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 مقدمه:

از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسالمی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایااالت متحاده باا آن     

روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرآیندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته اسات و در  

ی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهباران، مقاماات جمهاوری اساالمی     دوره های طوالن

ایران، همواره تالش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا کاه ایان تاالش هاا متعلا  باه       

(. چنین نشاانگانی بار الگوهاای رفتااری مقاماات      pollac,Kenneth and other:2009:1ایاالت متحده آمریکا بوده است )

جمهوری اسالمی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخ  بنیادین رفتار سیاست خارجی نسابت باه   

رفتار سیاسات خاارجی   ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعالمی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه 

بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله باا هار گوناه تهدیاد باالقوه و بالفعال انجاام         آمریکا در دوران بوش

پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود ساازی ایاران و کااه  نقا  امنیتای آن در      

ولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند کاه در ایان دوران   حوزه خاورمیانه، در ا

 pollac,Kenneth and otherرویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت )

,2009: 3-4.) 

” معمای ایرانی: منازعاه ایاران و آمریکاا   “می توان در کتاب هایی چون:  نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را 

اثر بیل کلینتون رد جویی کارد. تماامی آثاار یااد شاده      ” زندگی من“اثر مادلین آلبرایت و کتاب ” بانوی وزیر“اثر کنث پوالک، 

شاورای رواباط    2440آن در ساال   ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته اسات. مزیاد بار   

منتشار  ” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدیاد ” خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان

نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل ماورد انتقااد قارار گرفتاه اسات کاه       

رگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. کا

 (.16: 6۸88این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت )متقی، 

به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم  2441و مشخصاً از سال  متعاقب این رویکرد انتقادی 

شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تالش های زیادی برای دگرگاونی در سیاسات خاارجی    

قااد بودناد کاه رفتاار تهااجمی مخااطرات       آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعت

زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقاالت متعددی دربااره چگاونگی برخاورد باا ایاران      

ای  را می توان زمیناه ” زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران“منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان 

برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، عالقه گروه های متعاددی بارای بازساازی    

 (.Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004روابط آمریکا و ایران منعکس گردید )

دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباماا  انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در  

نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسالمی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، 

اداش و مشاو  هاای   متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در ایان دوره مولفاه هاای چاون مطلوبیات گزیناه پا       

اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیاب دربااره فنااوری و انارژی هساته ای، گزیناه       

ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایاران در دساتور کاار قارار     
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ود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جاای نگذاشات.   گرفت. اما واقعیت های موج

بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم هاا باا   

ستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عادم امتناا  از   الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این را

همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حملاه  

شورش های اجتمااعی، کودتاای    هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقالب مخملی، الهام بخشی

نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم باه کاار گرفتاه شاد     

 (.81: 6۸88)متقی، 

 2449در ساال  در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعالمی آمریکا  

نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه هاا ندارناد، اماا در    

عین حال تالش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خاارجی و الگاوی هاای رفتااری     

رد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیاا تهدیاد و کااربرد تحاریم هاای      ایران را به وجود آو

اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسالمی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواساتها و  

سایر بازیگران باه ویاژه قادرت هاای بازر  را       توانند مییکایی ها چگونه انتظارات نظام بین الملل سو  دهد؟ از سوی دیگر آمر

 متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

 

 چشم انداز

ل اقتصاادی،  (، ایران کشوری توسعه یافته با جایگااه او 6۸82ساله )سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  24بر پایه سند چشم انداز  

علمی و فناوری در سط  منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخ  در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط باین  

سااله، عباارت اسات از کساب جایگااه نخسات        24الملل است . چشم انداز کلی بخ  صنعت و معدن نیز در سند چشم اناداز  

عه یافتگی بر پایه فناوری پیشرفته، نوآور، بالنده و آینده نگار، خودکفاایی در تانمین کاالهاای     اقتصادی و صنعتی با ویژگی توس

راهبردی، صادرات گرا و تنمین کننده بخ  قابل توجهی از نیاز ارزی کشور، متوازن در مناط  مختلف کشور بر پایه قابلیت هاا  

یار، هم افزار در قالب شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها و منطبا   و مزیت های منطقه ای، بهره ور در حد مطلوب از منابع در اخت

 .با استانداردهای بازارهای منطقه ای و بین المللی است

 

 سياست هاي كالن در بخش معادن و صنايع معدني

 سیاست های کالن در بخ  معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

ا، منابع و ذخایر معدنی و اطال  رسانی جامع علوم زمین باید به عناوان  زمین شناسی و تهیه اطالعات پایه، شناسایی و اکتش -

 منموریت محوری به منظور شناسایی ثروت ملی در این بخ  انجام پذیرد.  

اکتشا،، بهره برداری، فرآوری و تولید محصوالت صنایع معدنی با مسئولیت، هدایت و نظاارت دولات بار پایاه فنااوری هاای        -

 بخ  خصوصی داخلی و خارجی، انجام گیرد و گسترش یابد.  پیشرفته روز توسط 
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حفظ و جلوگیری از ویرانی و تباهی ذخایر معدنی و محیط زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضاعیت ایمنای و بهداشات     -

به این منظور  در فعالیت های معدنی به عنوان فرهنگ و استانداردهای معدن کاری مورد توجه و سازوکارهای نظارتی و هدایتی

 مورد استفاده قرار گیرد.  

توسعه معدنی با تکیه بر رقابت پذیری جهانی و مالحظات آمایشی، باه منظاور توساعه پایادار، اشاتغال مولاد و جلاوگیری از         -

: 6۸96مهاجرت، انجام گیرد و زیرساخت های آب، گاز، بر ، حمل و نقل، مخابرات و ... به این منظاور فاراهم شاوند. )عباسای،     

661 ) 

 زنجیره ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی با ورود به زنجیره ارزش صنایع مصرفی تکمیل شود.  -

 مواد معدنی خام، ذخایر کم عیار و باطله های مفید معدنی با گسترش صنایع فرآوری، وارد فرایند صنعتی شوند.   -

ر و بیشتر و کاربرد گسترده تری دارند، به ویاژه تانمین کنناده    مواد معدنی که جنبه راهبردی، زنجیره ارزش افزوده طوالنی ت -

 نیاز صنایع داخلی هستند، برتری دارند.  

بسترهای الزم برای حضور فرآورده های معدنی در بازارهای باین المللای و شناساایی فرصات هاای سارمایه گاذاری معادنی          -

 درخارج وصدورخدمات فنی ومهندسی فراهم شود. 

 ت معدنی به سوی محصوالت با ارزش افزوده باالتر، با رعایت قواعد رقابتی کردن صنایع داخلی، برود.  صادرات محصوال -

 

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

 الزامات مرتبط با سیاست های کلی نظام در بخ  معادن و صنایع معدنی عبارتند از: 

 ایع معدنی در تولید ناخالص ملی  ارتقای سهم معدن و صن -

 اولویت دادن به تنمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور -

 صادرات مواد معدنی فرآوری شده  -

گسترش همکاری های بین المللی )علمی، فنی و اقتصادی( برای جذب و جلب دان  و منابع و امکانات داخلی و خاارجی در   -

 زمینه اکتشافات معدنی  

 احدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفیایجاد و -

تعیین اولویت های مناط  دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناساب بارای رشاد صانایع معادنی و فلازی در بخا          -

 آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر کمایب و تولید مواد پیشرفته . 

 

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

آمده است . همان گونه کاه در ایان    6عملکرد کمی بخ  معادن و صنایع معدنی طی سال های برنامه چهارم توسعه در جدول 

ر دسات یاابی باه اهادا،     جدول دیده می شود، با توجه به افزای  جهانی قیمت مواد معدنی، به ویژه فلزات، رشد قابل قبولی د

، اهدا، کمی پیشانهادی برناماه پانجم توساعه کشاور در      2کمی بخ  طی سال های اولیه برنامه به دست آمده است . جدول 

 بخ  معادن و صنایع معدنی را نشان می دهد.  

دیاده   ۸کاه در جادول    پی  بینی نیاز استخراج مواد معدنی بر پایه اهدا، کمی در پایان برنامه پنجم توسعه انجام شده است 

میلیاون تان برساد. در     144می شود. با توجه به نیاز صنایع وابسته، میزان استخراج معادن تا پایان برنامه پنجم باید به حادود  
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میلیون تن  06/1زمینه اهدا، کمی در بخ  فوالد با توجه به طرح های فوالدی استانی و بخ  خصوصی، باید به تولید حدود 

 (.  0جدول در سال رسید )

 

 تحليل چشم انداز معدن و صنايع معدني در ايران و جهان  

رشد تولید محصوالت معدنی در ایران نسبت به جهان سرعت کمتری دارد؛ البته با ایجاد ظرفیت های جدید میزان درصد رشاد  

 .تولید، افزای  چشمگیری خواهد داشت

 (.  1و  1د این روند با سرعت بیشتری طی شود )جدول های اما با توجه به لزوم افزای  سرعت صنعتی شدن کشور بای

 

 تجزيه، تحليل و بررسي محيط خارج  

تدوین راهبردهای توسعه بخ  نیازمند درک واقع بینانه از محیط پیرامونی است ؛ محیطی که صاحنه رقابات و تعامال جادی     

داشته باشند. محیط خاارج پیوساته فرصات     عوامل بسیاری است که می توانند در سرنوشت و حیات یک سازمان نق  اساسی

قرار می دهد و نیز تهدیدهایی را در مسیر حرکت آنها ایجاد می کناد. بادیهی اسات     ها سازمانهایی را در دسترس شرکت ها و 

را باه  سازمانی موف  خواهد بود که بتواند در تعامل با محیط، به هنگام و به شیوه ای نیکو از فرصت ها بهاره بارداری، تهدیادها    

(. در این راستا، فرصت هاا و تهدیادهای بخا  بار مبناای      6۸8۸فرصت تبدیل و یا خود را از مسیر تهدید خارج کند )نوتاش، 

 نظرخواهی از مجموعه شاغل در بخ  معدن به شرح زیر ارائه می شود. 

 

 فرصت ها

 فرصت های بخ  معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

 کشور )وجود ذخایر و معادن در رتبه جهانی برای نمونه مس، سرب و روی، آهن و ...(   وجود پتانسیل معدنی بالقوه -

 وجود پوش  اطالعات پایه در سط  کشور و سامانه های اطال  رسانی -

 وجود جاذبه های زمین شناسی، معدنی و گردشگری زمین شناسی در کشور -

کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی در زمیناه هاای   وجود ارتباطات گسترده و تفاهم نامه ها با بسیاری از  -

 زمین شناسی، اکتشا، و ایجاد پایگاه داده های علوم زمین 

 نیاز بسیاری از کشورهای در حال توسعه منطقه به دان  زمین شناسی و اکتشا، مواد معدنی کشور  -

 شوروجود نیروی دان  آموخته کاردان به نسبت ارزان در ک -

 دسترسی به منابع انرژی فراوان در کشور -

 وجود پایگاه داده های علوم زمین برای اطال  رسانی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخ  معدن  -

قانون اساسی به عنوان فراهم کننده بستر مناسب توسعه و ایجاد تحول در بخا  معاادن و    00ابالغ قانون سیاست های اصل  -

 ی  صنایع معدن

اصالح قانون معادن و تدوین و ابالغ آئین نامه اجرایی آن و حاذ، دساتورالعمل هاا و بخشانامه هاای غیرضاروری در انجاام         -

 فعالیت های معدنی  

 موقعیت جغرافیایی کشور و دسترسی به بازارهای منطقه  -
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رمایه گاذاری در صانایع واساطه ای و    برای سا  -به ویژه کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس  -تمایل سرمایه گذاران خارجی  -

 انتقال این گونه صنایع از جهان صنعتی به نوصنعتی و در حال توسعه 

 رخ دادن بحران در بازارهای مالی غرب و افزای  فرصت دسترسی به منابع مالی و فناوری  -

سااخته و کاالهاای نهاایی در     پتانسیل های رشد زنجیره های پایین دستی صنایع مصرفی با دوام، صانایع سااختمانی پای     -

 کشور به عنوان بازار تقاضای محصوالت واسطه ای معدنی فلزی و غیرفلزی 

فرصت های گسترش فناوری های نوین و صنایع تولید مواد نو و پیشرفته فلزی، غیرفلزی، کامپوزیت ها و... باه عناوان موتاور     -

 محرک گسترش معادن باالدستی  

ز توان سازندگان داخلی به عنوان هدایت کننده تقاضای بخ  عمومی به سوی ظرفیت های داخلای  قانون بیشترین استفاده ا -

 مواد و محصوالت واسطه ای پایه معدنی  

 رشد میان مدت و بلندمدت تقاضای محصوالت واسطه ای در خاور و جنوب آسیا، چین و خاورمیانه   -

آالت صانعتی و معادنی و اجارای طارح )پتانسایل توساعه        وجود ظرفیت های طراحی، ساخت و نصاب تجهیازات و ماشاین    -

 ( 664: 6۸94فناوری(. )دلیری، 

 

 تهديدها

 تهدیدهای بخ  معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

 سیاسی -باال بودن ریسک تجاری منطقه خاورمیانه به دلیل تن  های نظامی  -

نندگان محصوالتی کاه نارخ فاروش داخلای آنهاا در ارتبااط       تنثیر منفی سیاست های تثبیت نرخ دالر بر حاشیه سود تولیدک -

 مستقیم با قیمت های جهانی است 

 نوسانات شدید قیمت مواد خام   -

 بحران مالی دنیای صنعتی و آثار زنجیره ای آن بر تقاضای جهانی برای محصوالت صنایع معدنی   -

 امل  کمبود زیرساخت های مورد نیاز گسترش بخ  معدن و صنایع معدنی ش -

 نارسایی در حمل و نقل ریلی و جاده ای، محدودیت ظرفیت اسکله ها، نوسانات شدید ولتاژ بر ، قطع مقطعی گاز و ...  

 تحریم ها و تن  های سیاسی بین المللی که دسترسی به منابع مالی و فناوری را دشوار و پرهزینه می سازد  -

 معدن و صنایع معدنیادغام های وزارت خانه ها و به حاشیه رفتن بخ   -

 محدودیت منابع آبی کشور و محدودیت های ناشی از نبود امکان ایجاد صنایع معدنی آب بر فلزی و غیرفلزی   -

 مداخالت پرنوسان دولت در تعیین و کنترل قیمت محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی  -

ی به عنوان پوشا  دهناده و ضامانت کنناده بارای تانمین ماالی        نبود بالفعل هولدینگ های بزر  خصوصی در صنایع معدن -

 شرکت ها  

افزای  قیمت حامل های انرژی که به دلیل سیاست های تعدیل قیمت های داخلی، هزیناه تماام شاده محصاوالت فلازی و       -

 کانی غیرفلزی را در حیطه صنایع انرژی بر معدنی افزای  می دهد.  

ی منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگای در فعالیات هاای    ها سازمانه به کارگیری محدودیت های یک جانب -

 بخ  معدن 
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 نبود تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه های برداشت اطالعات علوم زمین به دلیل تحریم ها   -

 ناکافی بودن فناوری های پیرشفته به دلیل تحریم ها -

 توجه نکردن به قوانین مالکیت معنوی -

 مواد معدنی فرآوری نشده  صدور  -

  WTOدسترسی دشوار به بازارهای جهانی به دلیل عضویت نداشتن ایران در -

 روند ادغام گسترده شرکت های متوسط و بزر  در سط  جهان و استقرار آنها روی زنجیره تولید مواد و محصوالت معدنی   -

 قانون اساسی  00وم در اجرای قانون سیاست های اصل ناسازگاری مقررات ناظر بر تعریف و تعیین مصادی  مناط  محر -

 محیط کسب و کار نامناسب در قلمروهای زیر: •

ضعف سازوکارهای تنمین مالی داخلی و خارجی شامل ضعف بانک تخصصی صنعت و معدن و نداشتن دسترسی به تساهیالت   •

  ریالی پروژه ها برای بخ  خصوصی -بانکی و کانال های تنمین مالی ارزی 

 محدودیت های ناشی از قانون و مقررات کار و تنمین اجتماعی و روش های اجرایی آنها  •

 (696: 6۸96نوسانات و روند نامطلوب شدید متغیرهای کالن اقتصادی تنثیرگذار بر بخ  )دلیری،  •

 

 تجزيه و تحليل و بررسي محيط داخلي

و برتری های موجود و نیز موانع، محدودیت ها و به طور کلی نقااط  با تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجود بخ  و نقاط قوت 

 ضعف داخلی برای دستیابی به اهدا،  

 راهبردی بخ  تعیین شد که به شرح زیر ارائه می شود:

 

 نقاط قوت 

 نقاط قوت بخ  معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

 ی مثال مس، سرب و روی، آهن و ...(  پتانسیل معدنی بالقوه کشور )وجود معادن در مرتبه جهانی برا -

کشاور برتار معادنی جهاان      64نو  ماده معدنی در کشور یافت شده است و از دیاد تناو  جازو     18تنو  مواد معدنی )حدود  -

 هستیم(.  

ته میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی شناخ 14میلیارد تن ذخایر قطعی و بی  از  04ذخایر عظیم مواد معدنی )وجود حدود  -

 شده(  

 بستر زمین شناسی بالقوه و انوا  مختلف کانی زایی شناخته شده در ارتباط با آن  -

 و انجمن های تخصصی بخ  مانند سازمان نظام مهندسی معدن، خانه معدن و ...   ها سازمانوجود  -

 وجود توانمندی بالقوه در گسترش فناوری های اکتشا،، فرآوری و تولید در صنایع معدنی   -

 وجود اطالعات پایه زمین شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل های کانی زایی و پایگاه داده های علوم زمین  -

 وجود نیروهای متخصص دانشگاهی، آزمایشگاه های علوم زمین و تجهیزات برای فعالیت های زمین شناسی در بخ    -

مهندسی توسط سازمان زمین شناسی و  -ک های فنی تقویت بخ  غیردولتی اکتشا، مواد معدنی از راه آموزش و دادن کم -

 اکتشافات معدنی کشور 
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نهادسازی های انجام شده در زمینه سازمان توسعه ای بخ  و پوش  خطرات فعالیت های معادنی )صاندو  بیماه سارمایه      -

 گذاری فعالیت های معدنی(  

سط  منطقه ای و باین المللای در زمیناه صانایع تولیاد      وجود بنگاه های بزر  شناخته شده و دارای توان بالقوه فعالیت در  -

 فلزات پایه  

 

 نقاط ضعف   

 نقاط ضعف بخ  معادن و صنایع معدنی عبارتند از:

 توجه ناکافی به تهیه و به روزرسانی اطالعات پایه زمین شناسی، ژئوشیمیایی و پتانسیل های کانی زایی   -

 الی کانی زایی در کشورفعالیت ناکافی به منظور شناسایی انوا  احتم -

 هم سط  نبودن بانک های اطالعاتی زمین شناسی و معدنی با استانداردهای بین المللی -

 کمبود اطالعات ژئوفیزیک هوایی، فراطیفی هوایی و زیرسطحی -

باه دلیال    ناکافی بودن نیروی متخصص و تجهیزات برای فعالیت های زمین شناسی دریایی و اکتشا، منابع غیرزناده دریاهاا   -

 کمبود اعتبار 

 توجه ناکافی به بررسی و پای  مخاطرات زمین شناختی و راهکارهای پیشگیری از آن  -

انجام فعالیت های اکتشافی مشابه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معاادن و   -

 ن ها و گاه وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ی صنعت، معدن و تجارت استاها سازمانصنایع معدنی، 

 ی دولتیها سازمانبه انحصار درآوردن محدوده های اکتشافی توسط  -

 توجه ناکافی به مدیریت بهینه تولید مواد معدنی از ذخایر و منابع   -

 کمبود ارزش افزوده ناشی از مطالعه ناکافی فرآوری برخی از مواد معدنی -

 کتشافی و بهره برداری موجودتداخل محدوده های ا -

 عملیاتی نشدن سامانه جامع کاداستر )تصدی زمین( کارآ و شفا، )فرایند صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری(  -

 نارسایی قانون و مقررات مرتبط با فعالیت های معدنی در تطبی  با شرایط متحول  -

به کارگیری سیاست یکپارچه تجااری و صانعتی مناساب بارای رشاد       ضعف سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت، به ویژه در -

 پایدار صنعتی و معدنی  

 دیربازده بودن طرح های معدنی به ویژه معادن بزر   -

 وجود بازار نزدیک به انحصار خرید در داخل برای محصول معادن بزر  فلزی و غیرفلزی  -

 کار، انرژی و بازاریابی(  پایین بودن بهره وری در بخ  معدن )سرمایه، نیروی  -

 کمبود تشکیالت صنفی و تخصصی قوی در بخ   -

 کمبود واحدهای تحقی  و توسعه کارآمد و اثربخ   -

 کمبود سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و ظرفیت های نظام بانکی برای تنمین مالی طرح های بزر   -

 شابه در سط  جهان کوچک مقیاس بودن صنایع معدنی در مقایسه با واحدهای م -

 سهم اندک نیروی متخصص در ترکیب نیروی انسانی واحدهای معدنی و فرآوری -
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 تسلط ریشه دار بخ  عمومی بر مالکیت و مدیریت بنگاه ها، معادن و محدوده های اکتشافی عمده   -

 (88 :6۸9۸توسعه نیافتن متوازن صنایع پایین دستی معدنی به ویژه در فلزات اساسی)سجادپور،  -

 

 نتيجه گيري و ارائه راهبردها 

در چارچوب سیاست های کلی بخ  برای دست یابی به اهدا، راهبردی، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، مورد تجزیاه  

قرار گرفت و در پایان راهبردهای مناسب برای دستیابی به این اهدا، به شارح زیار پیشانهاد مای      -SWOTآنالیز  -و تحلیل 

 شود. 

 

 کسان سازي ضوابط و مقررات معدن كاري و ايجاد سامانه كاداستري

ایجاد مقررات معدن کاری سازگار با استانداردهای بین المللی و انجام اصالحات در راستای بهباود امنیات، قاوانین و مقاررات      -

 ح  تصدی زمین 

 تدوین راهبرد بخ  معدن و صنایع معدنی و اجرائی کردن آن  -

 ای جامع کار برای فعاالن بخ  معدن و صنایع معدنی با حمایت های الزم از سوی مجلس شورای اسالمی ایجاد بسته ه -

 قانون اساسی برای ایجاد تحول در بخ  معدن و صنایع معدنی   00رفع موانع و اجرای سریع قانون سیاست های اصل  -

نه کاداساتر معادنی )محادوده هاای اکتشاافی و بهاره       اصالح محدوده های اکتشافی و بهره برداری موجود و ایجاد یک سااما  -

 برداری( باز، شفا، و اینترنتی زیر نظر متولی سیاست گذاری و برنامه ریزی بخ  معدن )معاونت امور معادن و صنایع معدنی(  

به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهااد کشااورزی، ضاوابط جاامع زیسات       -

محیطی، منابع طبیعی، مراتع و آب خیزداری حاکم بر فعالیت های صانعتی و معادنی )متضامن تعیاین دساتگاه هاای متاولی        

 نظارت بر اجرای آن و وظایف آنها( تدوین شود. 

 

 خصوصي سازي بخش معادن و صنايع معدني

اطمیناان از عادم فروپاشای، کااه       استفاده از اختیارات واگذاری مشروط در قانون و مقررات خصوصی سازی برای حصاول  -

 اشتغال و تغییر ماهیت بنگاه های واگذارشده و جلوگیری از انگیزه جدید بنگاه ها برای فروش دارایی های ارزشمند آنها 

 تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهای فعالیت های معدنی و صنایع معدنی به منظور توسعه هر چه بیشتر بخ  خصوصی  -

ق  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان سازمان توساعه ای بخا  و تحقا  مفااد قاانون      ایفای ن -

 در بخ  معدن و صنایع معدنی   00سیاست های اصل 

 شتاب دهی به روند خصوصی سازی شرکت های دولتی -

 کردن یارانه ها(   هماهنگی خصوصی سازی در بخ  با رعایت ملزومات طرح تحول اقتصادی )هدفمند -

ی دولتای بارای فاراهم کاردن     هاا  ساازمان جلوگیری از رقابت ناهمسان شرکت های دولتی با بخ  خصوصی و مجبور کردن  -

 بسترهای الزم خصوصی سازی 

 تسهیل سرمایه گذاری خارجی در بخ  معادن و صنایع معدنی -

 گیزه های الزم برای سرمایه گذاران بخ  خصوصی ایجاد شرایط الزم در راستای امنیت سرمایه گذاری و ایجاد ان -
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ایجاد شرایط پایدار و قابل پی  بینی و اطمینان برای سرمایه گذاران به ویژه در زمینه شرایط قیمت انرژی در صانایع انارژی    -

 بر معدنی و نیز شرایط و ضوابط پرداخت حقو  دولتی معادن  

ری مشترک در فعالیت های اکتشافی، بهره برداری و فرآوری باه منظاور   گسترش جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذا -

 جذب فناوری و منابع جدید  

 بازاریابی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با حضور گسترده در نمایشگاه ها، گردهمایی ها، انتشار کتاب و بروشور و ...   -

 و در نتیجه دسترسی به بازارهای جهانی   WTOستن کشور به تالش بیشتر در راستای فراهم آوردن بسترهای الزم پیو -

گسترش پوش  هر چه بیشتر از خطرپذیری سرمایه گذاری بخ  خصوصی توسط دولت با افزای  مستمر سارمایه صاندو     -

 میلیارد ریال طی برنامه پنجم   ۸444بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تا سقف 

ی به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از فعالیت های دارای اولویت در بخا  در راساتای   اعطای کمک های فنی و اعتبار -

 ایجاد ظرفیت های جدید و نوسازی واحدهای فعال  

خدمات مشاوره مهندسی داخلی و خارجی در فعالیت های اکتشاافی، بهاره    joint ventureفراهم کردن زمینه شکل گیری  -

 برداری و فرآوری 

 قویت انجمن های صنفی و تخصصیایجاد و ت -

 حمایت از شکل گیری ظرفیت های خدمات مشاوره و مهندسی در فعالیت های اکتشافی، بهره برداری و فرآوری  -

 (خصوصی فعال درزنجیره معدن وصنایع معدنیHoldingگسترش شرکت های بزر  )-

ی بزر  اقتصادی و رفاع مواناع فاراراه بخا  خصوصای      زمینه سازی برای صاحبان سرمایه، فکر و دان  برای ایجاد بنگاه ها -

 (214: 6۸96)عباسی، 

 

ي مرتبط با بخش معادن و صنايع معددني و انجدام تحقيد  و توسدعه در     ها سازماناقدامات و سياست هاي مهم در 

 بخش  

ایه زمین شناسای  هم سویی فعالیت در بخ  دولتی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئول تهیه اطالعات پ -

برای اکتشا، در مرحله شناسایی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( تا مرحله پای جاویی و اکتشاا،    

 عمومی . در صورت نداشتن حضور و تمایل بخ  خصوصی، سازمان ایمیدرو ادامه عملیات اکتشا، را بر عهده گیرد.  

 ر بخ  معدن و صنایع معدنی، در همه ارکان جامعه )مسئوالن و مردم(  ایجاد باور توسعه پایدار متکی ب -

تعارضات موجود در زمینه ضرورت بهره برداری از ذخایر اقتصادی با مالحظات محدودکننده سازمان حفاظت محیط زیسات و   -

در منااط  زیار پوشا     ضرورت تعیین تکلیف کلیه محدوده های اکتشافی و بهره برداری معاادن از لحاا  اداماه فعالیات کاه      

 سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند. 

دولت در راستای توسعه آموزش و فرهنگ معدن کاری، موزه های معدنی و گردشگری در معادن بااالخص معاادن زیرزمینای     -

 نماید.   که ذخیره آن به پایان رسیده، نسبت به تجهیز و بهره برداری و تبدیل آن به مناط  سیاحتی و گردشگری اقدام

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شوند نسبت باه تهیاه تفااهم ناماه و دساتورالعمل      

 اجرایی اقدام نمایند.  



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

691 -268، صفحات 6046 بهار، 6، شماره 8دوره   

241 

 

استقرار نظام های مدیریتی و واحدهای پژوه  و گسترش در بخ  معادن و صنایع معادنی و تخصایص کامال بودجاه یاک       -

 ای ایجاد تحول و نوآوری در معادن درصدی پژوهشی معادن بر

 تشکیل اتا  فکر در راستای تقویت و بالندگی بخ  معادن و صنایع معدنی -

اتخاذ ترتیبی که با آن سازمان و مجموعه های تحت مدیریت بخ ، با تدوین برناماه ای منساجم یاا فراخاوان عماومی و باا        -

بان اندیشه را به طور پیوسته در جریان پیشرفت های بخ  معاادن و  برگزاری دایمی تورهای صنعتی، متفکران، نخبگان و صاح

 صنایع معدنی قرار دهند.  

 برنامه ریزی در زمینه احیای معادن کشف شده و راکد -

 هماهنگی میان مدیران میانی با مدیران سط  باالی بخ   -

 حمایت قانونی از سازمان نظام مهندسی معدن کشور تا حصول خودکفایی -

 رکت دادن تشکل های حرفه ای و انجمن های تخصصی مانند خانه معدن در مشا -

 تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های کالن  

 برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز بخ  برای کارشناسان و فعاالن حوزه  -

 آوری در بخ  پیوند رشته های مختلف مانند زمین شناسی، معدن، بر ، مکانیک، صنایع و ... برای ایجاد نو -

هماهنگی در راستای پرورش دانشجو و فارغ التحصیل در رشته های مختلف زمین شناسی، معدن، متالورژی استخراجی و ...،  -

 متناسب با نیاز بخ  با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .  

رآماد و اثاربخ  کاه یاک ساوی آنهاا باه        ایجاد سازوکار مناسب در راستای ایجاد و هماهنگی واحدهای تحقی  و توساعه کا  -

 مرزهای دان  و ایده های نو و سمت دیگر آن به واحدهای صنعتی و تولیدی مرتبط باشد.  

کاه  تعرفه و وضع معافیت های حقوقی واردات ماشاین آالت معادنی نظیار لاودر، بلادوزر، واگان، ماشاین آالت حفااری و          -

 ن آالت در بخ  استخراجی و تشکیل بنگاه های تجهیزات و ماشی

 تقویت و اعتباردهی به بانک های توسعه ای کشور در راستای حمایت از فعالیت های معدنی و صنایع معدنی   -

 

 سرمايه گذاري در بخش علوم زمين )اطالعات، فناوري و نيروي انساني(  

 جااذب سرمایه های اکتشافی و معدنی  توسعه و تکمیل پایگاه داده های علوم زمین در سط  استاندارد جهانی برای رقابت در  -

گسرت  تولید و به روزرسانی و مجع مت سازی اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافی دستگاه های مختلف و توسعه ساامانه   -

 های دسترسی و اطال  رسانی مؤثر در این زمینه برای تنمین نیاز فعالیت های سرمایه گذاری بخ  غیردولتی 

 ایه شامل زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی، ماهواره و تکمیل اطالعات پ -

 ...، بازنگری و به روزرسانی آنها

تکمیل و توسعه نقشه های پتانسیل مواد معدنی مختلف با به کارگیری یک الگوی ثابت بر اساس مدل سازی انوا  کانی زایای   -

 ین المللی و معرفی مدل های کانی زایی موجود در کشور در مجامع مربوط ب

تهیه دایره المعارفی از نشانه های معدنی کشور )معادن، کانسارها و اندیس های معدنی( بار اسااس ذخاایر شناساایی شاده و       -

 موجود در کشور 

 اجرای برنامه های آموزشی با استفاده از کارشناسان بین المللی برای بخ  دولتی و خصوصی  -
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 ازی در انتقال فناوری به دولت و بخ  خصوصی اجرای برنامه های کمکی برای آسان س -

 اصالح برنامه درسی دانشگاه ها و بهبود آموزش عملی زمین شناسان و مهندسان معدن  -

 اجرای برنامه آموزشی برای پی جویان و معدنکاران کوچک مقیاس   -

 (  88: 6۸92وین( )عبادی، اجرای برنامه های توسعه صنایع پشتیبان بخ  )آزمایشگاه های مجهزبه فناوری های ن-

 

 سرمايه گذاري در بخش اكتشاف   

پتانسیل زمین شناسی ایران می تواند افزای  قابل توجهی در تولید مس، سرب و روی، آهن، طال، باریت و دیگار کاانی هاای     -

وان را باا اولویات دوم   صنعتی، مواد غیرفلزی، سنگ های تزیینی و نما را با اولویت اول و تنگساتن، کرومیات، تیتاانیم و آنتیما    

درصادی سااالنه    24پشتیبانی کند که سرمایه گذاری الزم برای اکتشا، آنها و توسعه اکتشا، معادن شناخته شده با افازای   

 ذخایر شناخته شده، الزم است . 

خلی افازای  پیادا   با سط  سرمایه گذاری و اکتشافات فعلی، تولید به ویژه در مورد فلزات کاه  یافته در حالی که مصر، دا -

کرده است . در صورت تزری  نکردن سرمایه، نرخ تهی شدن منابع معدنی شناخته شاده باا افازای  گسساتگی میاان تولیاد و       

 مصر، شتاب خواهد یافت .  

تمرکز روی مواد معدنی که نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی کمتاری دارد )مانناد کاانی هاا و سانگ هاای قیمتای و نیماه          -

   قیمتی(.

 

 بهبود توانايي هاي بهره برداري و توليد در فعاليت هاي امور معادن و صنايع معدني  

 دست یابی به دان  فنی در بهره برداری، تولید و فرآوری مواد معدنی در راستای تقویت پایه های مزیت رقابتی   -

 بر صادرات رعایت سیاست های ترجیحی پردازش بیشتر محصوالت خام و اولیه در کشور در برا -

 ارتقای فناوری های استخراج برای افزای  بهره وری و استفاده بهینه از ذخایر معدنی -

 افزای  ظرفیت استخراج فعلی معادن متناسب با میزان ذخایر شناخته شده   -

 ارتقای سط  ایمنی و بهداشت در فعالیت های امور معادن و صنایع معدنی -

 وسعه بهره برداری از معادن تدوین راهکارهای مناسب برای ت -

 جلوگیری از تباه ساختن ذخایر معدنی با ساز و کارهای نظارتی و اجرای برنامه بازرسی از معادن   -

تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهای فعالیت های معدنی و صنایع معدنی و ایمنای در معاادن در چاارچوب اهادا، توساعه       -

 پایدار  

تنمین زیرساخت های عمومی و حمایت از واحدهای معدنی و صنایع بزر  معدنی در تنمین زیرسااخت هاای اختصاصای باه      -

میلیارد ریال طی سال های برنامه پنجم برای ایجاد زیرساخت های عماومی موردنیااز، انجاام عملیاات      1444گونه ای که مبلغ 

ای پتانسیل بااالی معادنی و معادنکاری کوچاک مقیااس در اختیاار وزارت       اکتشا، و تجهیز معدن در مناط  اولویت دار و دار

 ی مربوطه نسبت به تحق  موارد یادشده اقدام نماید.  ها سازمانصنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا با استفاده از 

 ترویج دان  هندسی تطبیقی )اصالح تدریجی سیستم تولید( -

 ی های نو با استفاده از خدمات فنی و مهندسی کارشناسان داخلی و خارجی برنامه ریزی برای شناخت و انتقال فناور -
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توسعه صنایع پایین دستی فلزات اساسی، شیمی معدنی و مواد جدید پایه معدنی با رویکرد تولید محصوالت با فنااوری هاای    -

 برتر 

ردولتی به عنوان اورا  بهاادار باا قابلیات    تالش در نهادینه کردن پذیرش گواهی کشف و پروانه های بهره برداری در بخ  غی -

 مبادله از مراجع رسمی ثبت اسناد 

 لزوم حرکت برای تولید بومی ماشین آالت و تجهیزات معدنی و حمایت از فعاالن این بخ   -

 ایجاد صنایع پایین دستی در کشور برای جلوگیری از صدور مواد اولیه و خام فروشی  -

باالرفتن کیفیت مواد معدنی می شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان این فرآورده هاای معادنی را    استانداردهای اجباری سبب -

 به استفاده از دان  روز برای باال بردن کیفیت این مواد یاری می دهد.  

رد کاردن  حمایت از ساخت و توسعه واحدهای فرآوری معدنی مرتبط با ذخایر کم عیار و باطله های قابل استفاده معادنی و وا  -

 آنها به فرایند صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده به منظور افزای  بهره وری 

 بازیافت مواد معدنی، برای مثال سنگ های ساختمانی و نما، با همکاری و استفاده از تجارب شهرداری ها  -

آن به فارآورده هاای ماورد نیااز دیگار       حمایت و ایجاد مراکز فرآوری پیشرفته سبب ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی و تبدیل -

 بخ  های اقتصادی می شود. 

 (High Techجه  به سوی فرآورده های معدنی با فناوری باال ) -

 برنامه ریزی برای تکمیل طرح های نیمه تمام در بخ  معدن و صنایع معدنی -

ای پیشین و ایجاد مناط  ویژه جدید صرفاً پاس  تکمیل و بهره برداری مناط  ویژه صنایع انرژی بر معدنی مصوب در برنامه ه -

 از بهره برداری از طرح های مزبور انجام شود. 

زمینه سازی های الزم به منظور ابالغ دولت به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نیرو، وزارت نفات، وزارت راه، شهرساازی    -

ی دریایی و غیردریایی و اسکله ها، باه منظاور توساعه فعالیات     در اجرای زیرساخت های معدنی اعم از توسعه و تجهیز پایانه ها

های معدنی و فراهم نمودن زمینه واردات و صادرات مواد معدنی طی برنامه پنجم با هماهنگی وزارت صانعت، معادن و تجاارت    

ردنیاز را تادوین و باه   اقدام نماید. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دستگاه های مربوط به طرح های مو

 دستگاه های مربوطه ارائه نمایند و این دستگاه ها موظف شوند در طول برنامه طرح ها را اجرا نمایند.  

کل درآمد ساالنه حقو  دولتی طب  قانون اصالح قانون معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردانده شود تا در توساعه   -

ن اکتشا،، استخراج و فرآوری مواد معدنی، بسترهای الزم توسعه ایان بخا ، کماک هاای     و تجهیز فعالیت های معدنی همچو

 فنی و اعتباری و کمک به سازمان نظام مهندسی معدن هزینه شود. 

پشتیبانی از معدنکاری کوچک مقیاس و تنمین زیر بناهاای الزم باه عناوان پشاتیبان توساعه ناحیاه ای )توساعه در منااط           -

 محروم( 

و برنامه ریزی در اصالح ساختار انارژی صانایع کاانی غیرفلازی )سایمان، آجار، کاشای و سارامیک و ...( و نوساازی          حمایت  -

 تجهیزات و ماشین آالت این صنایع  

زمینه سازی های الزم را برای گسترش و باال بردن سط  فناوری استخراج معاادن و فارآوری سانگ هاای تزیینای و نماا در        -

خصوصی و صنایع واسط و پایین دستی را برای جلوگیری از صدور مواد اولیاه و خاام فروشای فاراهم     راستای حمایت از بخ  

 کند. به منظور تکمیل زنجیره های با ارزش افزوده بیشتر در مورد هر ماده معدنی ایجاد شود. 
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کااه  تعرفاه واردات    حمایت و برنامه ریزی در صادرات سنگ تزیینی و نمای فرآوری شده به جای صادرات سانگ خاام باا    -

 سنگ خام، گرفتن عوارض از صادرات سنگ خام و افزای  تعرفه واردات سنگ کارشده 

ایجاد صندو  ویژه حمایت از فعاالن صنعت سنگ، با منابع مالی حاصل از عوارضی که از صادرات سنگ خاام باه دسات مای      -

 آید.  

های مالی و فناوری بارای بااالبردن ساط  طراحای، مهندسای      حسب مورد به منظور سرمایه گذاری های مولد و دادن کمک  -

ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آالت، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح های مورد تنیید در بخ  مربوطه، از 

ت نارخ ساود   محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها باه تانمین تساهیالت اعتبااری پرداخات و ماباه التفااو       

 تسهیالت یادشده را نیز پرداخت کرد.  

در عرصه بین المللی می انجامد، به ویژه در بخ  هاایی مانناد سانگ     Brandترغیب و گسترش فعالیت هایی که به معرفی  -

 (618: 6۸96های تزیینی و نما که مزیت نسبی داریم .)سجادی پور، 

. 

 
 1١٤١ه تا اف  چشم انداز سهم ايران از توليد جهاني فلزات پاي -1 دولج
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 پيش بيني نياز استخراج مواد معدني مهم بر پايه اهداف كمي در پايان برنامه پنجم   -٣جدول 

 محصول رديف
اهداف كمي در پايان برنامه 

 پنجم )ميليون تن(

نوع ماده معدني مدورد  

 نياز )ميليون تن(

ميزان ماده معدني مورد 

 نياز )ميليون تن(

 11 نگ آهنس 02 فوالد 6

 12 سنگ مس ۸16/4 شم  مس 2

 664 سیمان ۸
 91/611 مارون و آهک

 8/2 سنگ آهن

0 
شم  سرب و 

 روی
 610/۸ خاک سرب و روی ۸91/4

 21 ستگ تزئینی 21 سنگ تزئینی 1

1 
ذغااال ساانگ  

 خام
 80/1 ذغال سنگ خام 80/1

 12/۸ نسوز 6 انوا  نسوز 1

 

 ياز در پايان برنامه پنجم )ميليون تن(پيش بيني سنگ آهن مورد ن -١جدول 

 سنگ آهن مورد نيازتوليد فوالد شارژ قراضه كنسانتره مورد نياز كنسانتره مورد نياز 

 )بدون در نظر گرفتن شارژ قراضه( )با در نظر گرفتن شارژ قراضه( 

 11 0۸  08   0/1 ۸6/1ایمیدرو 

 9 1  13/5   1/2 64بخ  خصوصی 

 11 14  61/5   66 06،1جمع 

 

 بر حسب ميليون تن 2٤٤٢توليد محصوالت معدني در سال  -٥جدول 

 عنوان ايران رشد نسبت به سال پيش جهان رشد نسبت به سال پيش سهم ايران از توليد جهاني

 1/04% 1900 5/2%  4%   69/8سنگ آهن 

 0/76% 1322 7/3%  1%   64/6فوالد 

 23/% 76/26 5%  4%   4/610آلومینا 

 0/55% 38/13 1/12%  1%   4/248 آلومینیم

 1/10% 18/53 3/91%  2%   4/24۸مس 
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 بر حسب ميليون تن 2٤1٣پيش بيني توليد محصوالت معدني در سال  -٦جدول 

 ايران ميانگين رشد ساالنه جهان رشدساالنه سهم ايران از توليد جهاني

 2/25% % 0 ۸111% 69 84سنگ آهن 

 1/72% % ۸ ۸244% 21 11فوالد 

 2/34% % ۸ 628% 99 ۸مینا آلو

 2/11% 71 3/5%  % ۸1 6/1آلومینیم 

 2/67% 30 3%  % 68 4/8مس 

 

 اثر تحريم ها بر معادن اصفهان:

و خارجی مواجه است. از یک ساو، تحاریم کامال صاادرات      در حال حاضر صادرات فوالد مبارکه اصفهان با دو مانع مهم داخلی

تجهیازات فاوالدی از جملاه     کنناده  های تانمین  کار و مبادالت بانکی و فشار به شرکت فلزات اساسی ایران، پیچیده شدن ساز و

فوالد، اثرگاذاری بیشاتری    اما مشکالت داخلی صادرات .شود نام برده می ها به عنوان موانع بیرونی صادرات مواردی است که آن

هاای   هاای موردنیااز، برناماه    ن، گمرک، زیرسااخت ها و قوانی دستورالعمل در سال جاری داشت و این مشکالت به مواردی اعم از

نوسانات غیرطبیعی نرخ ارز در طی دو سال اخیار، بیشاترین    .نحوه تخصیص تسهیالت به صادرکنندگان اختصاص دارد ارزی و

رفه های قبل، صا  است. از یک سو، سرکوب نرخ ارز در سال های فوالدساز گذاشته اثر را بر صادرات محصوالت فوالدی و کارخانه

دیگار ساو، جها  ارز در     هایی شدید کارده باود. از   رسانده و با تقویت واردات، فوالدسازان را دچار چال  صادرات را به حداقل

بنادی صاادرات،    تحات تانثیر قارار داد و مشاکالت متعاددی در ساهمیه       اواخر سال گذشته و اوایل امسال، کل زنجیره فوالد را

برآیند آن در کاه  آمارهای صاادراتی   گشت ارز و تنمین مواد اولیه ایجاد کرده است کهمحصوالت بورس کاال، باز گذاری قیمت

و اثارات   گاذاری کشاور در حاوزه ارزی    تصمیمی دولت و متولیان سیاست دهنده بی وضعیت نشان این .کامالً منعکس شده است

باعث شده تا فوالدسازان ایرانی به رغم همه گذاری منسجم  سیاست مستقیم آن بر واردات و صادرات فوالد است. نبود یک بسته

 .سایر رقبای خود عقب بمانناد  اند؛ در حوزه صادرات از که در امر توسعه، دان  فنی و افزای  ظرفیت کسب کرده هایی موفقیت

طای کناد و    دولات باعاث شاده تاا صانعت فاوالد ایاران در حاوزه تجاارت، رونادی کاامالً عکاس چاین را              تصمیمی ارزی بی

 .ای و تثبیت نرخ ارز بسنده کنند های کهنه تعرفه سیاست های ارزی، تنها به گذاران، با غفلت از کارآمدی سیاست سیاست

توصایف کارد و گفات: مهمتارین وظیقاه       آسیب پذیری معدن و صنایع معدنی را به دلیال خودکفاایی بااالی ایان حاوزه کام      

لی است که باید تالش های خود را بار روی ایان هاد، متمرکاز     حفظ شرایط فع ، رون  تولید و98ی استانی در سال ها سازمان

 .کنند

 بررسای  براسااس  . اسات  متفاوت باوده  آنها خالص ارزآوری یا ارزبری ساختار به بسته و نامتقارن صنعت بخ  در تحریم آثار

 مواجه بطئی ولو ولیدت رشد با سیمان، شیشه و فوالد صنایعی همچون و اساسی فلزات و معدنی صنایع های بخ  گرفته انجام

 اما.اند بوده مواجه کاه  با دارد وجود خارج از ای واسطه کاالی و اولیه مواد تنمین به که وابستگی هایی بخ  در اما اند ه بود

 در صانعت  در بار   مصر، با در مقایسه درصد 9 میزان به 6۸96 سال در صنعت در بر  مصر، رشد به توجه مهم نکته یک

 یابد.   کاه  بخ  کل محصول یابد می رشد ای نهاده که چنین زمانی داشت انتظار توان ی نم بعاًاست، ط 6۸94 سال
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مادت،   کوتاه های دوره در تحریم های هزینه.است کرده تحمیل )ایران( هد، کشور بر نیز را هایی هزینه اقتصادی های تحریم

 ماوارد  از ای پااره  در مادت  کوتاه در تحریم این استا، آثارر این در .کند می پیدا در بخ  معادن نمود مدت بلند و مدت میان

 .اسات  داده را افزای  ها قیمت نهایتا و معامالتی های هزینه و است شده ایران اسالمی جمهوری سیستم مالی بر فشار موجب

 راستا این در .است گردیده تورم افزای  و رشد سرمایه گذاری، کندی کاه  موجب تحریم این مدت، آثار میان اثرات باب در

 باه  بلندمادت  است. اثرات بوده ارزی ذخایر و صادرات و واردات حجم کاه  شاهد موارد از ای در پاره ایران اسالمی جمهوری

 و اقتصاادی  توساعه  و رشاد  عامال  مهمترین عنوان به سرمایه گذاری کاه  موجب اقتصادی های تحریم وجود رسد می نظر

 تحریمها تاَثیرات ترین ازعمده یکی همچنین .نماید تر، می سخت را انداز چشم سند اهدا، هب دستیابی قطعا گرددکه صنعتی

 رفتن درباال معادن استان اصفهان بر

 :کنند می تقسیم گروه دو به را معامالت هزینه عموما دانان اقتصاد .است معامالت هزینه

 .ونوشتن قرارداد مذاکرات انجام و قبول قابل تجاری طر، پیداکردن به مربوط های هزینه -6

 شده سات.  تواف  قراردادهای مفاد اجرای و بررسی به مربوط های هزینه -2

 درکنتارل  زیادی حدود تا خارجی عوامل برخال، و هستند سازمان یا درون شرکت به مربوط که هستند داخل، عواملی عوامل

 متوساط  به سازمان، نسبت گذشته به نسبت که شوند می قیتل قوت داخلی، عواملی عوامل بین از .باشند می مدیریت سازمان

 را آنهاا  ساازمان  کاه  شوند می تلقی ضعف در مقابل، عواملی .آیند حساب به مزیت سازمان برای آن رقبای به نسبت یا صنعت

 دارناد  را این توانایی اصلی رقبای یا دهد انجام توانست قبالمی که حالی در ندارد را آنها انجام یا توانایی دهد می انجام ضعیف

هساتند   مساتلزم، جملاه   ساازمان  داخلای  عوامال  آن بررسای  از غیاره  و مالی منابع آالت، فقدان ماشین فرسودگی و کهنگی.

 عوامال  ای وظیفاه  رویکارد  از باا اساتفاده   باید کار این برای استو عملیات به مربوط اطالعات ارزیابی و بندی گردآوری، دسته

کاه   ای گونه داد، به اولویت آنها به و نمود دارند، شناسایی سازمان موفقیت حیاتی در نق  که مان(راساز ضعف و )قوت داخلی

 گیرند قرارمی بررسی مورد ای وظیفه در رویکرد که مواردی .کرد تعیین بتوان را شرکت ضعف و قوت نقاط مجموعه مهمترین

 آثاار  اسات  قرار ای قصد رایانه اطالعات و توسعه و ه ، تولید، تحقی پژو این در مالی، که مدیریت، بازاریابی، امور :از عبارتند

)اماامی،   .گیارد  قارار  بررسای  ماورد  امورماالی  و توسعه مدیریت، بازاریابی، تولید، تحقی  و عامل پنج بر اقتصادی ی ها تحریم

6۸9۸ :661 ) 

 

 نقش تحريم ها بر ماشين آالت:  

در یک خانواده تعریف می گردند اماا هار دو    نعت خودروهای سواری تا حدودیبا وجود اینکه صنعت ماشین آالت سنگین و ص

علات   کننده تفاوت های بسیاری با هم دارند. به عبارتی صنعت ماشاین آالت سانگین باه    صنعت در ماهیت تولید و نو  مصر،

سازی، سد سازی، حمل و نقال  نق  اساسی و مهمی که در صنایع مرتبط با آن اعم از راه سازی، شهرسازی، معدن، عمران، پل 

کااالی   زیربنایی و سرمایه ای شناخته می شود در حالی که خودروهای سواری به عنوان یاک  و غیره دارد به عنوان یک صنعت

مصارفی کاه دارناد، رشاد و ارتقااا آنهاا در        لوکس تلقی می شوند . همچنین خودروهای سواری به علت ماهیت لاوکس و ناو   

 های رفاهی خالصه می گردد ولی همین مفهاوم بارای ماشاین آالت سانگین در افازای       فزای  قابلیتظرافت، سرعت باال و ا

آالت سنگین چندین برابر قیمت قطعات  قدرت، کیفیت و توان ماشین تفسیر می شود و دست آخر اینکه قیمت قطعات ماشین

اثری  ثر تحریم ها بر صنعت ماشین آالت سنگینچنین تفاوت هایی نشان خواهد داد ا خودروهای سواری است. نتیجه آنکه این
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به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از صنعت خودروهای سواری گذاشته است، شاهد مثال این موضاو  نیاز ماواردی اسات کاه در      

 .گردیده است دوران تحریم بر این صنعت تحمیل

ی  یکبااره نارخ ارز در کناار وابساتگی شادید صانعت       بعد از آن افزا تحریم های بانکی، عدم امکان استفاده از خدمات بانکی و

تحریم با بحاران هاای عدیاده ای     سنگین به نقدینگی یکی از اصلی ترین دالیلی است که این صنعت را در دوران ماشین آالت

 سو و سه برابر شدن نقدینگی مورد نیاز از یک 6۸دوران تحریم و در نتیجه  مواجه نمود. عدم امکان گشای  اسناد اعتباری در

برابر افزای  داد. پر  ۸9ماشین آالت سنگین را تا  برابر شدن یکباره نرخ ارز در همین ایام از سوی دیگر نیاز به نقدینگی صنعت

قطعاه و ارائاه    به نقدینگی وابسته است بعد از اینچنین جهشی در نقدینگی، به یقین در تامین مسلم است صنعتی که به شدت

با برندهای معارو، و مرغاوب اروپاایی معضال دیگاری بارای صانعت         قطع همکاری.انی رو به رو گرددخدمات با مشکالت فراو

نامیمون نمود پیادا کارد.    بود که در دوران تحریم پی  روی آن صنعت قرار گرفت و ثمره آن در دو اتفا  ماشین آالت سنگین

یا محروم کرد و از سوی دیگار ماشاین آالت ناامرغوب    روز دن¬نو و به نخست آنکه شرکت های داخلی را از ورود تکنولوژی های

نخست بدیهی است زمانی که شرکت های داخلی باا   در رابطه با مورد.ساخت کشور چین بودند را جایگزین آنها نمود که عمدتا

کارشناساان   را انجام می دهند در کنار ساخت و مونتاژ محصول در داخل کشور به علت تردد یک برند اروپایی و معرو، توافقی

فروش قطعه( تکنولاوژی هاای مرباوط باه دساتگاه نیاز        و ارائه خدمات پس از فروش )شامل ارائه خدمات سرویس، تعمیرات و

در ماورد موضاو     از قطع ارتباط این کانال ارتباطی انتقال تکنولوژی نیز بسته خواهد شد. اماا  منتقل خواهد شد. حال انکه بعد

های عمرانی و زیربنایی با پیشروی کند رو به رو خواهد شد بلکه  فیت پایین نه تنها فرآیند پروژهدوم با وجود ماشین آالت با کی

گاارانتی نظیار تعمیارات و     خدماتی نیز به علت نامرغوب بودن دستگاه، بی  از حد معمول درگیار ارائاه خادمات    شرکت های

ن آالت سنگین دارند به طوری که در برخی پاروژه هاا   بسیاری به ماشی تعویض قطعه خواهند شد. پروژه های عمرانی وابستگی

کیفیت پایین در حین کار به کارات   درصد افزای  خواهد یافت حال اگر دستگاه های مورد استفاده به علت 94تا  این وابستگی

 اعازام نیارو و   تعمیر و سرویس تنها در محل پروژه امکان پذیر است زمانی نیاز صار،   دچار ایراد و خرابی شود و از آنجایی که

زمان تعمیر، خاواب دساتگاه را بسایار بااال      ارسال قطعه از سوی شرکت های خدماتی خواهد شد که در مجمو  تعداد دفعات و

قطعاات ماشاین آالت    در رابطاه باا حاوزه   .مانعی بزر  در پی  روی پروژه های عمرانی باشاد  خواهد برد و در نتیجه می تواند

قطعات تولیدی که ساخت کشورهای اروپاایی بودناد از طریا      که در دوران تحریم بسیاری ازسنگین نیز چنین می توان گفت 

قیمات نهاایی آن را بااال     کشور می شدند که این موضو  فرآیند ورود قطعه به کشور را طوالنی می نمود و یک کشور ثالث وارد

مناسب و روی آوردن به قطعات غیر اصل نیاز موضاو     امکان تامین قطعه می برد. البته قطع ارتباط با کشورهای اروپایی و عدم

ماشین آالت سنگین که عمادتا پیمانکااران مای     و اما سمت تقاضای.که مزید بر اثرات تحریم در این حوزه گردید دیگری است

دیگار   هنصیب نماندند که البته اثر آن به صنعت ماشین آالت سنگین منتقال شاده اسات. با     باشند نیز از تکانه های تحریم بی

لذا در سالهای تحریم همزمان با کااه  ساهم    سخن از آنجایی که مجریان طرح های عمرانی معموال بخ  های دولتی هستند

از دسات   دولت نیز کاه  یافت در نتیجه دولت توان پرداخت مطالبات معو  پیمانکااران را  فروش نفت ایران، درآمدهای نفتی

پیمانکاری و نهایتا عدم خرید ماشین آالت سنگین باه   ی، مشکالت مالی شرکت هایداد که حاصل آن کاه  پروژه های عمران

فاروش ماشاین آالت    وسیله پیمانکاران بود، بدین صورت تحریم ها هرچند غیر مستقیم اما اثر خاود در ساهم درآمادی و افات    

 .سنگین را بر صنعت ماشین آالت سنگین تحمیل نمود
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 نتيجه گيري

 الملال، بارای توصایف    بین روابط و حقو  و سیاسی علوم و جامعه شناسی ویژه اجتماعی، به علومِ مانمترج و محققان امروزه

 منظار  ایان  از .برناد  کاار مای   به را تحریم اصطالح ها دولت و ملتها یا های اجتماعی گروه بین مناسبات و تعامالت از صورتی

 بر که است کشوری برابر در یا نظامی پلماتیک، اقتصادیدی الزم اقدامات متضمن که کیفری است و جمعی دسته عمل تحریم

 .است کرده رفتار متحد منشور ملل مصوبات خال،

آن  ساوی  یاک  در کاه  گیارد  می قرار طیفی میانه کشور، در خارجی یک سیاست منافع تنمین برای ابزاری عنوان به ها تحریم

 دیگار، طیاف   ساوی  در و اسات  زور باه  تهدید یا پنهانی های تنظامی، فعالی نیروی کاربرد مانند قهرآمیز اقدامات سخت ترین

 قارار  مباادالت فرهنگای   آوردن در تعلیا   به و دیپلماتیک رسمی سفیر، اعتراض ها، احضار دیپلمات دیپلماتیک، اخراج تدابیر

 (6998کارتر، (نشیند می آنها جای به و قرار داشته طیف این میانه در ها عبارتی، تحریم به .دارد

 شود می استفاده هدفمند صورتی به دیپلماسی و زور از آمیزه ای آن در که است اجبار دیپلماسی اقتصادی، نوعی های متحری

خاود   تصامیم  در تا نماید وادار ساخته دگرگون را موجود اکنون وضع هم یا و است موجود وضع تغییر دنبال به که را تا دشمن

 مجاازات یاک   یا آن، تنبیه نظام تغییر حتی یا کشور یک های بر، سیاست ذاریاثرگ) 2466السکاندر،  جورج(کند نظر تجدید

اهادا،   و دالیال  ایان  بار  عاالوه  .اند آمده نیز تحریم تعاریف در هستند که دالیلی معمولترین از های  سیاست علت به کشور

 :برشمرد توان می چنین را تحریم

 تحریم هد، کشور های سیاست با نمادین مخالفت ابزار

 هد، کشور در ثباتی بی ایجاد

 کشور نظامی توان کاه 

 جمعی کشتار ویژه افزارهای جنگ گسترش جلوگیری از و تروریسم با بشر، رویارویی حقو  از پشتیبانی

 آینده در های ناخوشایند سیاست برخی پیگیری از شده تحریم کشور بازداشتن

ارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطو، به سیاست در این تحریم ها هد، یا تنبیه است، یا بازد

داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چاین از ساوی آمریکاا و اروپاا باه      

ریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتای حاامی   دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هد، دولت آمریکا از این تح

 .حقو  بشر بود

ه فعاال  مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کاال و خدمات و نیز واردات مشاب ایران 

کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشاد، لاذا صاادرات آن بسایار برجساته تار و        ایراناست. از آن جایی که 

مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت.  ایرانتدا صادرات پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که اب

 .در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود

دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتای مای باشاد. صاادرات      ایرانیک تقسیم بندی کلی باید گفت که  در :تحريم صادرات

در گاام اول، ایااالت    .قام خاوردن اسات   نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حاال ر 

را باه منظاور کااه  صاادرات      ایاران و تا سال های اخیر تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز  6994متحده در دهه ی 

گاام دوم، کاه   در صادرات نفت در بین اعضای اپک شاد. در   ایراندنبال کرد، که این اقدام تا حدودی باعث کاه  جایگاه  ایران

را ماورد   ایاران در یک سال گذشته صورت گرفته است، ایاالت متحده به صورت گام به گام و پله ای بخشای از صاادرات نفات    
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بود. عالوه بر این دو گاام، ایااالت متحاده در گاام      ایرانونی صادرات نفت تحریم قرار داد که نتیجه ی این اقدام کاه  یک ملی

می باشد. به دنبال استخراج نفت در الیه هاای رساوبی در ایااالت متحاده و      ایرانسوم به دنبال قطع کامل صادرات نفت و گاز 

نفت پس از بحران داخلای ایان کشاور، ایان زمیناه      و بازگشت لیبی به چرخه ی صادرات  عرا کانادا، و نیز افزای  تولید نفت 

بدون این که ضاربه ای   ایرانفراهم شده است که کنگره ی ایاالت متحده به این نتیجه برسد که قطع کامل صادرات نفت و گاز 

 .انی بزند، فراهم بشودبه اقتصاد جه

دارای بخ  دیگری از صادرات می باشد که از آن تحت عنوان صادرات غیر نفتی یاد می شود. به دنبال افزای  تحریم ها  ایران 

و از این طری  بخشای از   هندی تالش کرده اند تا صادرات غیر نفتی خود را افزای  دایران، دولت مردان ایرانعلیه صادرات نفت 

 ایاران جلوگیری از دست یابی آسان  یراناارز مورد نیاز خود را تنمین کنند. از آن جایی که هد، اصلی تحریم های غرب علیه 

در آینده ای نه چندان دور مورد توجه غرب قرار خواهاد   ایرانبه ارز خارجی می باشد، لذا می توان گفت که صادرات غیر نفتی 

آساانی قابلیات تحاریم     ، باه ایاران گرفت و این بخ  نیز با تحریم های غرب مواجه خواهد شد. در این میان صادرات غیر نفتی 

شامل بیست درصد می باشد و ثانیاً این کاه بارخال،    ایرانشدن را دارد. زیرا اوالً در مقایسه با صادرات نفت، صادرات غیر نفتی 

ا صاورت  به بی  از پنجاه کشاور دنیا   ایرانکه صرفاً به چند کشور مهم صورت می گیرد، صادرات غیر نفتی  ایرانصادرات نفت 

 ایاران می گیرد. در یک مثال ساده باید گفت که فشار آوردن به دولت چین برای قطع واردات نفت چند صد هزار بشاکه ای از  

کاه ارزش تقریبای آن در    ایاران فشار وارد شود که از واردات فارش از   بسیار سخت تر است تا این که برای مثال به دولت ژاپن

نیز مورد تحریم  ایرانسال کمتر از یک ملیارد دالر است، دست بکشد. از این رو بایستی انتظار این که بخ  صادرات غیر نفتی 

 .قرار گیرد را داشت

 

 پيشنهادات

 کاارگیری  باه  تولید، ظرفیات  از مدتی بلند جریان ایجاد در بخ  این قابلیت در معدنی صنایع و معدن مشارکت اهمیت .6

بازیافات،   امکاان  و آن کاربردهاای  و محصاوالت  گساترده  ها، تنو  ساخت زیر بخ  به آن پیوستگی ماهر، و ساده نیروی کار

 .کرد خواهد تضمین را آن پایدار خصوصی، رشد و دولتی بخ  توسط بخ  این متعهدانه و صحی  مدیریت .نهفته است

ماوارد   از برخی که دارد جهان صادیاقت و اجتماعی توسعه در زیادی مشارکت معادن جهانی، بخ  کالن اقتصاد منظر از .2

 مربوط سازی مستند و شناسایی که حالی در است شده مستند خوبی به و شده شناخته نسبی طور به مشارکت این به مربوط

 .است دار برخور ضعف از معدن اقتصادی مشارکت های حوزه به سایر

 ایان  بارای  نیاز  مشخصی و مدون گذاری استسی و انداز اقتصاد، چشم در معدن بخ  مشارکت نحوه صحی  درک بدون .۸

 مشاارکت  پایاداری  میازان  اهمیت درک معادن زمینه در طرح قابل اساسی های چال  از یکی .نمود ترسیم توان نمی بخ 

 .معادن پایداری میزان نه است اقتصادی توسعه در این بخ 

 مثبات  خاالص  مشارکت به یابی دست زومل که است بخ  این با مرتبط مهم موضوعات از معادن بودن نسلی چند جنبه .0

 مربوط های ریسک و ها هزینه یا حاصله منافع به توجه وبا کند می تاکید اقتصاد در زمانی مدت بلند اف  یک در را این بخ 

را  بخا   هار  وظاایف  اجرای بخشی اثر و درگیر های بخ  وظایف روشن و شفا، تعیین ضرورت جامعه در آن توزیع و نحوه

 .سازد می آشکار  پی از بی 
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 کنناده  تنظایم  نقا   ایفااگر  عنوان به دولت .است مختلفی مخاطب های گروه توجه مورد معدنی صنایع و معادن بخ  .1

 ایان  در آنهاا  مشارکت رسانی حداکثر به زمینه در ها بنگاه سازی توانمند در مهمی نق  بخ  این بر حاکم و مقررات قواعد

هاا،   دانشگاه و تحقیقاتی مربوط، موسسات های خدمات، تشکل بخ  در ویژه به نندگانک گذاران، تامین سرمایه .بخ  دارد

 .هستند ارتباط در بخ  این با که هستند دیگری های گروه دستی پایین برداران بهره و کار شهری، نیروی نهادهای

های  انگیزه تواند می معدن بخ  تجاری های فعالیت .شود می نامیده نیز اقتصادی رشد کاتالیست عنوان به معدن بخ  .1

 در خود شده صر، های هزینه محل از مذکور تحرک از بخشی .کند فعال و تحریک جامعه مختلف های بخ  در را اقتصادی

 هاای  فعالیات  کنناده  تکمیل .شود می تامین)امتیاز ح  یا مالیات(دولتها به ها پرداختی محل از دیگر بخشی و معدن بخ 

 .خواهد بود دولتی غیر بخ  و دولت مشارکت با اجتماعی گذاری سرمایه زمینه در هایی رنامهب اجرای و مذکور، طراحی

 :است بوده زیر های حوزه در متوسط درآمد با و درآمد کم کشورهای در اقتصادی کالن سط  در معدن مشارکت .1

 جذابیت از که کم درآمد با کشورهای به محدود عمومن جهان در معدن بخ  در خارجی مستقیم گذاری سرمایه .8

 سارمایه گاذاری   کال  از درصاد  06 الی 06 .شود برخوردارند، می خارجی های سرمایه جذب برای محدود و پایین های .9

 هاا  بخ  سایر با در مقایسه معدن بخ  .شود می جذب بخ  این در متوسط درآمد با و کم درآمد با کشورهای در خارجی

 و مااهر  کاار  زیار سااخت، نیاروی    باه  بااال  نیاز عدم دلیل به خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب برای بیشتری جذابیت از

 فضای و نهادی تغییرات به نسبت بخ  معدن در خارجی مستقیم گذاری سرمایه حال عین در .است مالی، برخوردار خدمات

 در خاارجی  گاذاری  سارمایه  بااالتر  مقادیر زمینه جذب در کشورها موفقیت میزان .است حساس بسیار نیز اقتصادی عمومی

 خصوصی بخ  توسعه زمینه در آنها عملکرد لحا  از به ویژه کشورها آن در کار و کسب فضای به زیادی بستگی معدن بخ 
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