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 مقدمه 

که از  آهنيغير شوند. فلزاتگروه فلزات آهني، غيرآهني و گران بها، تقسيم مي سهبه طور کلي فلزات معدني در جهان، به 

 د.نشو، شامل آلومينيوم، بوکسيت، مس، سرب، روي، قلع و ... ميهستنداهميت فراواني نيز برخوردار 

وجود چنين  .المللي برخوردار استهاي بينمعادن غني در حد و اندازه ديايران، از کشورهايي است که از نعمت خدادا

به  هاي اقتصاديتحريمتحميل  و رشد اقتصادي باشد. در شرايطعه صنعتي سبب توس تواندمي موهبتي در هر کشوري،

ز قبيل غيرآهني، ا هاي فراواني از ذخاير فلزاتکند. پتانسيل، ضرورت بيشتري پيدا ميبخش معادنتکيه بر توان کشور، 

 د.ردش بخش مهمي از اقتصاد کشور باشد موجب گتوانکه مي سرب، روي، طال، مس و ... در طبيعت کشور وجود دارد

   و درصد از معادن جهان را در اختيار دارد که اين عدد بسيار قابل توجه است 7ايران 

 .ترين کشورهاي جهان استنوع ماده معدني، جزء غني 10 در حداقل

  ايران در ميزان استخراج فلزات غيرآهني، به ويژه مس، سرب و روي، جزء بيست

 آيد.کشور نخست جهان به حساب مي

 توليد سرب، ايران و ترکيه، تنها توليدکنندگان منطقه هستند. ايران جايگاه نخست  در

 .داردتوليد مس در منطقه را 

 گري، نقش بيش از حد دولت و وري پايين، نبود اطالعات شفاف، رونق واسطهبهره

 هاي اين بخش است.ترين چالشموضوع تامين نقدينگي، از مهم

  توجه به نقش اين نوع مواد در اقتصاد کشور، نياز به راهکارهاي توسعه و افزايش با

 .شودوري در اين بخش، دوچندان ميبهره
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. حدود نيمي از اين رقم 1ميليارد دالر رسيد 22تا  20، ارزش توليدات بخش معدن و صنايع معدني، به رقم 1397در سال 

درصد ارزش کل صادرات  22سهم صادرات بخش معدن و صنايع معدني، بيش از  طوريکهبهبه صادرات اختصاص يافته است.

 کشور بوده است.

انداز صنايع غيرآهني دومين همايش چشمهمچنين با استفاده از  آمارهاي ارائه شده در  با روش اسنادي و ين پژوهشدر ا

مشکالتي که در ها و چالش و سپس شدهپرداخته  فلزات غيرآهني در کشور معادن و اهميت و وضعيتابتدا به  ؛، 2ايران

 .گرفته استاين بخش وجود دارد مورد بررسي قرار 

  در ايران اهميت مواد معدني 

برخي از اين امتيازات در ذيل آورده  .آيدهاي فلزي و غيرفلزي، از کشورهاي ممتاز جهان به حساب ميايران از لحاظ کاني

 شده است:

ترين کشورهاي جهان است و بر روي کمربند مهم معدني قرار گرفته نوع ماده معدني، جزء غني 10ايران در حداقل  *

 است.

 در ايران وجود دارد. نوع ماده معدني 60و  3ميليارد تن ذخاير معدني 53بيش از  *

 ايران قرار دارد.در  از ذخاير کشف شده معدني نفت و گاز در دنيادرصد  7درصد از مساحت و  1 *

از  مواد معدني جهان در چين است. بيشترين ميزان توليدات4.داردليد مواد معدني در جهان را ايران رتبه دهم تو *

 کشور اول است. 10نظر ذخاير معدني جهان نيز، ايران جزو 

 5اختيار دارد که اين عدد بسيار قابل توجه است.درصد از معادن جهان را در  7ايران  *

 ايران و جهانغيرآهني در  فلزات ترينمهم توليد وضعيت

و يکم جهان  و بيست 6خاورميانههزار تن آلومينيوم، در رتبه چهارم  300، ايران با توليد بيش از 2018در سال : آلومینیوم

ميليون تن  393/2امارات متحده عربي با توليد درصد توليد جهان را در دست دارد.  56قرار گرفت. چين در اين حوزه، 

 .به نخست منطقه را در اختيار داردآلومينيوم، رت

سوم منطقه و  ، در رتبه بيستم جهان2018زار تن بوکسيت، در سال ه 700ز قم توليد کمي بيش اايران با ر: بوکسیت

درصد توليد خاورميانه را به خود  60ميليون تن بوکسيت، حدود  4قرار گرفت. عربستان سعودي با توليد حدود  )رتبه آخر(

                                                           
، دومين همايش صنايع )سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو عامل هيات رئيسمعاون وزير صمت و  خداداد غريب پور، - 1

 9/7/98غيرآهني، 
 هاي صدا و سيما برگزار شد.در سالن همايش 1398مهرماه سال  9و 10همايش در تاريخ اين  - 2
 بدون احتساب نفت و گاز طبيعي  - 3
 هاي فلزيبا احتساب سوخت - 4
 15/05/1397، خبرگزاري علم و فرهنگمعدن، ، خانه رييس، بهرامن محمدرضا - 5
 باالتر از عمان و ترکيه قرار گرفت.ايران به لحاظ توليد آلومينيوم در منطقه،  - 6
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ميليون تن بوکسيت  96، حدود 2018کند. اين کشور در سال درصد بوکسيت جهان را توليد مي 29اختصاص داد. استراليا 

 توليد کرد.

در هزار تن مس،  316استخراج و با  درصد سهم توليد جهان را در اختيار دارد 5/1مس، ايران در حوزه استخراج : مس

درصد  69که در منطقه هستند ايران، ترکيه و عربستان سه کشور فعال قرار دارد، و نخست منطقه، رتبه شانزدهم جهان

 60عربستان با توليد  و همچنين قرار دارد درصدي در رتبه دوم 18کند و ترکيه با توليد مس منطقه را ايران توليد مي

 هزار تن مس، سومين و آخرين توليد کننده منطقه است. 

ميليون تن سرب توليد کرده است. در منطقه  9/2، 2018توليد سرب جهان را دارا است و در سال  درصد 55چين : سرب

درصد از  44هزار تن سرب،  60، ايران با توليد 1397غرب آسيا، ايران و ترکيه، تنها توليدکنندگان سرب هستند. در سال 

هزار تن(  76به خود اختصاص داد، مابقي توليد منطقه )  ،را درصد از سرب جهان 1/1و  توليد سرب کشورهاي غرب آسيا

 متعلق به ترکيه است.

 62ا، ترکيه با توليد درصد( نيز، در دست چين است و در ميان کشورهاي غرب آسي 34بيشترين توليد روي جهان ) روی:

درصد  6/1)  هزار تن روي استخراج کرد و در رتبه سيزدهم جهان 250، 1397درصدي، جايگاه اول را دارد. ايران در سال 

 و دوم منطقه ايستاد. از کل توليد جهان(

درصد  56تن طال ) 23، ترکيه 2017کشور توليدکننده طال هستند. در سال  ن کشورهاي غرب آسيا، تنها سهدر ميا طال:

تن طال در  8درصدي در توليد طالي منطقه داشت. ايران با توليد  25توليد منطقه( توليد کرد، عربستان نيز يک سهم 

 1.درصد( قرار دارد 021/0و چهل و ششم جهان ) جايگاه سوم منطقه

  يع غير آهنيهاي بخش صناچالشموانع و 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است و موانع و مشکالت فراواني در فلزات غيرآهني با وجود کاربرد فراوان و ارزش افزوده باال، 

 ها، اشاره شده است:ترين اين چالشاين حوزه وجود دارد که در اين بخش به مهم

 غيرآهني بازار فلزاتتوليد و صادرات و مصرف داخلي در نامتوازن بودن ميزان  *

 به ويژه در واحدهاي بخش خصوصيو  در دسترس و قابل اعتماد از وضعيت بازارصحيح، نبود اطالعات شفاف، * 

 * نوسانات نرخ ارز 

 هاي اجرايي اعم از بانکناهماهنگي دستگاه، با هاي توليديپيچيدگي و بوروکراسي اداري حاکم بر فعاليت* افزايش 

 مرکزي، گمرک، ماليات، بيمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 هاي اقتصادي و تجاري دولتسياست* 

 هاي توليدافزايش هزينه* 

                                                           
 9/7/1398، همايش صنايع غيرآهنيالمللي فوالد تکنيک، شرکت مهندسي بيناطالعات  - 1
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 گريرونق واسطه* 

 افت صادرات و از دست رفتن بخشي از بازارهاي صادراتي* 

 حدهاي معدن و صنايع معدنيتأمين نقدينگي و سرمايه در گردش وا* 

 وري پايينتراکم نيروي انساني و بهره* 

 نقلوآب، برق، حمل ي مثل:مشکالت زيرساخت* 

ده با ارزش افزو توليد محصوالتيبراي  در هر شاخه، کمبود استراتژي مشخصو  بازدهي نامطلوب نسبت به مقياس* 

 باالتر 

 حضور بخش خصوصيساختار ناهمگن در بخش دولتي و خصوصي و ضعف * 

ع کمبود منابو همچنين  نوآوري در بخش توليد و صادرات اين صنايعو نبود  هاي موجودبه روز نبودن برخي فناوري* 

 مالي براي توسعه و نوسازي

 هاي جذب سرمايه خارجي به اين صنايع استراتژيکمحدوديت* 

 فقدان تعريف دقيق از نقش دولت در توسعه اين صنايع *

 ثبات مقرراتي براي حضور در بازارهاي جهانيو  پذيري جهانيبه رقابت يتوجهبي و هاي رقابتيمزيت نبود*  

 گذاري و کم اثر شدن نقش بورس کاالورود و دخالت دولت در امر قيمت* 

مهيا نبودن شرايط الزم براي رشد بخش و جذب سرمايه و  مساله تامين ماليو  گذاريتبيين استراتژي سرمايه* 

 خصوصي قدرتمند

ريزي براي ديپلماسي اقتصادي فعال در شرايط تحريم براي حفظ بازارهاي برنامهو نبود  الملليهاي يکجانبه بينتحريم* 

 ها و بازارهاي جديدصادراتي و ايجاد فرصت

 ذخاير و نتايج اکتشافات مطالعه و کارهاي ميداني در بخشکمبود * 

 کالم آخر 

هني و آتانسيل باال و ارزشمند فلزات غيرکشور در زير سايه نفت قرار گرفته است. توجه به پ معموال محصوالت معدني

، اهميت آن را دوچندان اين فلزاتصنايع آن، از الزامات پيشرفت کشور است و وجود منابع فراوان و بازارهاي بالقوه براي 

 کرده است.

 هاي ارزي بانک مرکزي، دخالتصنايع معدني مستلزم اصالح سياسترونق توليد، در بخش معادن و کارشناسان معتقدند، 

گذاري محصوالت معدني و فلزي، ساماندهي اصولي خريداران داراي مجوز از بورس کاال، رفع موانع دولت، در قيمت نکردن
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د اشتغال موجوصادراتي و تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي معدني و صنايع معدني به منظور حفظ توليد و 

 .است

ران و فعاالن نظگذاران، صاحبسياست و همدلي بيشتر براي رسيدن به بهترين نتيجه در توسعه صنايع غير آهني به تعامل

  اقتصادي اين حوزه، در کشور نياز است.


