
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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 هاییانرژهای توسعه فرصت از  راهبردهای استفاده

یدیکل یفلزات و مواد معدناستفاده از و  یدپذیرتجد
 1یاسر سلیمانی

چکیده
جمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز در حال افزایش است تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی کلیدی، از

های تجدیدپذیر در شود طی دهه آینده، شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد. افزایش استفاده از انرژیبینی میو پیش

توجهی افزایش خواهد داد. فلزاتی مانند مس، یزان قابلهای آتی به مجهان، تقاضا برای فلزات معدنی را طی سال

جمله فلزاتی هستند که بیشترین تقاضا را از گسترش تولید لیتیوم، نیکل، منگنز، گرافیت، روی و سیلیکون از

های بادی و صفحات خورشیدی خواهند داشت. این محرک قوی تقاضای فلزات معدنی خودروهای برقی و توربین

تواند بازار و تجارت فلزات های تجدیدپذیر است، میجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژیکه ناشی از تو

معدنی فوق را دستخوش تغییر و تحوالت گسترده نماید. برای تطابق با روند آتی تقاضای جهانی برای مواد و 

و تبیین  اکتشاف منابع معدنی جدیدریزی یکپارچه برای شناسایی و برنامه( 1فلزات معدنی، راهکارهایی از قبیل: 

 یشترمنظور جذب بمرتبط به ییاجرا هاینامهییناصالح قانون معادن و آ( 2استراتژی توسعه صنعتی بخش معدن، 

ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فرآوری مواد معدنی، ( برنامه3، گذاری در حوزه اکتشافسرمایه

 ظرفیت از ( استفاده5بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی تقاضای مواد معدنی و  گذاری( شناسایی و هدف4

تواند در دستور کار قرار گیرد.ویژه منابع لیتیوم افغانستان میی بهمعدن هاییتمشترک در فعال هایگذارییهسرما

.انرژی تجدیدپذیر، مواد و فلزات معدنی، تقاضای جهانی واژگان کلیدی:

 مقدمه
 ذخيره انرژي، گسترش صنعت توليد خودروهاي برقي

از روندهاي مهم و  و توليد برق از منابع تجدیدپذیر

د. هزینه توليد انرژي نآیشمار ميبه تأثيرگذار آینده جهان

سال اخير با کاهش شدیدي  10از منابع تجدیدپذیر طي 

است. بنابراین جایگزیني منابع تجدیدناپذیر بوده  مواجه

 هايانرژي با منابع تجدیدپذیر و استفاده از فناوري

کاهنده مصرف انرژي غيرقابل اجتناب است.

y.soleymani@isu.ac.ir یران، تهران، ا(ع)دانشگاه امام صادق  يتدفاع و امن يحکمران یشکدهعضو اند. 1

هاي هاي مورد استفاده در انرژيپيشرفت فناوري

جمله خورشيدي و بادي و نيز توسعه تجدیدپذیر از

أمين هاي اخير، زنجيره تخودروهاي برقي در سال

اکنون ارتباط بين جدیدي را ایجاد کرده است. هم

صنایع معدني با صنایع توليد باتري و صنایع 

هاي خودروسازي و نيز ساخت توربين بادي و شبکه

روز در حال افزایش است. این بهخورشيدي روز

دليل افزایش تقاضا براي استفاده از مسئله هم به



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى
تدبیر اقتصاد
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کاهش  هاي پاک در جوامع مختلف و همانرژي

هاي مورد استفاده در هاي ساخت باتريهزینه

هاي بادي و خودروهاي برقي، ساخت توربين

 هاي خورشيدي بوده است.شبکه

رشد شود، زنجيره تأمين روبهبيني ميپيش

 340صورت تجمعي به 2030خودروهاي برقي تا 

ميليون دستگاه خودروي برقي )شامل انواع 

و کاميون( را  خودروهاي شخصي سواري، اتوبوس

وارد بازار کند. آثار ورود صنعت خودروسازي به 

توليد گسترده خودروهاي برقي بر صنایع معدني 

رود ارزش توجه خواهد بود. انتظار ميبسيار قابل

بازار سه فلز معدني ليتيوم، کبالت و نيکل که در توليد 

ميليارد  8شود، از باتري خودروهاي برقي استفاده مي

 2025ميليارد دالر در سال  46به  2020ال دالر در س

برسد. بنابراین  2030ميليارد دالر در سال  134و 

و  يبرق يخودروها يدرشد تولبررسي ارتباط بين 

 يتقاضا برا یشانداز افزاو چشم یدپذیربرق تجد

هاي آن براي يدي و داللتکل يفلزات و مواد معدن

 ان باشد.تواند حائز اهميت فراواقتصاد کشورمان مي

صورت است که پس از چارچوب گزارش بدین

مقدمه، در بخش دوم به تحليل وضعيت تقاضاي 

شود. هاني براي فلزات معدني کليدي پرداخته ميج

در بخش سوم دورنماي تقاضا براي فلزات معدني 

شود. در بخش چهارم به تبيين جایگاه کليدي ارائه مي

ایران در آینده تقاضاي فلزات معدني کليدي پرداخته 

بندي و ارائه راهکار شود و بخش پنجم به جمعمي

اختصاص دارد.

ویژه کشورهاي صنعتي( در راستاي توسعه پایدار است.محيطي اعالمي کشورها )بههاي زیست. این سناریو مبتني بر فرض عملي شدن سياست1

وضعیت تقاضای جهانی برای . تحلیل 1
 فلزات معدنی کلیدی

رشد تقاضاي آمارهاي جهاني نشان از افزایش روبه

جهاني براي فلزات معدني کليدي ازجمله مس، نيکل، 

شود طي دهه بيني ميليتيوم، کبالت و منگنز دارد. پيش

آینده، شتاب بيشتري نيز به خود بگيرد. رشد استفاده 

هاي پاک، تقاضا ا انرژيهاي مرتبط باز تکنولوژي

براي مواد و فلزات معدني کليدي را در آینده افزایش 

تر، پيشران تقاضا براي خواهد داد. به تعبير دقيق

عناصر و فلزات معدني در آینده، رشد استفاده از 

المللي انرژي هاي پاک خواهد بود. آژانس بينانرژي

 بيني خود، تحت دو سناریوي مبنا ودر آخرین پيش

بيني کرده پيش 2040در افق  1سناریوي توسعه پایدار

هاي انرژي پاک از کل تقاضا است که سهم تکنولوژي

براي ليتيوم تحت سناریوي مبنا و سناریوي توسعه 

درصد و این سهم براي  92و  76ترتيب پایدار به

هاي درصد خواهد بود. سهم 68و  40ترتيب کبالت به

مربوط به فلزات نيکل، مس و عناصر کمياب نيز در 

 ( قابل مشاهده است.1ودار )نم

های اصلی افزایش یکی از محرک

تقاضای آتی برای فلزات و منابع معدنی، 

افزایش کاربرد این فلزات در تولید برق 

های از منابع تجدیدپذیر ازجمله توربین

های خورشیدی است.بادی و پنل



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى     

      تدبیر اقتصاد
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2040های انرژی پاک از تقاضای فلزات معدنی کلیدی در افق : سهم تکنولوژی1نمودار 

IEA, 2021منبع: 

توان گفت محرک عمده بندي کلي ميدر یک دسته

( افزایش توليد برق از منابع 1این افزایش تقاضا شامل: 

( افزایش توليد خودروهاي برقي است. 2تجدیدپذیر و 

شود.در ادامه به بررسي هر یک از این موارد پرداخته مي

ز منابع تجدیدپذیر. افزایش تولید برق ا1-1

هاي اصلي افزایش تقاضاي آتي براي یکي از محرک

فلزات و منابع معدني، افزایش کاربرد این فلزات در 

هاي توليد برق از منابع تجدیدپذیر ازجمله توربين

هاي خورشيدي است. بر اساس اطالعات بادي و پنل

(، بيشترین تقاضا براي فلزات اساسي 2نمودار )

بادي )فراساحلي هاي ازجمله مس و روي در توربين

طور نمونه، با توسعه توليد برق باشد. بهو ساحلي( مي

هاي بادي فراساحلي، براي ایجاد ظرفيت از توربين

کيلوگرم  6000و  8000ترتيب حدود هر مگاوات، به

مس و روي تقاضا خواهد شد. همچنين براي ایجاد 

هر مگاوات ظرفيت توليد برق از منبع خورشيد، 

کيلوگرم سيليکون و مس  2900و  4000ترتيب به به

 نياز خواهد بود.

ازای هر مگاوات ظرفیت )کیلوگرم(: تقاضا برای فلزات و مواد معدنی در تولید برق از منابع مختلف، به2نمودار 

IEA, 2021منبع: 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى
تدبیر اقتصاد
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. افزایش تولید خودروهای برقی در جهان2-1

 تقاضا، بزرگ بازار یک عنوانبه برقي خودروهاي

 منعکس خود باالدست صنایع به را تقاضاهایي

 تأثير نيازهاي بازار اینکه تحت اندکرده

بدنه و ذخيره انرژي  سبکي و استحکام. خودروهاست

هاي مهم در آینده این خودروها جمله ویژگياز

 و آلومينيوم نيازمند آن شوند که بدنهب ميمحسو

هاي مورد استفاده، فوالدهاي پراستحکام و باتري

کبالت،  ليتيوم، معدني مانند کارگيري موادبه نيازمند

 .است نيکل و گرافيت

شود، ( مشاهده مي3طور که در نمودار )همان

خودروهاي برقي به ميزان چشمگيري، نسبت به 

غيربرقي، تقاضا براي فلزات و مواد خودروهاي 

معدني را افزایش خواهد داد. در توليد هر خودروي 

کيلوگرم مس  53طور متوسط حدود برقي توليدي به

برابر خودروي  5/2کيلوگرم منگنز )تقریباً  25و 

گيرد. همچنين توليد غيربرقي( مورد استفاده قرار مي

 40کيلوگرم گرافيت،  68هر خودروي برقي حدود 

کيلوگرم  10کيلوگرم کبالت و  12کيلوگرم نيکل، 

کند.تقاضا براي ليتيوم ایجاد مي

ازای هر خودرو )کیلوگرم(: تقاضا برای فلزات و مواد معدنی در خودروهای برقی به3نمودار 

IEA, 2021منبع: 

بینی روند آتی تقاضا برای فلزات . پیش2
 معدنی کلیدی

پيشرفت فناوري خودروهاي برقي از ميزان مورد انتظار 

دليل ظهور زنجيره تأمين به همچنينتر بوده است. سریع

 با صنایع خودروسازي غيرمرتبطپيشتر جدید، صنایع 

اکنون به صنایع معدني و باتري  صنایع توليدازجمله 

 هابين آن ارتباط و تعاملاند و یکدیگر متصل شده

روز درحال افزایش است. این تحوالت منجر به روزبه

. ها در صنایع مرتبط شده استبينيمداوم پيش تغيير

 تقاضا، بزرگ بازار یک عنوانبه برقي خودروهاي

53
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مس لیتیوم نیکل منگنز کبالت گرافیت



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى     
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 اندکرده منعکس خود باالدست صنایع به را تقاضاهایي

 استحکام. خودروهاست تأثير نيازهاي بازار اینکه تحت

هاي مهم جمله ویژگيبدنه و ذخيره انرژي از سبکي و

 آن شوند که بدنهدر آینده این خودروها محسوب مي

هاي فوالدهاي پراستحکام و باتري و آلومينيوم نيازمند

 ليتيوم، ندمعدني مان کارگيري موادبه مورد استفاده نيازمند

 .است نيکل و کبالت

کاهش هاي ها به سياستبخشي از این پيشرفت

گردد و برمي چين و کشورهاي غربياستفاده از کربن در 

هاي مربوط به ساخت بخشي دیگر به کاهش هزینه

هاي خودروهاي برقي در سال هاي مورد استفاده درباتري

براي حال، افزایش تقاضا اخير مربوط است. درعين

باعث رشد قيمت مواد اوليه  هاي خودروهاي برقي،باتري

هایي پيرامون کمبود فلزاتي چون کبالت، شده و نگراني

رود با مي دنبال داشته است. انتظاربه م راونيکل و ليتي

افزایش تقاضاي این محصوالت جهت توليد باتري، 

ميليارد دالر و تا  46به  2025ارزش این مواد خام تا سال 

1ميليارد دالر برسد. 134به  2030سال 

 نيکل و کبالت ليتيوم، منابع کل ارزش 2019 سال در

 5 جهان، در باتري تهيه اصلي ماده اوليه عنوان سهبه

 گرفتن نظر در با. است شده زده تخمين دالر ميليارد

 مجموع که شودبرآورد مي مورد نياز، انرژي ميزان

 سال در درصدي، 33 ساليانه رشد با هاباتري از استفاده

 بينيپيش این. برسد ساعت گيگاوات 1000به  2025

نشان  را ساعت گيگاوات 2900 رقم 2030 سال براي

 وسایل براي باتري تقاضاي رودمي انتظار. دهدمي

 گيگاوات ساعت 735 به 2025 سال در برقي ونقلحمل

1. Eddy, James and Mulligan, Chris. Metal Mining Constraints on the Electric Mobility Horizon. s.l.

معادل یعني  ساعت گيگاوات 1890 به 2030 سال در و

برسد. کل تقاضاي سوم دو

درصد توليد کبالت دنيا از  60اکنون بيش از هم

دليل به شود. کشوري کهجمهوري کنگو تأمين مي

هاي متعددي در هاي سياسي، داراي چالشناپایداري

توليدي،  حوزه تجارت است. همچنين عمده کبالت

محصول جانبي توليد نيکل و مس است. بنابراین 

توجه به  گذاري براي توليدات جدید نيازمندسرمایه

که بازارهاي مس و نيکل است. با وجود این

نيکل  حاضر چالش جدي در بازار براي تأميندرحال

شود که تأمين این فلز در بيني ميوجود ندارد، اما پيش

حاضر خواهد شد. درحال روبا مشکل روبه 2025سال 

نعت فوالد بوده و تنها عمده تقاضاي نيکل مربوط به ص

هاست. براي باتري (1)نيکل کالس  درصد از تقاضاي 3

اما با رشد بازار خودروهاي برقي و افزایش تقاضاي 

مي، این رقم تا سال وهاي ليتيباتري نيکل براي ساخت

درصد افزایش پيدا خواهد کرد. 40تا  2025

واسطه توسعه خودروهاي برقي، شایان ذکر است به

افزایش  م، تقاضاي مس نيزوبر افزایش مصرف ليتي عالوه

طور به يبرق خودروهايچشمگيري خواهد داشت. 

موتور احتراق  يدارا ياز خودروها يشترمتوسط سه برابر ب

و  يباد هايينمس هستند و مس در تورب يحاو يداخل

مورد  يروبرق به شبکه ن يدتول یدپذیرمتصل کردن منابع تجد

 يهامصرف مس در بخش .يردگيماستفاده قرار 

تن در پنج سال  يليونم 3/2 يزانو برق به م يخودروساز

 يسه چهارم از رشد تقاضا یباًرشد خواهد کرد و تقر یندهآ

ذکر است، الزم به .یدآيحساب مشده بهينيبيشپ يجهان



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى
تدبیر اقتصاد
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ين چ يباال يتقاضا يرثأتتحتهاي اخير طي ماهمس  يمتق

به توسعه  يدواريو ام قيبراي توليد خودروهاي بر

هاي اخير توليد یدپذیر در کنار محدودیتتجد هاييانرژ

 7000به ، 2018سال  بار ازيننخست يبرا مس در شيلي،

 دالر در هر تن صعود کرد.

رسد نظر ميدرخصوص بدنه خودروهاي برقي نيز به

پيشرفته با  آینده این خودروها استفاده از فوالدهاي

هاي توليد فوالد، است. پيشرفت فناوري استحکام باال

تر سبک را استفاده از این آلياژ مستحکم و از همه مهم

دوباره به صنعت خودروسازي وارد کرده است.

درصد  5ميزان فروش خودروهاي برقي، حدود 

خودروهاي سبک سواري است. براساس  کل بازار

المللي، رشد فروش بيني مؤسسات بينپيش

، 2020ميليون در سال  4 ازسواري، برقي  خودروهاي

ميليون  21و  2025تا سال  دستگاه ميليون 12به 

بر این،  خواهد رسيد. عالوه 2030سال  دستگاه در

خودروي  5از هر  2030شود که تا سال بيني ميپيش

برقي ها، یک خودرو تمامسواري در خيابان سبک

ميليون  340صورت تجمعي نزدیک به باشد و به

برقي وارد بازار شود. يخودرو

بینی سهم خودروهای برقی از بازار جهانی فروش خودرو: پیش4نمودار 

IEA (2021)منبع: 

 . وضعیت موجود ایران3
اکنون ایران از نظر ذخائر معدني در کمربند فلزات هم

رنگين و فلزات اساسي قرار گرفته است. بر طبق آمار، 

ایران از یک درصد از جمعيت جهان، یک درصد از 

مساحت جهان، یک درصد از ذخائر معدني جهان 

معدن فعال با  5800اکنون باشد، همبرخوردار مي

شور وجود دارد و هزار نفر در ک 138اشتغال حدود 

 60به  یکشده نزد یيشناسا يمعدن ئرذخا يزانم

 يلياردم 40رقم افزون بر  ینتن است که از ا يلياردم

  است. ياحتمال يهو بق يتن قطع



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى     

      تدبیر اقتصاد
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گنبد نمک  ي،از نظر ذخائر مس، سرب، رو یرانا

)شامل ذخائر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، 

، شامل ذخائر سولفاتنمک ) یاچه(، دريوماوران

گچ، فوالد،  ئر(، ذخايتيومل يزیم،پتاس، من یم،سد

جمله کشورهاي با از ئينيتز يهاو سنگ ينيومآلوم

 جهان است. يکشورهاتوجه در بين ذخائر قابل

 حدودشده کشورمان  یيشناسا يمعدن ئرذخا ارزش

 يشرکت مل يدتول دالر برآورد شده است. يلياردم 770

 .هزار تن است 290 يانهسال یيتنهابه یرانمس ا

هزار تن  120کشور حدود  يکه مصرف داخليحالدر

 کشور اساساً يديمس تول ینبرآورد شده است. بنابرا

 محور است.صادرات

: کمربندهای معدنی ایران1شکل 

منبع: اتاق بازرگاني تهران

رغم ذخائر نسبتاً مناسب مواد معدني و فلزات به

جمله قرار گرفتن در کمربند مس، مجموعه اساسي از

جمله عدم فعاليت بيش از نيمي از معادن عوامل مختلف از

کشور در ایران موجب شده است تا بخش معدن تنها 

لص داخلي داشته باشد. درصدي از توليد ناخا 6/0سهم 

 6/24این در حالي است که این سهم در کشور اریتره به 

درصد در موریتاني بالغ شده است. هرچند  8/11درصد و 

طور بالقوه در باال برخورداري بيشتر از ذخائر معدني به

بودن سهم بخش معادن از کل توليد ناخالص داخلي این 

هاي بخش وان چالشتکشورها تأثير مستقيم دارد، اما نمي

معدن را در ارتقاي سهم این بخش از توليد ناخالص 

تر داخلي نادیده گرفت. هرچند که مجال پرداختن دقيق

 به این مهم در این تحقيق وجود ندارد.

طور که اشاره شد، محرک اصلي تقاضا براي همان

اغلب صنایع و عناصر معدني کليدي جهان، توسعه 

استفاده از منابع تجدیدپذیر  خودروهاي برقي و افزایش

هاي خورشيدي( خواهد بود. جمله توربين بادي و پنل)از

و توسعه  انداز توسعه خودروهاي برقيچشمحال، اینبا

در ایران تا  مالحظه توليد برق از منابع تجدیدپذیرقابل

 شود در ایران با یکبيني ميحدودي مبهم است. پيش

شورهاي مشابه در توسعه تأخير زماني، الگوي یکي از ک

پياده و استفاده از منابع تجدیدپذیر خودروهاي برقي 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى
تدبیر اقتصاد
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نسبت، نياز به مواد معدني و صنایع  خواهد شد و به همان

توان براي حال، مياینبا معدني مرتبط تغيير خواهد کرد.

پاسخ به تقاضاي فلزات معدني مورد نياز کشورهاي دیگر 

ریزي زمينه دارند، برنامههاي پيشرویي در این که برنامه

عنوان یک الگوي به در این زمينه بررسي کشور ترکيهکرد. 

کميت مواد  و بيني کيفيتتواند امکان پيشمشابه مي

توليد خودروهاي برقي را  معدني و فلزي مورد نياز براي

 فراهم کند. 

: سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشورها 5نمودار 

World bank, 2020منبع: 

در صورتي که حتي روند توسعه خودروهاي برقي در 

رو باشد، نياز کشورهاي منطقه هایي روبهچالش ایران با

 معدني، بازارویژه ترکيه به مواد اوليه و محصوالت به

بزرگي براي صنایع معدني ایران ایجاد خواهد کرد. این 

با  موضوع، فرصتي براي صادرکنندگان محصوالت

افزوده باال در حوزه صنایع معدني ایران خواهد بود. ارزش

ترکيه براي توليد  هاي کشورکه در برنامهتوجه به اینبا

شده  ها نيز لحاظخودروهاي برقي، موضوع توليد باتري

ميزان بازار صنایع معدني  لذا انجام برآوردي از ؛است

مرتبط با خودروهاي برقي این کشور مشخص است که 

گذاران و فعاالن بخش صنایع سياست راهنمایي براي

شود.معدني کشور محسوب مي

حاضر درحالهاي مجلس، طبق گزارش مرکز پژوهش

 رد وهزار خودروي برقي در ترکيه وجود دا 10تقریباً 

 5/2، رسيدن این رقم به 2030هدف ترکيه براي سال 

با نرخ  معناي افزایش فروش ميليون دستگاه است. این به

براساس . است 2030درصد تا سال  44ميانگين ساليانه 

برآوردهاي انجام شده با الگو قرار دادن کشور ترکيه، 

خودروهاي برقي تا  م مورد نياز براي ساخت باتريوليتي

هزار تن خواهد  28در کشور ترکيه حدوداً  2030سال 

م در سال وتوليد جهاني ليتي بود. مقایسه این رقم با ميزان

دهنده بازار مستعد هزار تن است، نشان 85که برابر  2018

م است. همچنين نياز این کشور به وليتي این کشور براي

ميليون تن  یکم و بيش از ون آلومينيهزار تُ 500حدود 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى     

      تدبیر اقتصاد
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پيشرفته استحکام باال، براي توليد خودروهاي برقي،  فوالد

م وآلوميني م،وتواند ترکيه را به بازاري براي صادرات ليتيمي

  و فوالدهاي پيشرفته ایران تبدیل کند.

 . مالحظات امنیت اقتصادی4
تغيير و تحوالت جهاني و روند رو به افزایش استفاده 

فاده از هاي تجدیدپذیر و توليد و استاز انرژي

خودروهاي برقي، محرک اصلي تقاضا براي فلزات و 

طور که اشاره شد، منابع معدني خواهد بود. همان

 حدودشده کشورمان  یيشناسا يمعدن ئرذخا ارزش

شود که ظرفيت مناسبي ميدالر برآورد  يلياردم 770

براي تطبيق با تقاضاي جهاني آتي فلزات و منابع 

انند مس و آلومينيوم وجود ویژه در فلزاتي ممعدني به

عدم توجه کافي به تغيير این در حالي است که  .دارد

پارادایم در تقاضاي جهاني فلزات معدني و عدم 

ریزي براي تطابق با روند جهاني مذکور، برنامه

کشورمان را از بازارهاي آینده فلزات و منابع معدني 

 و منافع اقتصادي آن محروم خواهد کرد. 

ورت توجه به روندهاي آتي در تقاضاي در کنار ضر

کاري فلزات و منابع معدني از منظر اقتصادي، از آنجا که معدن

افتد، بنابراین در نقاط عموماً خارج از مراکز شهرها اتفاق مي

 مرزي و محرومي که امکان احداث واحدهاي صنعتي نيست،

ر تواند این ظرفيت را پُهاي مرتبط با معدن ميتوسعه فعاليت

توجهي براي لحاظ اقتصادي و امنيتي آثار مثبت قابلکرده و به

 همراه داشته باشد.کشور به

محيطي متعددي دليل مسائل زیستذکر است، بهالزم به

همراه دارد، ضروري هاي مربوط به معدن بهکه فعاليت

هاي مرتبط با معدن، است، در اعطاي مجوز به کليه پرژوه

محيطي با دقت مورد بررسي و ارزیابي هاي زیستپيوست

 قرار گيرد.

 بندی و ارائه راهکارهاجمع
تقاضاي ین تحقيق نشان داد، طور که بررسي اهمان

جمله: مس، نيکل، جهاني براي فلزات معدني کليدي از

بيني ليتيوم، کبالت و منگنز در حال افزایش است؛ پيش

خود هاي آینده، شتاب بيشتري نيز بهشود طي دههمي

بگيرد. عدم تطابق با تغيير روند مورد اشاره، موجب عدم 

ورمان در آینده خواهد مندي از بازار مواد معدني کشبهره

شد. براي ارتقاي سهم مواد و منابع معدني در 

تواند در افزوده اقتصاد کشور، راهکارهاي زیر ميارزش

 دستور کار قرار گيرد.

ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع برنامه -

ریزي یکپارچه براي شناسایي و برنامه: معدنی جدید

با هدف تأمين مواد اوليه مورد اکتشاف منابع معدني جدید 

هاي جمله مواد الزم در باتريصنایع پيشرفته از نياز

خودرودهاي برقي بایستي در دستور کار قرار گيرد. براي 

با توجه به مأموریت ذاتي سازمان ایميدرو و این منظور، 

 این سازمان باید ،اي مانند ایدروهاي توسعهسایر سازمان

یافته مانند از صنایع بالغ و توسعهکانون تمرکز خود را 

و حساس  سمت صنایع پيشرفتهم، بهوفوالد، مس و آلوميني

مانند برنامه  باالدستي آینده تغيير دهد و این امر در اسناد

 . داشته باشدانعکاس الزم را  نيز هفتم توسعه

یکي از : تبیین استراتژی توسعه صنعتی بخش معدن -

ش معدن نبود استراتژي هاي اساسي در حوزه بخچالش

توسعه صنعتي در این بخش است. نبود استراتژي جامع 

اي و هاي سليقهگيريدر این بخش موجب اعمال تصميم



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى استفاده از فرصت هاى توسعه انرژى هاى تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنى کلیدى
تدبیر اقتصاد
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غيرکارشناسانه شده است که نتيجه آن عدم عملکرد 

صحيح این بخش است. از دیگر تبعات نبود استراتژي 

توان نقشه توسعه صنعتي در بخش معدن آن است که نمي

اهي براي حاکميت و بخش خصوصي در این حوزه ر

تبع ها و بهگيري زیرساختنتيجة جهتمتصور بود و در

ها در بخش معدن غيرقابل تشخيص گذاريآن سرمایه

شود با تعيين و تبيين استراتژي رو، پيشنهاد مياست. ازاین

توسعه صنعتي بخش معدن با اولویت و یا مبنا قرار دادن 

شده، بتوان  استخراج و فرآوري ِاد معدنيافزوده موارزش

 تا حد زیادي مشکالت این بخش را مرتفع نمود.

 های اجرایی مرتبطنامهاصالح قانون معادن و آیین -

: اکتشاف حوزه در گذاریسرمایه جذب بیشتر منظوربه

 ساختار اصالح بدون هامشوق و هامعافيت اختصاص صرف

 نخواهد پي در قبوليقابل نتایج مربوطه هايتقویت دستگاه و

 هاينامهو آیين معادن قانون اصالح امکان منظوربدین. داشت

 و هامعافيت گرفتن نظر در براي آن با مرتبط اجرایي

 انجام به که فعاالن معدني از دسته آن براي هایيمشوق

 و برداريبهره حين در برداري،بهره از قبل اکتشاف عمليات

دارد. وجود کنند، معدن اقدام برداريبهره از بعد

ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات برنامه -

با توجه به گرایش تقاضاي : جدید فرآوری مواد معدنی

م، کبالت، نيکل و وترکيبات ليتيسمت استفاده از جهاني به

ریزي برنامه، استحکام باال با فوالدهاي آلياژي پيشرفته

وري مواد معدني و توليد آبراي دستيابي به دانش فني فر

رصد و پایش مستمر و نيز باال  افزودهمحصوالت با ارزش

تحوالت فناورانه و نوآورانه در حوزه ذخيره انرژي و 

تواند در مي ارزیابي تأثيرات آن بر معادن و صنایع معدني

دستور کار قرار گيرد.

گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر ناسایی و هدفش -

شناسایي و معرفي : تقاضای آتی تقاضای مواد معدنی

مبناي نيازهاي جدید و محصوالت  بازارهاي صادراتي بر

ي آتي تحول در رویکردهاا توجه به افزوده باال ببا ارزش

مي و ذخيره وهاي ليتيدر زمينه باتريویژه تقاضاي به

افزوده بيشتر در بخش د به ایجاد ارزشتوانمي انرژي

 معدن کشور کمک کند.

های مشترک در گذاریاستفاده از ظرفیت سرمایه -

توجه ليتيوم در کشور افغانستان منابع قابل: های معدنیفعالیت

برداري از گذاري الزم براي توسعه بهرهاختيار دارد که سرمایه

گذاران بخش هآن صورت نگرفته است. با فعال کردن سرمای

جهت توسعه هاي مشترک گذاريسرمایه خصوصي در قالب

توان از مزایاي افزایش تقاضاي مي م در افغانستانومنابع ليتي

مند شد.جهاني آتي این منبع معدني کليدي و ارزشمند بهره

منابع
 اتاق بازرگاني تهران-

هاي مجلس شوراي اسالمي مرکز پژوهش-

 برقي و يپژوهي توسعه خودروهاآینده(، 1398)

 آن بر صنایع معدني آثار
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