملکرد سنتی معدن؛ 	 

عدم صرفه مقیاس در بسیاری از بنگاه های معدنی و در نتیجه عدم امکان ارتقای بهره وری؛	 

کــم توجهــی معدنــکاران بــه مســائل زیســت محیطی )از قبیــل عــدم وجــود الگــوی بهینه ســازی در مصــرف آب 	 

و انــرژی در معــادن و برخــی صنایــع معدنــی( بــه منظــور بهره منــدی از معــدن کاری پایــدار؛

کارخانه هــای فــرآوری در مناطــق خشــک 	  عــدم برنامه ریــزی بــرای مدیریــت آب و تصفیــه و بازیابــی پســاب 

بهــره بــرداری از محصــوالت معدنــی در حلقه هــای اول زنجیــره ارزش.

5-1-2. چالش های بخش معدن از منظر عملکرد خوشه ای و شبکه ای

ح زیر می باشد:  چالش های بخش بنگاه از منظر عملکرد خوشه ای و شبکه ای به شر
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کوچک و عمدتا خصوصی؛	  بهره گیری ضعیف از مزیت های یادگیری دستجمعی در معادن 

کنسرســیوم ها و مجتمع هــای معدنــی در زمینــه ادغــام افقــی بــرای 	  عملکــرد ضعیــف ســازمان های توســعه ای، 

کاهــش هزینه هــای اســتخراج و فــرآوری مــواد، تولیــد و توزیــع محصــوالت جدیــد، انتقــال فنــاوری، توســعه 

کاهــش قیمــت فــروش در بــازار. منابــع انســانی، بازاریابــی، نفــوذ در بــازار و توســعه آن، 

5-2. چالش های سطح بخشی مبتال به حوزه معدن
و  برنامه ریــزی   بــا  مرتبــط  چالش هــای  از  ناشــی  عمدتــا  ســطح  ایــن  در  معدنــی  فعالیت هــای  عملکــرد  ضعــف 

سیاســت گذاری های ایــن حــوزه و تزاحــم قوانیــن و مقــررات مربوطــه می باشــد. ســهم بــاالی معــادن دولتــی در خلــق 

کــه دولــت نقــش مســتقیمی  گویــای ایــن حقیقــت اســت  کــم معــادن دولتــی  ارزش افــزوده و تولیــد در قیــاس بــا تعــداد 

کنتــرل عرضــه  کنتــرل تعرفه هــای واردات و صــادرات، قیمت گــذاری دســتوری،  در عملکــرد ایــن بخــش دارد. دولــت بــا 

کنتــرل می نمایــد.  کشــور را  و تقاضــای مــواد معدنــی از طریــق معــادن بــزرگ دولتــی و متقاضیــان1 بــازار مــواد معدنــی 

ــی, 1396( )موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگان

کتشــافات  ح هــای زمیــن شناســی و ا همچنیــن دولــت از طریــق سیاســت گذاری در زمینــه توســعه و تکمیــل طر

کشــور، جــذب ســرمایه گذار، تســهیل قوانیــن و هدایــت ســرمایه بــه بخــش معــدن، سیاســت های پولــی  مــواد معدنــی 

کــه برخــی از چالش هــای  کشــور اســت. بنابرایــن مبرهــن اســت  و بانکــی قــادر بــه حمایــت و توســعه بــازار مــواد معدنــی 

گاهــًا سیاســت گذاری های ناصــواب  ــرای توســعه بخــش معــدن و  بخــش معــدن منتــج از نبــود برنامه ریــزی مــدون ب

دولتــی در مقاطعــی از زمــان اســت. 

در مــورد تزاحــم قوانیــن و مقــررات ایــن بخــش می تــوان بــه مــواردی از قبیــل ویرایش هــای مختلــف قانــون معــادن 

ــا قوانیــن ســازمان های مربوطــه2 و عــدم ثبــات و  وآیین نامه هــای وفــق آن، نقایــص قوانیــن و مقــررات و تناقــض آن ب

ــی  ــت اجرای ــف ضمان ــنامه ها؛ ضع ــن بخش ــی ای ــانی عموم ــاع رس ــدم اط ــنامه ها و ع ــر بخش ــی آن، تکث ــت اجرای ضمان

کــرد. )موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی, 1396( قوانیــن اشــاره 

ح زیر طبقه بندی نمود:  چالش های سطح بخشی حوزه معدن را می توان در چند دسته به شر

چالش های مربوط به قوانین و مقررات؛	 

چالش های نهادی؛	 

1.  دولت خود متقاضی بزرگ مواد معدنی کشور است
2.  که اکثرا بصورت تفاهم نامه حل می شود
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کشور؛	  کم بر بخش معدن  چالش های مرتبط با ساختار صنعتی و الگوی بازاری حا

چالش های مربوط به زیرساخت های پشتیبان؛	 

چالش های فنی و فناورانه؛	 

چالش های زیست محیطی.	 

در ادامه مصادیق چالش های فوق ارائه می شود.

5-2-1.چالش های مربوط به قوانین و مقررات

تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی موضوع ماده 24 قانون معادن؛	 

چالش هــای مربــوط بــه نظــام مجوزدهــی و صــدور پروانه هــای بهره بــرداری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 	 

ــرای تغییــر مقــدار  ــی معــادن از قبیــل پیچیدگی هــای اداری و روندهــای بروکراتیــک مــورد نیــاز ب و شــورای عال

کم اظهــاری بهره بــرداران در پروانه هــا و ...؛ مصــوب اســتخراج مــاده معدنــی در پروانه هــا، 

کاهــش 	  ســرکوب قیمــت مــواد اولیــه و در نتیجــه ســوق دادن ســودآوری زنجیــره بــه حلقه هــای انتهایــی و 

کتشــاف و اســتخراج در مقایســه بــا احــداث واحدهــای فــرآوری  انگیــزه شــرکت هــای بــزرگ معدنــی در حلقــه ا

ــل1؛ ــی در عم ــافات معدن کتش ــدن ا ــول مان ــب آن مغف ــی و متعاق صنعت

کشــور )مرکــز 	  عــدم تخصیــص صــد درصــدی درآمدهــای حاصــل از حقــوق دولتــی معــادن2 بــه بخــش معــدن 

ــامی, 1400(؛ ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه

فقــدان نظــام مشــخص و نبــود وحــدت رویــه در تعییــن قیمــت پایــه مــاده معدنــی بــرای محاســبه حقــوق 	 

کشــور علی رغــم وجــود صراحــت قانونــی در ایــن خصــوص؛ دولتــی در میــان معــادن 

نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن. 	 

محاسبه حقوق دولتی بر اساس 3 معیار محاسبه می گردد: 

که بر اساس مواد معدنی مختلف، متفاوت است. . 1 خ تعرفه حقوق دولتی  نر

کــه باعــث شــده ســود عملیــات فوالدســازی از ســایر حلقه هــای  کــرد  1.  بــرای نمونــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه اجــرای قیمت گــذاری دســتوری در زنجیــره فــوالد اشــاره 
کاهــش داده اســت. در واقــع عمــده یارانه هــای انــرژی دولــت بــه  ایــن زنجیــره بیشــتر شــده و ایــن مســاله ارزش ســرمایه گذاری در ابتــدای زنجیــره فــوالد بــه شــدت 
کــه بــرای  محصــوالت نهایــی زنجیــره فــوالد اصابــت می کنــد و ایــن امــر در نهایــت بــه عــدم موجــودی مــواد میانــی در زنجیــره فــوالد می انجامــد. ایــن درحالــی اســت 
کشــور جهــت دســتیابی بــه تولیــد 55 میلیــون تــن فــوالد خــام در افــق 1404، ضــروری اســت ســرمایه گذاری های قابــل  گــذاری صنعــت فــوالد  عملیاتــی شــدن هــدف 
گندلــه و آهــن اســفنجی صــورت پذیــرد. )مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای  کنســانتره،  کارخانجــات تولیــد  توجهــی در بخــش معــدن و اســتخراج ســنگ آهــن، احــداث 

اســامی, 1400( 
2.  میــزان مصــوب شــده در قانــون بــرای ســال 1400 حــدود 10 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. البتــه میــزان حقــوق دولتــی دریافــت شــده و تحقــق یافتــه 11 ماهــه اول ســال 

گذشــته اســت. 1400 حــدود 17 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. مقــدار اضافــه مربــوط بــه وصــول مطالبــات مربــوط بــه ســال های 
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کارشناســی ســازمان های اســتانی . 2 کامــا بــر اســاس  کــه در حــال حاضــر  قیمــت مــاده معدنــی ســر معــدن 

کــه بــر اســاس آن عمــل نکــرده  محاســبه می شــود. در ایــن خصــوص ســازمانهای اســتانی اختیاراتــی دارنــد 

گذشــته لحــاظ می شــود. و وصــول نمی کننــد و مابالتفــاوت باقی مانــده در دیــون ســنوات 

کارشــناس ســازمان اســتانی و البتــه . 3 حجــم مــاده معدنــی ســر معــدن بــر مبنــای خــود اظهــاری و نظــر 

ک قــرار دادن پروانــه بهره بــرداری تعییــن می شــود. بــه عبــارت دیگــر حداقــل مقــدار تعییــن شــده  مــا

ج شــده  کمتــر مقــدار در ج شــده در پروانــه بهره بــرداری اســت. در صــورت خوداظهــاری  همــان مقــدار در

کارشــناس  در پروانــه تعییــن می شــود. قطعــا تعییــن حجــم مــاده معدنــی بــر اســاس خوداظهــاری و نظــر 

اســتانی دقیــق و شــفاف نخواهــد بــود. 

کــه رویــه حاضــر معیــار شــفاف و درســتی در خصــوص تعییــن حجــم و قیمــت . 4 بنابرایــن مشــخص اســت 

مــاده معدنــی ســر معــدن نــدارد.

عــدم تخصیــص حقــوق دولتــی بــه ردیف هــای هزینه کــرد توســعه ای مققــر شــده در قانــون معــادن )از 	 

قبیــل ســهم 65 درصــدی وزارت صمــت1، 5 درصــدی اعتبــارات اســتانی، 12 درصــدی وزارت جهــاد 

کشــاورزی و 3 درصــدی نظــام مهندســی(؛

تغییــرات مــداوم قوانیــن و مقــررات بخــش معــدن، پروســه طوالنــی و متغیــر بــرای صــدور مجــوزات 	 

کاهــش رغبــت بــه ســرمایه گذاری در ایــن  معدنــی و نتیجتــا ســردرگمی فعــاالن بخــش معــدن و 

بخــش.

5-2-2. چالش های نهادی 

گــذاری غیراصولــی معــادن دولتــی بــه شــرکت های غیرتخصصــی و ارگان هــای نیمــه دولتــی و در نتیجــه 	  وا

ــه حــوزه معــدن و عــدم وجــود اســتراتژی مشــخص در آن هــا و  ورود ســازمان ها و شــرکت های غیرتخصصــی ب

مدیریــت ضعیــف معــادن؛

کمیتــی و ســازمان های توســعه ای ذی ربــط در 	  عــدم تفکیــک و شفاف ســازی نقــش و وظایــف نهادهــای حا

کشــور )ماننــد وزارت صمــت، ســازمان نظــام مهندســی معــدن، ســازمان های انــرژی اتمــی،  بخــش معــدن 

ــی و ...(؛ ــن شناس ــازمان زمی ــدرو، س ایمی

کتشــافات  کمیتــی خــود در حــوزه هــای ا 1.  عــدم تخصیــص ســهم وزارت صمــت منجــر بــه ایجــاد چالش هــای جــدی پیــش روی آن وزارتخانــه در خصــوص ایفــای نقــش حا
معدنــی، نظــارت بــر بهــره بــرداری معــادن، ارتقــای ایمنــی معــادن، احیــا و بازســازی اراضــی تخریــب شــده در اثــر فعالیت هــای معدنــی، ایجــاد و نوســازی زیرســاخت ها و 

زیربناهــای معدنــی و توســعه تولیــد و تجــارت در زنجیــره ارزش محصــوالت معدنــی شــده اســت.
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کشــور در ســال های اخیــر بــه 	  کاهــش و تضعیــف نقــش ســازمان نظــام مهندســی در زمینــه فعالیت هــای معدنــی 

ــا توجــه بــه جایــگاه علمــی و فنــی ایــن ســازمان در زمینــه توســعه پایــدار معــادن ویــژه ب

کشور کم بر بخش معدن  5-2-3. چالش های مرتبط با ساختار صنعتی و الگوی بازاری حا

کافی به توسعه مناطق ویژه اقتصادی معادن	  عدم توجه 

کشور	  کوچک بسیاری از معادن  مقیاس فعالیت 

ــا توجــه بــه تعــداد بــاالی 	  کشــور در ســال های اخیــر ب فقــدان پویایــی و فعــال نبــودن فضــای فعالیت هــای معدنــی 

ــیده اند.   ــرداری نرس ــه بهره ب ــه مرحل ــوز ب ــه هن ک ــده  ــادر ش ــف ص کش ــی  گواه ــاف و  کتش ــای ا پروانه ه

5-2-4. چالش های مربوط به زیرساخت های پشتیبان

کنترلــی و نظارتــی بخــش معــدن 	  عــدم بــه روزرســانی اطاعــات و محرمانگــی بســیاری از ســامانه های اطاع رســانی، 

کاهــش اثرگــذاری آن هــا؛ و در نتیجــه 

عــدم برنامه ریــزی و اقــدام جامــع بــرای "هوشمندســازی" ســامانه های اطاعاتــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت1 	 

در خصــوص بخــش معــدن از جملــه ســامانه پنجــره واحــد فرآیندهــای معدنــی؛

کتشــافی، محدوده هــای معدنــی و 	  کشــور در خصــوص اطاعــات پهنه هــای ا عــدم شــفافیت اقتصــاد بخــش معــدن 

کشــف و پروانــه بهره بــرداری و در نتیجــه رواج رانــت و واســطه گری در حــوزه معــدن؛ گواهــی  معــادن دارای 

ضعــف در توســعه زیرســاخت های ســخت افزاری )لجســتیک، ارتباطــات، جاده هــا، بنــادر، اســکله ها، راه آهــن، 	 

ســوخت، بــرق، آب، انــرژی و ...(؛ 

ضعف حوزه آموزش در بخش معدن و عدم همسویی آموزش عالی و مهارت آموزی با نیازهای آتی این بخش؛	 

ــات 	  ــودن اطاع ــفاف ب ــدم ش ــه ع ــادن و در نتیج ــای مع ــر فعالیت ه ــارت ب ــتم های نظ ــف سیس ــن و ضع ــی پایی کارای

نرم افزارهــای  و  نــو  فناوری هــای  از  اســتفاده  عــدم  هوشــمند،  ســامانه های  فقــدان  قبیــل  از  معــدن2  بخــش 

ــت  ــی وزارت صم ــدم دسترس ــادن، ع ــتخراجی مع ــافی و اس کتش ــای ا ــن فعالیت ه ــی و تخمی ــرای ارزیاب ــی ب مهندس

بــه صورت هــای مالــی و اطاعــات مالیاتــی افــراد حقیقــی و حقوقــی، ضعــف در تامیــن و اســتفاده از تجهیــزات 

ماهــواره ای؛ و  هوایــی  تصویربــرداری  نقشــه برداری، 

1.  در ایــن خصــوص صرفــًا تعــدادی ســامانه الکترونیکــی بــرای ارائــه اطاعــات و خدمــات راه انــدازی شــده و امــکان دریافــت اطاعــات بــه صــورت آنایــن و بــه روز فراهــم نشــده 
اســت. در ســامانه های الکترونیکــی موجــود نیــز بســیاری از خدمــات و فرایندهــای پیش بینــی شــده، غیرفعــال و یــا در حــال راه انــدازی هســتند و برخــی خدمــات ماننــد صــدور 

ــه ســازمان ها و ادارات انجــام نمی شــوند.  ــدون مراجعــه و پیگیــری حضــوری ب ــه آن نیــز عمومــًا ب ــوط ب مجــوز و اســتعام های مرب
کشــور و اطاعــات ناقــص موجــد مشــکات عدیــده ای در بخش هــای مختلــف فعالیت هــای معــدن کاری نظیــر میــزان فعالیــت و اســتخراج، نیــروی  کمبــود اطاعــات از معــادن    .2

انســانی، ســوخت مصرفــی و ... شــده اســت.
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کامــل امکان ســنجی اســتاندارد بــرای احــداث و جانمایــی صنایــع معدنــی در 	  کافــی بــرای انجــام مطالعــات  نبــود نظــارت 

تناســب بــا منابــع و زیرســاخت ها و تکمیــل زنجیــره ارزش مــواد معدنــی بــر اســاس نیــاز و ظرفیــت تجــاری بخــش معــدن؛

از 	  بخشــی  پوشــش  زمینــه  در  معــدن  بخــش  بــه  خدمات رســانی  در  توســعه ای  ســازمان های  ضعیــف  عملکــرد 

ــه مشــوقات حمایتــی از مکتشــفین(  ــا ارائ کتشــافات )تضمیــن و بیمــه فعالیت هــای معدنــی ی هزینه هــای ریســک ا

کتشــافی؛ بــه واســطه ریســک و هزینــه بــاالی فعالیت هــای ا

چالش هــای بخــش معــدن در زمینــه تامیــن مالــی )ضعــف در اســتفاده از ابزارهــای بــازار ســرمایه، جــذب ســرمایه گذار 	 

خارجــی و ...( .

5-2-5. چالش های فنی و فناورانه

نیازمنــدی بــه واردات ماشــین آالت و تجهیــزات معدنــی در ســایه نبــود تولیــد داخــل ماشــین آالت و تجهیــزات 	 

ک، تجهیــزات حفــاری و تجهیــزات خــاص  معدنــی ســنگین ماننــد انــواع بیــل مکانیکــی، لــودر، بولــدوزر، دامپتــرا

معــادن زیرزمینــی زغال ســنگ، تجهیــزات ایمنــی معــادن و مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز خطــوط فــرآوری معــادن؛1 

عملکرد ضعیف سازمان های توسعه ای بخش معدن در رابطه با ارتقای فناوری از طریق: 	 

تسهیل فرآیند نوسازی ماشین آالت و تجهیزات؛- 

فراهم سازی امکانات دسترسی به پهبادهای مورد نیاز روش های ژئوفیزیک؛- 

ایجاد، بروز رسانی پایگاه داده ها و اطاعات دیجیتالی بخش معدن2 ؛- 

ضعف در سیاست گذاری برای توسعه فناوری و بروز سازی تجهیزات و ماشین آالت معدنی از قبیل:	 

 حمایــت از ســاخت داخــل در حــوزه ماشــین آالت مــورد نیــاز بخــش معــدن و ضعــف در تولیــد تجهیــزات و - 

کشــور؛ ماشــین آالت معدنــی در داخــل 

کشــور در ارتقــاء دانــش -  کــز تحقیقاتــی و علمــی  کم رنــگ اســتارت آپ ها و شــرکت های دانــش بنیــان و مرا نقــش 

و رفــع نیازهــای فناورانــه بخــش معــدن؛

عدم توجه الزم به انتقال تکنولوژی در قراردادهای خارجی؛- 

5-2-6. چالش های زیست محیطی

آشفتگی در اعطای مجوزات معدنی و بی توجهی به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی 	 

1.  ساالنه به طور متوسط 250 – 120 میلیون دالر صرف واردات ماشین آالت و تجهیزات معدنی می شود. )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی, 1399(
2.  ضعف جدی در خصوص بکارگیری فناوری های نوین از قبیل هوش مصنوعی، علوم داده و ...
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عدم برنامه ریزی برای مدیریت آب و بازیابی پساب های معدنی.	 

کالن بخش معدن 5-3. چالش های سطح 
کشــور در دو دســته زیــر قابــل تقســیم بندی و ارائــه  کان پیــش روی بخــش معــدن  در ایــن قســمت چالش هــای ســطح 

می باشــد.

چالش های مرتبط با سیاست  تجاری؛	 

کتشافات معدنی؛	  ضعف دولت در سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه ا

فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی؛	 

تعارضات سازمانی.	 

5-3-1. چالش های مرتبط با سیاست های تجاری

اعمــال ممنوعیــت واردات ماشــین آالت بــا عمــر بــاالی پنــج ســال از ســوی دولــت و نتیجتــا ایجــاد انحصــار و باالتــر بودن 	 

کشــور از قیمت هــای جهانــی و همچنیــن از دســت رفتــن توانایــی  قیمــت ماشــین آالت معدنــی مســتعمل در داخــل 

شــرکت های بــزرگ معدنــی جهــت شــرکت در مناقصــات )مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1399(؛

کشــورهای هــدف 	  عــدم وجــود سیاســت های تجــاری در بخــش معــدن از جملــه نبــود رایزنــان اقتصــادی در برخــی 

صــادرات محصــوالت معدنــی؛

ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی؛ 	 

کشورهای منطقه؛-  کشورهای طرف تجاری به ویژه  عدم استفاده از ظرفیت 

ســرمایه گذاری -  صــورت  بــه  معدنــی  محصــوالت  ارزش  زنجیــره  توســعه  بــرای  مشــخص  چشــم انداز  فقــدان 

کســتان و در نتیجــه عقــب  کشــورهای همســایه از قبیــل عــراق، ســوریه، افغانســتان و پا مشــترک بــه ویــژه در 

کشــورهای رقیــب در ایــن زمینــه . مانــدن از 

کتشافات معدنی 5-3-2. ضعف دولت در سیاستگذاری و اجرای سیاست ها در حوزه ا

ــه عنــوان مهم تریــن حلقــه 	  ــی )ب کتشــافات معدن ــت در سیاســت گذاری و اجــرای سیاســت ها در حــوزه ا ضعــف دول

کتشــافی   زنجیــره ارزش فعالیت هــای معدنــی( و عــدم سیاســت گذاری شــفاف جهــت ســامان دهی محدوده هــای ا

کشــور بــا بحــران تأمیــن مــواد اولیــه معدنــی در آینــده؛ کشــور و نتیجتــا مواجــه شــدن 

کتشافات معدنی در سال های اخیر برای سیاست گذار و مجری و مغفول ماندن آن؛	  نبود اولویت ا

ــر 	  ــق ب ــی منطب ــتانداردهای مل ــدان اس ــه فق ــور در نتیج کش ــق( در  کم عم ــدود و  ــافات مح کتش ــافات )ا کتش ــف ا ضع
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ــافات؛ کتش ــات ا گزارش ــگارش  ــی و ن ــی و تفصیل ــافات عموم کتش ــرای ا ــی ب ــوارد بین الملل م

کشــور در مقایســه بــا 	  کمتــر بــودن میــزان ســرمایه گذاری های انجــام شــده بــرای مجوزهــای معدنــی صــادر شــده در 

کشــورهای معــدن خیــز دنیــا. کتشــاف در  ســرمایه گذاری های انجــام شــده بــرای ا

5-3-3. فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی و معدنی

ــی و 	  ــای مختلــف صنعت ــرای حرکــت هماهنــگ بخش ه ــی ب ــی و معدن ــعه صنعت ــتراتژی توس ــدان نقشــه راه و اس فق

ــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1400(؛ ــی در چارچــوب مشــخص )مرک معدن

کشور .	  نبود نقشه راه جامع توسعه بخش معدن 

5-3-4. تعارضات سازمانی

عــدم هماهنگــی و تفاهــم وزارت صمــت بــا ســایر دســتگاه های مرتبــط بــا توســعه بخــش معــدن جهــت پیشــبرد 	 

ــامی, 1400(. ــورای اس ــس ش ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــش )مرک ــن بخ ــعه ای ــداف توس اه

کشور کالن پیش روی بخش معدن  5-4. چالش های سطح فرا
ح سه دسته زیر طبقه بندی نمود؛ کشور را می توان به شر این سطح از چالش های پیش روی بخش معدن 

کاستی های مرتبط با بسترسازی های الزم برای توسعه بخش معدن در سطح بین المللی.	 

مشکات ناشی از تحریم ها	 

کاستی های مرتبط با بسترسازی های الزم برای توسعه بخش معدن در سطح بین المللی  .1-4-5

ــی و اعمــال نشــدن اســتانداردهای 	  ــر معدن ــع و ذخای ــه مجامــع بین المللــی رده بنــدی مناب ــران ب عــدم پیوســتن ای

جهانــی و در نتیجــه تولیــد اطاعــات غیرقابــل اعتمــاد درخصــوص منابــع و ذخایــر معدنــی و ایجــاد چالش هــای 

بانک هــا،  از تســهیات  بهره منــدی  ارزش گــذاری معــادن، جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی،  جــدی در 

صندوق هــا و مؤسســات مالــی داخلــی و بین المللــی )مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1399(

5-4-2. مشکالت ناشی از تحریم ها

ــول، 	  ــادرات محص ــزات، ص ــین آالت و تجهی ــت واردات ماش ــول، محدودی ــال پ ــل و انتق ــه نق ــود در زمین ــای موج چالش ه

ــر در تولیــد، افزایــش قیمــت حمــل ونقــل جــاده ای، ریلــی و دریایــی و... ــه تبــع آن ســایر عوامــل مؤث جهش هــای  قیمــت ارز و ب
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6. راهکارهای پیشنهادی

ــود اراده در  ــان دهنده وج ــال نش ــوس و غیرفع ــادن محب ــافی و مع کتش ــای ا ــازی محدوده ه ــور آزادس ــه منظ ــت ب ح دول ــر ط

کشــور اســت؛ امــا تمرکــز بــر ایــن مســئله بــدون حــل چالش هــا و دیگــر  دولــت بــرای رفــع یکــی از چالش هــای بخــش معــدن 

گســترده تری  کشــور، نــه تنهــا موجــب رفــع مشــکل نخواهــد شــد، بلکــه مســائل موجــود بــا ابعــاد  مشــکات بخــش معــدن 

گــذاری  ح آزادســازی و وا کنــار اجــرای طــر در ســال هــای آینــده تکــرار خواهــد شــد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود تــا دولــت در 

معــادن، بــا ارائــه یــک بســته جامــع، نســبت بــه رفــع چالش هــا و مشــکات ســاختاری معــادن در ایــران اقــدام نمایــد. 

شــایان توجــه اســت فعالیت هــای معدنــی و صنایــع معدنــی به رغــم پیوســتگی در یــک زنجیــره، از ماهیــت متفاوتــی 

در  منبع محــور(  فعالیت هــای  عنــوان  )بــه  معدنــی  فعالیت هــای  رقابت پذیــری  مولفه هــای  احصــای  در  برخوردارنــد. 

کارخانــه ای(، عامــل اصلــی مزیــت نســبی دسترســی بــه  مقایســه بــا صنایــع معدنــی )بــه  عنــوان فعالیت هــای فرآیندمحــور و 

ذخایــر و شــدت وابســتگی بــه عوامــل طبیعــی و وابســته بــه زمیــن )ژئولوژیکــی( در فعالیت هــای معدنــی در مقابــل اهمیــت 

کســب مزیــت رقابتــی بــه واســطه برنامه ریــزی و تدویــن فرآیندهــا و سیاســت های مناســب بــازاری در صنایــع معدنــی  بیشــتر 

ــه  ــل توج ــروه قاب گ ــر دو  ــی« در ه ــت رقابت ــظ مزی ــل »حف ــوان عام ــره وری به عن ــگاه به ــوص جای ــن خص ــه در ای ــد البت می باش

ــظ  ــور حف ــد؛ به منظ ــور متفاوتن ــور و فرآیندمح ــای منبع مح ــی در فعالیت ه ــت رقابت ــب موقعی کس ــه  گرچ ــع، ا ــت. در واق اس

گــروه ارتقــای بهــره وری مــورد نیــاز اســت. بــه عبــارت دیگــر ارتقــای بهــره وری، عامــل مشــترک »حفــظ  مزیــت رقابتــی هــر دو 

گــروه فعالیت  هــای معدنــی )منبع محــور( و صنایــع معدنــی )فرآیندمحــور( بــه شــمار  و ارتقــای رقابت پذیــری« در هــر دو 

مــی رود. ارتقــای بهــره وری بــه عنــوان عامــل مهــم حفــظ رقابت پذیــری بنگاه هــا بــه طــرق مختلــف همچــون بهبــود فنــاوری، 

ــا اینکــه در  آمــوزش و ... امکان پذیــر اســت. هــر یــک از ایــن مــوارد می توانــد بــه صــورت انفــرادی در بنــگاه پیگیــری شــود ی

گــردد. عملکــرد دســت جمعی بنگاه هــا  قالــب عملکردهــای دســته جمعی و مشــترک بنگاه هــا بــا هزینــه پایین تــری پیگیــری 

ــه  ــه تبــع آن حفــظ و ارتقــای شــرایط »رقابت پذیــری« را ب ــا ایجــاد »هم افزایــی«، زمینــه ارتقــای »بهــره وری« و ب ــد ب می توان

گــروه شــرکت های معدنــی و صنایــع معدنــی می توانــد بــه عنــوان  کم هزینه تــری تامیــن نمایــد. ایــن موضــوع در هــر دو  نحــو 

کاهــش هزینه هــا بــه شــمار رود. )موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای  عامــل تســهیل کننده مراحــل ارتقــای بهــره وری و 

ــی, 1395( بازرگان

در ایــن ارتبــاط، هرگونــه برنامه ریــزی در جهــت رفــع موانــع عملکــرد دســته جمعی و خوشــه ای بنگاه  هــای معدنــی 

کــردن هزینه هــای اســتفاده از خدمــات زیرســاخت های لجســتیکی و در بعضــی مــوارد  می توانــد تاثیــر مســتقیم بــر سرشــکن 

کارگاه هــای معدنــی و  آبرســانی و انــرژی )احــداث پســت بــرق، ...( و همچنیــن به صرفه شــدن اتوماســیون و مکانیزاســیون در 

همچنیــن یادگیــری دســتجمعی معدنــکاران و البتــه از »به صرفه تــر شــدن زمینه هــای تحقیــق و توســعه و نــوآوری« داشــته 

باشــد. همچنیــن، در شــرایط عملکــرد دســته جمعی قــدرت چانه زنــی بنگاه هــای موردنظــر در بــازار عوامــل تولیــد )نیــروی 
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کار، تجهیــزات مــورد نیــاز، ...( و بــازار فــروش محصــوالت )اعــم از صنایــع معدنــی داخلــی، شــرکت  های صــادرات مــواد 

معدنــی یــا بازارهــای صادراتــی( را افزایــش دهــد. )موسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی, 1395(

با توجه به چالش های احصاء شده راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

6-1. راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های سطح خرد
کشور1 از طریق:	  کوچک و متوسط  توانمندسازی واحدهای معدنی 

کشــور در معــادن شــاخص دولتــی و آزمــون نهایــی -  غ التحصیــان معدنــی  کارورزی بــرای فــار برگــزاری دوره هــای 

کشــور و ارتقــاء رتبــه نظــارت  کار در معــادن  مهندســی حرفــه ای جهــت تائیــد صاحیــت حرفــه ای و صــدور پروانــه 

کشــور منــوط بــه افزایــش بهــره وری معــادن؛ اعضــاء ســازمان نظــام مهندســی معــدن 

کار و بــه تبــع آن -  اســتفاده از نیــروی انســانی آموزش دیــده، متبحــر و متخصــص بــه منظــور اصــاح روش انجــام 

کمتــر معدنــکاری؛ بهــره وری بیشــتر و هزینــه 

خرید تضمینی محصوالت معدنی مورد نیاز دولت از معادن خصوصی به شرط ارتقاء بهره وری؛- 

توسعه حمایت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی؛- 

کوچــک، مشــارکت -  حمایــت از بخــش خصوصــی از طریــق تامیــن منابــع مالــی در راســتای فعــال ســازی معــادن 

در اســتخراج، ارائــه خدمــات فنــی و تامیــن ماشــین آالت و خریــد مــواد اســتخراج شــده.

اتوماســیون -  همچنیــن  و  اســتخراج  عملیــات  کلیــه  کــردن  مکانیــزه  ماننــد  روز  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 

کاهــش هزینه هــای معــدن، افزایــش راندمــان  کنتــرل و  ماشــین آالت بــه عنــوان یــک راهــکار اساســی جهــت 

مصرفــی؛ هزینه هــای  کاهــش  و  بهــره وری  و  کاری 

کنسرســیوم های متشــکل از بنگاه هــای حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی بــا هــدف هم افزایــی 	  حمایــت از ایجــاد 

ظرفیت هــا و توانمندی هــای فنــی، نیــروی انســانی و ســرمایه ای آن هــا؛

تجمیــع تــوان فنــی و مالــی بنگاه هــای بــزرگ معدنــی کشــور، تأمین مالی طرح هــای نیمه تمام و اســتراتژیک، بازنگــری در 	 

طرح هــای نیمــه تمــام و بازنگــری و یــا تغییــر جانمایــی برخــی طرح هــای غیراقتصــادی و دارای چالــش بازارهــای داخلــی 

و صادراتــی بــه منظــور اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــای معطــل مانــده کشــور در حــوزه معادنــی و ایجاد هــم افزایــی در آن؛

کامل اصول ایمنی در معادن؛	  ارائه مشوق های حمایتی به منظور رعایت 

تشویق معدن کاران به حفظ، احیاء و توسعه جنگل و مراتع در اطراف معادن.	 

که اغلب سنتی بوده و به لحاظ هزینه سرمایه ای تمایلی به استفاده از تکنولوژی روز ندارند   .1
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6-2. راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های سطح بخشی
ایجاد و بهبود زیرساخت های پشتیبان از قبیل:	 

کتشــافی و معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری بــه -  ایجــاد و ارائــه رایــگان اطاعــات پایــه و دیجیتالــی اســتاندارد ا

ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی؛

کلیــه اطاعــات مربــوط بــه -  کاداســتر معــادن بــه منظــور اعــام عمومــی  به روزرســانی و ارتقــای فنــی ســامانه 

کشــور بــه صــورت برخــط و ایجــاد امــکان نظــارت  کتشــافی و معــادن  کتشــافی، محدوده هــای ا پهنه هــای ا

کشــور جهــت از بیــن بــردن رانــت اطاعاتــی؛ عمومــی بــر صــدور، تمدیــد و ابطــال مجوزهــای معدنــی 

کمیــت در انجــام مطالعــات -  کشــور و ایفــای نقــش حا کتشــاف منابــع معدنــی  حــل چالش هــای ســاختاری ا

کشــور؛ کتشــاف در  کاهــش ریســک ا زمین شناســی، شناســایی و پی جویــی منابــع و ذخایــر معدنــی و 

کنتــرل میــزان خــروج مــواد معدنــی بــه منظور شــفاف شــدن اطاعات -  نصــب باســکول هوشــمند در معــادن بــرای 

کشــور؛ دریافتــی از معادن 

ایجــاد ارتبــاط بــا ســازمان امــور مالیاتــی بــرای راســتی آزمایــی میــزان خوداظهــاری معــدن کاران درخصــوص - 

میــزان اســتخراج معــادن و شــفاف شــدن اطاعــات ایــن بخــش؛

استفاده از فناوری هایی مانند نقشه برداری و تصویربرداری هوایی و ماهواره ای؛- 

ــزان -  ــر می ــارت ب ــی و نظ ــواد معدن ــی م ــاده ای و ریل ــل ج ــل ونق ــد حم ــور رص ــه منظ ــا وزارت راه ب ــاط ب ــاد ارتب  ایج

ســوخت و مــواد منفجــره مصرفــی معــادن؛

کتشافی1-  تکمیل و به روز رسانی پایگاه ملی علوم داده های زمین به منظور تجمیع اطاعات پایه زمین شناسی و ا

رفع چالش های قانونی و مقرراتی از قبیل:	 

بازســازی معــادن از محــل منابــع درآمــدی دولــت ناشــی از تبصــره 3 مــاده 6 قانــون معــادن و مــاده 14 قانــون - 

معــادن مربــوط بــه احیــاء و بازســازی محــل عملیــات معدنــی؛

تدویــن معیارهــای فنــی اســتاندارد و شــفاف جهــت جلوگیــری از تصمیم گیری هــای ســلیقه ای در اســتعام های - 
موضــوع مــاده 24 قانــون اصــاح قانــون معــادن2

کشور است. کتشافات معدنی  1.  متولی پایگاه ملی داده های زمین سازمان زمین شناسی و ا
ح زیر می باشد. 2.  استعام های موضوع ماده 24 قانون معادن )اصاحی 22/8/1390( به شر

ــت،  کثــر ظــرف دو مــاه نســبت بــه اســتعام وزارت صنع کتشــاف و بهره بــرداری از معــادن، دســتگاه های اجرائــی و متولیــان قانونــی مربــوط مکلفنــد حدا جهــت تســریع در امــر ا
کتشــاف در مــوارد ذیــل اعــام نظــر نماینــد: معــدن و تجــارت جهــت صــدور پروانــه ا

الف ـ حریم قانونی راه ها و راه آهن
ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آن ها

پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات
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اصاح رویه های موجود در خصوص تعیین حقوق دولتی از قبیل:- 

تعییــن رویــه هــای شــفاف، مشــخص و دقیــق حجــم مــاده معدنــی در ســر معــدن از قبیــل اســتفاده از  9
روش هــای نویــن نظیــر نقشــه برداری ســه بعــدی بــرای تعییــن میــزان دقیــق بهره بــرداری هــر معــدن1

تعییــن رویــه هــای شــفاف، مشــخص و بــر اســاس مــدل دقیــق در مــورد قیمــت مــاده معدنی ســر معــدن از قبیل  9

کــز فــرآوری و ... نــه بــه صــورت مبهــم و مبتنــی بر ســلیقه ای فعلی؛ نزدیکــی بــه زیرســاخت ها، نزدیکــی بــه مرا

رفــع موانــع و بروکراســی های حــوزه معــدن جهــت ســرعت بخشــیدن بــه توســعه فعالیت هــای معــادن و تشــویق - 

حضــور ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در توســعه زنجیــره ارزش آن هــا؛

کمیتــه  تخصصــی معــدن )متشــکل از خبــرگان خصوصــی و دولتــی -  بازبینــی تخصصــی قانــون معــادن از طریــق 

کشــاورزی، انجمن هــای  بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  اتــاق  ایمیــدرو، ســازمان زمین شناســی،  بــر  مشــتمل 

تخصصــی معدنــی، روســای ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانی، ســازمان نظــام مهندســی معــدن( 

کــز اســتانی و ســرمایه گذاران خصوصــی بخــش معــدن و بــا  بــر مبنــای نظــرات و بازخوردهــای دریافتــی از مرا

هــدف تســهیل و تثبیــت قوانیــن و مقــررات؛

کــردن اختیــارات مجــری در تمدیــد مجوزهــای معدنــی -  اصــاح قوانیــن و مقــررات غیرشــفاف بــه منظــور محــدود 

از طریــق ارائــه الیحــه اصــاح مــواد قانــون معــادن و اصــاح مــواد مرتبــط در آیین نامــه اجرایــی قانــون؛

کشــور و تدویــن و تصویــب اساســنامه آن بــا -  کتشــافات معدنــی  اصــاح قانــون تاســیس ســازمان زمین شناســی و ا

کتشــافات معدنــی. هــدف اصــاح ســاختارها جهــت تســریع در رفــع مشــکات حــوزه ا

کشور از جمله:	  تقویت عملکرد نهادها و سازمان های متولی حوزه معدن در 

افزایش سهم سازمان نظام مهندسی از حقوق دولتی2 به منظور برای تقویت جایگاه آن و استفاده بیشتر از ظرفیت - 

سازمان نظام مهندسی و شعبات استانی آن در خصوص مشاوره، نظارت و راستی آزمایی فعالیت های معدنی؛

تقویــت بنیــه علمــی بخــش معــدن متناســب بــا نیــاز آن از طریــق اعــام نیــاز 5 ســاله بــه وزارت علــوم جهــت تامیــن 	 

نیــروی انســانی متخصــص3؛

ت ـ داخل جنگل ها و مراتع
کن مقدسه و ابنیه تاریخی ث ـ حریم اما

ج ـ حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه  حیات وحش و حفاظت شده

ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
کتشاف انجام می گیرد. استعام از دستگاه های اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه ا

کرد.  1.  در این مورد می توان با هماهنگی وزارت صمت از ظرفیت های سازمان فضایی برای نقشه برداری های دقیق استفاده 
2.  سهم 3 درصدی در حال حاضر

3.  تامین تکنسین از معضات آتی بخش صنعت و معدن خواهد بود.
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بهسازی فناوری و ماشین  آالت بخش معدن از طریق:	 

ارائه تسهیات برای خرید تجهیزات و ماشین آالت معدنی ساخت داخل؛ - 

رعایت الزامات حقوقی و قانونی برای انتقال دانش فنی روز در عقد قراردادهای بین المللی معدنی؛- 

کــز علمــی و فنــاوری -  کشــور بــا مرا ارتبــاط مســتمر دانشــگاه ها و ســازمان های توســعه ای مرتبــط بــا بخــش معــدن 

کشــور ؛ ح جهــان در زمینــه معــدن بــرای تــداوم ورود فنــاوری و بــه روز بــودن متخصصــان معدنــی  مطــر

اعطــای مجــوز واردات ماشــین آالت معدنــی بــا عمــر زیــر 5 ســال در جهــت نوســازی تجهیــزات بخــش معــدن و - 

اصــاح مقــررات در ایــن خصــوص؛

حمایــت، هدایــت و نظــارت نظام منــد بــر عملکــرد شــرکت های دانــش بنیــان مرتبــط بــا حــوزه معــدن در جهــت - 

کشــور؛ رفــع نیازهــای فناورانــه معــادن و صنایــع معدنــی 

کشــور از طریــق تصاویــر -  اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای نویــن بــرای نظــارت فعاالنــه بــر فعالیــت معــادن 

و  نقــل  و  حمــل  و  ســوخت  مالیــات،  ســامانه های  داده هــای  اتصــال  نقشــه برداری،  پهپادهــا،  ماهــواره ای، 

کشــور؛ بــر معــادن  هوشمندســازی نظــارت 

ــا هــدف حمایــت از اســتارتاپ های ایــن حــوزه و حمایــت از شــکل گیری -  کــز نــوآوری ویــژه معدنــی ب تاســیس مرا

کوسیســتم های اســتارتاپی و بهره گیــری از ظرفیــت شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان؛ ا

جهــت -  کشــور  ظرفیت هــای  همچنیــن  و  گلوگاهــی  نقــاط  شناســایی  و  معــدن  بخــش  ارزی  نیازهــای  رصــد 

ارزش  زنجیــره  تکمیــل  و  معــدن  نیــاز حــوزه  مــورد  تجهیــزات  و  مــواد، قطعــات، ماشــین آالت  داخلی ســازی 

معدنــی؛ فعالیت هــای 

کمک به رفع چالش های مربوط به تامین مالی و امنیت سرمایه گذاری بخش معدن از طریق:	 

و -  کتشــاف  ا برنامه هــای  توســعه  آن  تبــع  بــه  و  کشــور  بودجــه  بــرای هزینه هــای جــاری  پایــدار  مالــی  تأمیــن 

ــع حاصــل از حقــوق دولتــی معــادن و افزایــش جذابیــت  کشــور از طریــق مناب ــی  تکمیــل زیرســاخت های معدن

بخــش؛ ایــن  در  ســرمایه گذاری 

بــا -  بــر اســاس تبصــره مــاده 31 قانــون معــادن  تقویــت صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت هــای معدنــی 

هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت صمــت بــا توجــه بــه نقــش مهــم ایــن صندوق هــا در توســعه مؤثــر 

صــادرات و تأمیــن امنیــت مالــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان؛

روان ســازی اخــذ تســهیات بانکــی از طریــق پذیــرش پروانــه بهره بــرداری معــادن از طــرف بانــک بــه عنــوان - 

وثایــق تســهیات؛
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کالن 6-3. راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های سطح 
کاهــش تصدی گــری دولــت در بخــش معــدن، افزایــش ســهم 	  تدویــن اســتراتژی توســعه بخــش معــدن در راســتای 

معــدن از تولیــد ناخالــص ملــی، شناســایی مزیت هــای نســبی و رقابتــی بخــش معــدن، شناســایی بازارهــای هــدف 

صادراتــی، ارتقــا فنــاوری و نــوآوری بخــش معدنــی، تولیــد محصــوالت معدنــی بــا ارزش افــزوده باالتــر، بهینه ســازی 

کاهــش هزینه هــا؛ روش هــای معدنــکاری بــا رویکــرد 

و 	  کان  ســطح  در  اولویــت دار  معدنــی  مــواد  زنجیره هــای  و  معدنــی  فعالیت هــای  توســعه  اولویت هــای  تعییــن 

منطقــه ای؛

واردات 	  ازای  در  معدنــی  مــواد  صــادرات  بــرای  صادراتــی  معافیــت  شــده  کنتــرل  و  محــدود  مجوزهــای  صــدور 

جهــان؛ روز  فنــی  دانــش  انتقــال  و  معدنــی   نویــن  فناوری هــای 

شــفاف شــدن و مرزبنــدی وظایــف دســتگاه های مختلــف متولــی توســعه بخــش معــدن و سیاســت گذاری یکپارچــه 	 

کتشــافات  کتشــاف منابــع معدنــی و مدیریــت فرآینــد تجمیــع داده هــای مربــوط بــه مطالعــات زمین شناســی و ا بــرای ا

مقدماتــی در پایــگاه جامــع داده هــای علــوم زمیــن یــا ســامانه کاداســتر جهــت جلوگیــری از مــوازی کاری و ایجــاد انســجام و 

کتشــاف منابــع معدنــی. هم افزایــی در تحقــق برنامه هــای ا

تقویت انسجام بین بخشی در بین دستگاه های مرتبط با بخش معدن از قبیل:	 

کشــور و طبقه بنــدی آن بــه مناطــق مجــاز، مشــروط و ممنــوع و تدویــن و اعــام -  تعییــن حساســیت مناطــق مختلــف 

ضوابــط الزم بــرای فعالیت هــای معــدن کاری در هــر یــک از محدوده هــا بــا هماهنگــی وزارت صمــت و وزارت جهــاد 

کشــاورزی؛

ک گذاری داده هــای پایــه زمین شناســی در پایــگاه  داده هــای علــوم زمیــن بــا هماهنگــی وزارت صمــت، وزارت -  اشــترا

نفــت و ســازمان انــرژی اتمــی.

رفــع تعارضــات میــان فعالیت هــای معدنــی بــا دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده 24 قانــون معــادن از طریــق انعقــاد 	 

کــردن مناطــق ممنــوع، مشــروط و آزاد بــرای  توافــق نامــه میــان وزارت صمــت و دســتگاه های مذکــور و مشــخص 

فعالیت هــای معدنــی بــه همــراه ضوابــط، معیارهــا و اســتانداردهای فنــی شــفاف؛

کارشناســی و 	  ــم تیم هــای  ــا فعالیت هــای بخــش معــدن از طریــق اســتقرار دائ تقویــت دیپلماســی اقتصــادی مرتبــط ب

کشــورهای منطقه، برقراری روابط دیپلماتیک و شناســایی دقیق و اعام ظرفیت های  رایزنان اقتصادی متخصص در 

همکاری هــای مشــترک اقتصــادی و تجــاری، حمایــت مالــی و دیپلماتیــک از برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی جهــت 

معرفــی و برندســازی ظرفیــت هــای معــادن، صنایــع معدنــی و توانمنــدی هــای فنــی- مهندســی شــرکت های ایرانــی، 

کاال – کاال، لغــو روادیــد یــا صــدور روادیــد تجــاری بلندمــدت، ســرمایه گذاری  شناســایی ظرفیت هــای موجــود بــرای تهاتــر 
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کانال هــای مالــی مشــترک؛ کشــورها از مزیت هــای یکدیگــر و ایجــاد  مشــترک بــرای توســعه زنجیــره ارزش و اســتفاده متقابــل 

شناســایی ظرفیــت کشــورهای طــرف تجــاری بــا ایــران به ویژه کشــورهای منطقه و شــناخت فرصت های ســرمایه گذاری 	 

ــط تجــاری در حــوزه معــادن از قبیــل  و تجــاری آن هــا و برنامه ریــزی جهــت بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا و توســعه رواب

کشــورهای توانمنــد منطقــه و ایجــاد زیرســاخت های الزم  توســعه همکاری هــای بین المللــی در حــوزه ذخایــر معدنــی بــا 

بــا هماهنگــی وزارت صمــت و وزارت امــور خارجــه؛

کتشــاف منابع معدنی در وزارت صمت با محوریت ســازمان زمین شناســی 	  ایجاد شــورای هماهنگی و سیاســت گذاری ا

کتشــافات؛ کتشــافات معدنــی جهت رفــع چالش های حوزه ا و ا

کــه در آن پتانســیل و نقــاط امیدبخــش معدنــی پیــدا نشــده بــه ســازمان منابــع طبیعــی و 	  بازگردانــدن محدوده هایــی 

اصــاح رونــد احیــا و بازســازی معــادن جهــت حــل تعارضــات موجــود میــان فعالیت هــای معدنــی، محیط زیســت و منابع 

طبیعی.

کالن 6-4. راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های سطح فرا
کتشــاف منابــع و ذخایــر معدنــی و پیوســتن بــه نظــام بین المللی 	  اجــرای ضوابــط، معیارهــای فنــی و اســتانداردهای ا

اســتانداردهای رده بنــدی منابــع و ذخایــر معدنــی بــه منظــور افزایــش اعتبــار ملــی و بین المللــی مجوزهــای معدنــی 

کشور؛

متنوع ســازی ســبد محصــوالت صادراتــی بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا و افزایــش ضربه پذیــری درآمدهــای ناشــی از 	 

ــی . ــادرات محصــوالت معدن ص
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