
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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یتیحما هايیاستمجوزها و س رویهیصدور ب
یمعدن یعاز احداث واحدها و صنا

1دوستالهه رحيم

چكيده
مقاومتي، بر امنيت غذايي تأكيد شده است. براساس اين، دولت و وزارتهاي كلي اقتصاد » از سياست7در بند «

رو، وضعيت كشور در شاخصاند و ازاينهاي اصالحي را در دستور كار قرار دادهجهاد كشاورزي، مجموعه اقدام
اومتيرو، در راستاي افزايش توان مق، اندكي بهبود يافته است. ازاين1394و  1393هاي امنيت غذايي طي سال

هاي اصالحي مانند مديريت و كنترلشود در بخش كشاورزي اقدامكشور از منظر غذا و امنيت غذايي پيشنهاد مي
گذاري محصوالت كشاورزي، اعالمهاي حمايتي و قيمتواردات محصوالت اساسي، تجديدنظر در وضع سياست

ها تسريع شود.ايي اين اقدامموقع نرخ خريد تضميني و... ادامه داشته باشد و در روند اجربه
مواد معدني، مجوزهاي معدني، حبس معادن،  بخش خصوصي، دولتي. واژگان كليدي:

مقدمه
مندي ايران از منابع غني معدني و قرارگيريبهره

موقعيت جغرافيايي اين كشور روي كمربند فلزات
د تا با شناخت دقيقشورنگين و اساسي موجب مي

ها، زمينه رشداين منابع و استخراج و استحصال آن
ناپذير،اين بخش در كشور مهيا شود. اين مزيت انكار

بخش معدن و صنايع معدني را به بخشي پيشران در
كند و با عنايت به ظرفيتاقتصاد ايران تبديل مي

باالي اين بخش، بايد گفت بخش معدن و صنايع
عنوانتراز معادن نفت و گاز كشور، بهمعدني، هم

موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي در كشور است.
اين موضوع در شرايطي كه كشور هرروزه با اعمال و

هاي اقتصادي مواجه است، بهترينتشديد تحريم

1- دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد،  دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
rahimdoust_82@yahoo.com    

سازي اقتصاد و كاهش وابستگي وگزينه براي مقاوم
ن،رود. بنابرايپذيري اقتصادي به شمار ميضربه

اهميت عمليات اكتشافي و درنهايت، ايجاد
شده بر كسيافزوده روي مواد معدني استخراجارزش

پوشيده نيست، اما آنچه حائز اهميت است، چگونگي
صدور مجوزها براي اين كار و درنتيجه، نحوه

هاي حمايتي از احداث واحدها وكارگيري سياستبه
صنايع معدني است.

برداري از معادن مختلفهبا توجه به اينكه بهر
بر اعطاي مجوز و اعمال برخيكشور افزون

هاي حمايتي در هر مرحله، نيازمندسياست
نظارت بر نحوه عملكرد و درنتيجه، استخراج اين
رومعادن تا سرحد ممكن و اقتصادي است. ازاين



تدبیر اقتصاد

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

امنیت اقتصادى، مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره یازدهم (پیاپی 94)، زمستان 1400، صص 41-52
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ناپذيربر آثار جبرانرويه مجوزها افزونصدور بي
منابع مالي كشور نيز محيطي، موجب اتالفزيست

شود. براي همين، با توجه به اهميت موضوعمي
در كشور، سعي شده است تا در اين گزارش، با

هاي موجود در اين باره، بهنگاهي به ظرفيت
بررسي صدور مجوز و استخراج مواد معدني در
كشور بپردازيم و در ادامه، با اشاره به مالحظات

برخي راهكارهاي امنيت اقتصادي اين موضوع،
پيشنهادي براي بهبود شرايط موجود در كشور

ارائه شود.

ـ نگاهي به وضعيت مواد معدني در كشور1
شناسي وكشور ايران با توجه به شرايط خاص زمين

زايي و تكتونيكي درهاي كوههمچنين وقوع فعاليت
آن، موقعيت مناسبي به لحاظ برخورداري از منابع

د اختصاص داده است. استفاده ازغني معدني به خو
برداري صحيحاين منابع معدني به شرط رعايت بهره

از آن، منبع بسيار خوبي براي كسب درآمدهاي ارزي
هايحال، پشتيباني مطمئن براي بخشو درعين

توليدي در كشور است. اين در حالي است كه نبود
گذاري صحيح درگذاري مناسب و سياستسرمايه

، موجب شده است تا اقتصاد كشور بابخش معدن
تكيه بيش از حد به بخش نفت و اقتصاد

پذيري كشور درمحصولي، زمينه افزايش ضربهتك
المللي را فراهممقابل تصميمات و ناماليمات بين

آورد.
هاي موجود در كشور در زمينهنگاهي به ظرفيت
ياساس اكتشافات معدن بردهد، منابع معدني نشان مي

معادن جهان را در يردرصد ذخا 7 يرانشده، اجامان
با تنوع باال شامل يرانا يدارد. محصوالت معدن ياراخت
شدهكشف يراست و ذخا يرنفتيغ ينوع ماده معدن 68

برآوردها ين،. همچنرسديمتن  يلياردم 37به حدود 
60حدود  ر،بالقوه در كشو يركه ذخا دهديمنشان 

يزن يمعدن يرذخا ينتن و ارزش برآوردشده ا يلياردم
در منطقه يرانا دالر است. يلياردم 1400معادل 
ييزاكمربند كوه يانيدر بخش م ،خود ياييجغراف
شوديقرار دارد كه از باختر اروپا آغاز م يمالياهـآلپ

تا تبت و ،افغانستان يران وا يه،و پس از گذر از ترك
يندر ا يريدامه دارد. قرارگا يبرمه و اندونز يكينزد

ينكره زم يكمربند كه مرز برخورد دو ابرقاره اصل
ياشده دنكمربند شناخته ينا ذخاير درصد 15و  است

يرانتا ا شده استداده، سبب  يرا در خود جا
پراستعداد يمستعد و از نظر توان معدن ينيسرزم
باشد.

هاي بالقوه در بخشگونه مزيتبا وجود اين 
معدن و صنايع معدني در كشور، متأسفانه در

دهي بههاي سنواتي كشور شاهد عدم وزنبودجه
تأمين بودجه كشور از محل گسترش درآمدهاي

برداري از معادن غيرنفتي در كشورحاصل از بهره
ديگر، اقتصاد معدني در كشورعبارتهستيم. به

هايگذاريشود و سرمايهجدي دنبال نمي
ها ودر اين بخش، متناسب با ظرفيت گرفتهصورت
رو باهاي بخش معدن نبوده است. ازاينتوانايي

توجه به اهميت موضوع، در اين بخش از گزارش،
هاي موجود در بخش مواد معدنيبه بررسي ظرفيت
شود.كشور پرداخته مي



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

صدور بى رویه مجوزها و سیاست هاى حمایتى از احداث واحدها و صنایع معدنى 
         تدبیر اقتصاد
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برداري كشورـ اقالم مهم آمارگيري از معادن در حال بهره1جدول
  1398  1397  1396  1395  1394  1393  1392  1391سال

  4947  4916  5353  4913  53555214  5445  5316تعداد معدن
  107074  99734  95831  93486  91211  91869  94640  84922تعداد شاغالن (نفر)

  650310  394525  250485  165734  118291  139206  126738  101210ارزش كل توليدات (ميليارد ريال)
  496501  307988  195115  123276  84071  97590  93432  79163افزوده (ميليارد ريال)ارزش

  30427  19476  21694  20368  29421  19873  12980  8607گذاري (ميليارد ريال)ارزش سرمايه
مأخذ: مركز آمار ايران.

شود،مشاهده مي 1طور كه در جدول شماره همان
بر اساس آخرين آمار در دسترس، روند تعداد معادن

هاي موردبرداري در كشور طي سالدر حال بهره
مطالعه، رو به افزايش بوده است. هر چند در برخي

ها رشد آن با كندي مواجه شده، در كل نسبتالاز س
، با افزايش مواجه بوده است.1380هاي دهه به سال

همچنين، معادن مورد مطالعه، از نظر تعداد اشتغال، از
در مقايسه با سال 1398درصدي در سال 26رشد 
اند. همچنين، ارزش كلبرخوردار بوده 1391

گذاريسرمايهافزوده و ارزش توليدات معادن، ارزش
، از رشدي به ترتيب بالغ1398تا  1391هاي طي سال

درصد برخوردار بوده است. 253و  527، 542بر 
برداري از معادن در كشور با توجه به آمارروند بهره

شود،رشدي  برآورد ميشده، روند مثبت و روبهارائه
اما اين ارقام در مقايسه با توان داخلي و منابع معدني

كه بريان توجه در كشور، ناچيز است؛ تا جايي شا
اساس آخرين نتايج اعالمي، تعداد كل معادن كشور در

معدن بوده كه از اين تعداد، 10170برابر با  1400سال 
معدن غيرفعال است. از 3309معدن فعال و  6861
معدن فقط در حال 6449معدن فعال،  6861
برداري و اكتشافمعدن در حال بهره 289برداري، بهره

1  .  https://bourseon.com/WgO8

سازيبرداري، تجهيز و آمادهمعدن در حال بهره 123و 
298معدن غيرفعال در كشور،  3309بوده است. از 

معدن 60سازي، معدن فقط در حال تجهيز و آماده
معدن تعطيل دائم، 513روز،  30داراي فعاليت كمتر از 

معدن ساير موارد را 430معدن تعطيل موقت و  208
شود. در بررسي ديگر داليل غيرفعال بودنيشامل م

معادن كشور، بلوكه شدن معدن، ركود بازار، نداشتن
محيطي، بيشترينمجوز و مشكالت حقوقي و زيست

. 1دهندفراواني را به خود اختصاص مي

ـ بررسي صدور مجوزها و استخراج مواد معدني2
يكي از عواملي كه در اقتصاد جوامع مدرن و

توسعه، تأثيرگذاريهمچنين، كشورهاي درحال
بسزايي داشته، برخورداري از معادن و صنايع معدني

هاي خدادادي دركشورهاست. اين فرصت در اين
عنوان نيروي محركعرصه معدن و صنايع معدني به

المللي وهاي اقتصادي بينبراي گسترش همكاري
همچنين، تقويت توان صادراتي كشورها، مورد

ها درگيرد. وجود اين ظرفيتاستفاده جدي قرار مي
كشورهاي داراي منابع طبيعي و معدني، بايد همواره

ريزان را به اين موضوعگذاران و برنامهسياست



تدبیر اقتصاد

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

امنیت اقتصادى، مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره یازدهم (پیاپی 94)، زمستان 1400، صص 41-52
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هاي بخش معدن و صنايعرهنمون سازد كه فعاليت
اقتصادي ومعدني بايد با هدف حداكثرسازي منافع 

محيطي باشد واجتماعي و كاهش آثار منفي زيست
ريزي منسجم و عملياتيهمچنين،  بر اساس برنامه

رو در اين بخش از گزارش، بهصورت پذيرد. ازاين
روهاي پيش بررسي صدور مجوزها و برخي چالش

كنيم.در اين مسير، اشاره مي

ـ صدور مجوز1ـ2
پيمودن مراحلاعطاي مجوزهاي معدني و نحوه 

افزودهمختلف استخراج و درنهايت، ايجاد ارزش

شده، داراي اهميتنهايي در مواد معدني استخراج
اي است. خصوصيات خاص منابع معدنيالعادهفوق

نسلي بودن،ازجمله تجديدناپذير بودن، بين
شود تا دربرخورداري از ارزش ذاتي و... موجب مي

يت بيشتري وجوداعطاي مجوزها در كشور، حساس
خصوص كه منابع معدني نياز بهداشته باشد؛ به

ويژه در شروع و انتهايتخصص و فناوري باال، به
بر و پرريسكزنجيره دارد و همچنين، فعاليتي سرمايه

شود. فعاليت معدني مانند هر فعاليتشمرده مي
اقتصادي ديگر، از  مراحل مختلفي تشكيل شده كه

رده شده است.آو 1در شكل شماره 

هاي معدنيـ تصوير كلي فرايندهاي اصلي در زنجيره فعاليت1شكل

نشان داده شده 1طور كه در شكل شماره همان
است، ثبت محدوده معدني و عمليات اكتشاف،

هاي معدني در كشورفعاليتعنوان حلقه ابتدايي به
شود. اين در حالي است كه كشف و توسعهشمرده مي

ترين موضوع در خلق ثروت ملي ومعادن، مهم
گذار داخلي و خارجي برايكننده سرمايهترغيب

ورود به اين حوزه و رشد و توسعه زنجيره ارزش
محصوالت معدني و فلزي خواهد بود. يكي از

كاري، اكتشاف معادن درنترين مراحل در معدمهم
كشور است كه در اغلب كشورهاي برخوردار از

شود. توجه به اينمعادن، وظيفه حاكميتي شمرده مي
شودگذاري ميموضوع موجب كاهش ريسك سرمايه

و رونق بخش معدن و صنايع معدني را به دنبال

خواهد داشت. نگاهي به بودجه سنواتي كشور نشان
خيز دنيا كهم كشورهاي معدندهد برخالف اقدامي

ها، كشف ذخايرترين اقدامات دولتيكي از ارجح
گذاران در اين حوزه برايجديد و معرفي به سرمايه

استخراج و فراوري مواد معدني است، در ايران
اندازيشناختي، اكتشاف و راهمتأسفانه برنامه زمين

معادن، كمترين بودجه اختصاصي را داشته است.
تداخل وظايف حاكميتيـ 2ـ2

نقش بسيار مهمي در اكتشاف مواد معدني
هاي كالن بخش معدن و صنايع معدنيگذاريسرمايه

تداخل ،در ايران دارد. يكي از واقعيات بخش اكتشاف
گذار، سازمانقانون .وظايف حاكميتي است

عنوانشناسي و اكتشافات معدني كشور را بهزمين

ثبت محدوده
معدني افپروانه اكتش گواهي كشف پروانه 

بهره  برداري
بهره برداري 
عملياتي



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
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،برگزيده، ولي آنچه در حال جريان استمتولي آن 
گذاري واحد وسياستكننده آن است كه نمايان

هاي موجود درظرفيت منسجمي براي استفاده از
ها و نهادهايو سازمان است كشور انجام نشده

مختلفي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت،
شناسي و اكتشافات معدني، سازمانسازمان زمين

زي معادن و صنايع معدني ايران،توسعه و نوسا
وزارت نفت با اتمي كشور و بعضاً سازمان انرژي

گذاريبه سياست ،توجه به نيازها و اهداف هر نهاد
نشاناند كه كشور اقدام كرده يا عمليات اكتشافي در

و استاكتشاف در ايران داراي چند متولي  دهدمي
ا وهدر همه حلقه ،فعال در اكتشاف هايهمه بخش

صورت موازي فعاليتبه بدون هماهنگي و بعضاً
كنند.مي
ـ حضور پررنگ بخش دولتي3ـ2

با تأسيس سازمان توسعه و نوسازي ،1380در سال 
و آغاز )ايميدرو(معادن و صنايع معدني ايران 

با 1382و  1381هاي آن سازمان طي سال همكاري
،شناسي و اكتشافات معدني كشورسازمان زمين

موضوع اكتشاف مواد معدني بارات بيشتري بهاعت
شناسي واختصاص يافت و تحركي در سازمان زمين

امكان مشاركت بخش خصوصي اكتشافات معدني و
به دليل باال هاي اكتشافي ايجاد شد. عموماًدر فعاليت

خصوصي تمايل كافي بودن ريسك اكتشاف، بخش
توان ،داشت و از طرفينبراي پذيرش اين ريسك را 

اكتشاف فني و عملياتي بخش خصوصي در زمينه
ناچيز بود. بر اساس آمار دريافتي از سازمان

سال 35در  ،شناسي و اكتشافات معدني كشورزمين

در زمينه اكتشاف معادن انجام ايعمدهفعاليت  گذشته
هزار كيلومترمربع 640و  نشده و از يك ميليون

هزار كيلومترمربع و با 100كشور، حدود  مساحت
متر اكتشاف شده است كه ميزان 300عمق متوسط 

رود.هاي جهاني به شمار ميمقياس ناچيزي نسبت به
تا 5حدود  ،هاي معدني در ايراندر تمام عمر فعاليت

در كهانجام شده است درحالي ميليون متر حفاري 6
ساليانه ،خيز ازجمله چين و استراليااي معدنكشوره

گيرد. در ايناكتشافي انجام مي اين ميزان حفاري
بر توجه به مسئله اكتشاف منابعافزون ،كشورها

،اندبرداري قرار گرفتهبهره جديد، در مناطقي كه مورد
هاي بيشترعمق درعمليات اكتشاف تفصيلي  دوباره

).1398(مقصودي،  شودانجام مي
هاي اكتشاف موادترين موانع و چالشازجمله مهم

گذاران حوزهتوان به تعدد سياستمعدني مي
شناسي وفقدان پايگاه جامع اطالعات زمين اكتشاف،

هاي اكتشافي بزرگ در كشورعدم تأمين مالي طرح
توانمي برداري از معادن نيزكرد. در حوزه بهره اشاره

درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي به نگشتنباز به
ابهام در نظام محاسبه حقوق دولتي بخش معدن،

كاران،هاي اضافي بر معدنمعادن و تحميل هزينه
هاي معدني،جدي ميان فعاليتهاي لتعارض و تداخ

زيست و منابع طبيعي، عدم شفافيت و چابكيمحيط
عالي معادن، تركيبشوراي هايگيريدر تصميم

نشدن زن شوراهاي معادن استاني، تقويتنامتوا
هاي معدني وفعاليت گذاريصندوق بيمه سرمايه

عنوان وثيقهبرداري معادن بهشدن پروانه بهرهنپذيرفته 
.اشاره كرد بانكي



تدبیر اقتصاد

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

امنیت اقتصادى، مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره یازدهم (پیاپی 94)، زمستان 1400، صص 41-52
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هاي معدنيهاي مختلف زنجيره فعاليتـ نقش دولت و بخش خصوصي در حلقه2شكل

.1398مأخذ: مقصودي، 

شود،مشاهده مي 2طور كه در شكل شماره همان
توسعه ازجمله ايران، نقشدر كشورهاي درحال

افزودهدولت در تبديل مواد معدني به مواد با ارزش
يافته است؛تر از كشورهاي توسعهباال، بسيار پررنگ

كه در تمام مراحل زنجيره تبديل مواد معدني،طوريبه
كه دردرحاليخورد حضور دولت به چشم مي

يافته، بخش خصوصي دارايكشورهاي توسعه
حضور فعال است و دولت تنها در بخش اكتشاف و

هاي الزم راشناسي، دخالتتوليد اطالعات پايه زمين
دهد كه حضور بااليدارد. سابقه كشور نشان مي

بر كاهش كارايي ودولت در صنايع مختلف افزون
اصلي دولت وري، منجر به كاهش كاركردبهره
هاي دولت دررود حمايترو انتظار ميشود. ازاينمي

فراهم آوردن زمينه فعاليت براي بخش خصوصي و
گذار، بيش از هر اقدام ديگري مؤثر باشد.سرمايه

ـ روند أخذ مجوزهاي معدني4ـ2
با توجه به اهميت مرحله نخست اكتشاف منابع

وكاستيكممعدني در كشور، چنانچه اين حلقه با 
هاي زنجيره موادمواجه باشد، رشد زياد در بقيه حلقه

رو بامعدني در كشور دور از انتظار خواهد بود. ازاين
نگاهي به روند أخذ مجوزهاي معدني در كشور طي

هاي مورد مطالعه، به بررسي علل و عواملسال
اثرگذار بر اين بخش خواهيم پرداخت. براي همين،

هاي قابل دسترسبر اساس داده كه 2جدول شماره 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ترسيم شده است،

شود.ارائه مي

صنعت

ي وعمليات استخراج، فراوري، بازارياب
نعتتوليد مواد اوليه مورد نياز بخش ص

رات شكل، حجمعمليات اكتشافي تفصيلي براي بررسي تغيي
و عيار سه بعد

راجمطالعات امكان سنجي و ارزيابي ذخيره و طراحي استخ

ان سنجيتا مرحله پيش امك) نيمه تفصيلي(عمليات اكتشاف عمومي 

توليد اطالعات پايه زمين شناسي
)ژئوشيميايي، ژئوفيزيك هوايي و دورسنجي(اكتشافات ناحيه اي 

تلفيق و مدل سازي  اين اليه ها و معرفي مناطق اميدبخش

توسعهكشورهاي درحال

صنايع معدني

كشورهاي پيشرفته

صنايع معدني



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

صدور بى رویه مجوزها و سیاست هاى حمایتى از احداث واحدها و صنایع معدنى 
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1390ـ1399هاي ـ مجوزهاي معدني كشور طي سال2جدول
سال

  1399  1398  1397  1396  1395  1394 1393  1392 1391  1390مجوزهاي معدني

  1020  960  1033  998  800  719 1072  2142 1708  1544اكتشافپروانه 
  536  507  696  512  573  630  949  885  789  882گواهي كشف
  680  576  634  755  854  792  988  1025  821  1040برداريپروانه بهره

مأخذ: گزارش عملكرد ساليانه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

شود،مشاهده مي 2طور كه در جدول شماره همان
تا 1390هاي روند صدور پروانه اكتشاف طي سال

وخيزهايي همراه بوده، اما روند كلي آن،، با افت1399
كه در مقامروندي نسبتاً صعودي است درحالي

مقايسه ميان ميزان صدور پروانه اكتشاف، گواهي
كاف عميق ميانبرداري، شاهد شكشف و پروانه بهره

اين مراحل هستيم كه اين موضوع  به معني محبوس
هاي اكتشافيبودن معادن يا غيرفعال بودن محدوده

در دست اشخاص حقيقي يا حقوقي است.
رو در صنايع معدنيهاي پيش ـ چالش5ـ2

بررسي مواد قانوني مرتبط با نحوه فعاليت معدني در
و ،1377مصوب ،معادندهد كه قانون نشان مي ،ايران

1390 يهاآن كه در سال ياصالحات و الحاقات بعد
شرايط صدور، انجام شده، جزئيات نحوه 1394و 

معدني و... را منوط يفعاليت معدني، مهلت مجوزها
قانون معادن اجرايي نامهشده در آيينبه مقررات درج

صراحت در اين زمينه تعيين تكليف نشدهكرده و به
يهاپيچيدگي فعاليت مسئله، از داليل اين است. يكي

معدني در هر حلقه از زنجيره است كه اهتمام كافي
مقررات شفاف و مشخص و تصويب قوانين يبرا

اختيارات ،قانون ياست. بنابراين، مجر گرفتهانجام ن
ييا ابطال مجوزها تمديد وسيعي درخصوص صدور،

اشخاص حقيقي و حقوقي يمعدني صادرشده برا
محبوس شدنعمده  ارد و اين يكي از داليلد

اشخاص ستاكتشافي و معادن در د يهامحدوده
).1400(بهادري،  استحقيقي و حقوقي 

محبوس و غيرفعال شدن معادن  داليل متفاوتي
دارد ازجمله تحوالت بازار و درنتيجه، اقتصادي

هاي معدني، نوسانات قيمتي در بازار ونبودن فعاليت
ثباتي در متغيرهاي كالن اقتصادي با ايجاد نوعيبي
اطميناني نسبت به آينده بازار، فعاالن اين عرصه رابي

برداري، با عدم فعاليتهاز مرحله اكتشاف تا بهر
كند. اين موضوع، خصوصاً درباره صنايعمواجه مي

اي كه تنها بازار داخلي دارند، بيشتر رؤيتمعدني
شود. اين عامل يكي از عوامل ريسك درمي

شود و درباره هر فعاليتگذاري شمرده ميسرمايه
اقتصادي ديگري نيز ممكن است اتفاق بيفتد، اما

تواند در اعطاي مجوز، شرايط بازاروزارت صمت مي
را نيز مد نظر داشته باشد.

يكي ديگر از داليلي كه منجر به محبوس ماندن
برداري دردرصد از كل معادن داراي پروانه بهره 45

هاي خارجي عليه كشوركشور شده، اعمال تحريم
است. اين موضوع به دليل ايجاد محدوديت در

آالت و تجهيزات،انتقال پول، واردات ماشين



تدبیر اقتصاد

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

امنیت اقتصادى، مقاله پژوهشی، سال نهم، شماره یازدهم (پیاپی 94)، زمستان 1400، صص 41-52
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تغييرات ناگهاني در قيمت ارز و... منجر به ايجاد
چالش در بخش معدن و صنايع معدني در كشور

هاي مورد نياز برايشده است. نبود زيرساخت
هاي معدني نيز موجب شده استگسترش فعاليت

سازي وهاي اكتشاف، تجهيز، آمادهتا هزينه
افزايش يابد كه برداري از معادن، به ميزانيبهره

امكان فعاليت معدني وجود نداشته باشد. بنابراين،
يكي ديگر از علل تعطيلي يا غيرفعال شدن معادن

هاي مطلوب براي گسترشكشور، نبود زيرساخت
بخش معدن در كشور است.

هاي مختلفنگاهي به ضوابط و اختيارات سازمان
دهددر اعطاي مجوزهاي معدني در كشور، نشان مي

كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين حوزه
داراي اختيارات بيشتري است؛ تا جايي كه تمديد

باره مجوزهاي معدني ازجمله عملكرد اينچندين
سازمان است. اين در حالي است كه اين عامل موجب

گران با استفادهشده است برخي سودجويان و واسطه
ديد قيمتاز اين موقعيت و با عنايت به نوسانات ش

در بازار مواد معدني، ارزش مجوزهاي صادرشده
روز كنند و ارتقا دهند. اين اقدام در حاليخود را به

پيوندد كه اين افراد سودجودر كشور به وقوع مي
گونه عمليات اكتشافي يا فراوري موادبدون هيچ

هاي باالترمعدني، مجوزهاي خود را در بازار با قيمت
راين، عدم شفافيت و اجراي درستفروشند. بنابمي

جايقوانين در كشور موجب شده است تا به
برداري صحيح از معادن و رشد اشتغال وبهره

افزوده، شاهد حبس معادن در دست برخيارزش
افراد سودجو در كشور باشيم.

هايي كه منجر به استفادهيكي ديگر از روزنه
برخيسودجويان و درنهايت، حبس معادن در دست 

از افراد در كشور شده است، نبود نظام دقيق
گذاري در خصوص معادن و كار كارشناسيارزش

دقيق و همچنين، نظام تقريباً نابسامان اطالعات معادن
در كشور است. نگاهي به مجوزهاي صادرشده در

دهد كه در بسياري از اين مجوزها،كشور نشان مي
اير اين معادننوع ماده معدني و توجه به ميزان ذخ

شود تا بامغفول مانده است. اين موضوع موجب مي
هاي غيرقانوني، پرداخت نكردن سهم دولتبرداشت

ها و...، شاهد تحقق نيافتن اهدافاز اين برداشت
گسترش بخش معدن در كشور باشيم.

وپاگير براي حضوريكي ديگر از عوامل دست
يت دربخش خصوصي فعال و توانمند در عرصه فعال

بخش معدن، حضور پررنگ دولت و برخي از
نهادهاي حاكميتي در اين حوزه است كه برخي

عالي معادن نيز مانع از جلوگيريمالحظات شوراي
هاي اكتشافي كشورفعاليت اين نهادها و مراكز در پهنه

شود كه درنهايت، شاهد حبس معادن و غيرفعالمي
وضيح استها در كشور هستيم. الزم به تشدن آن

هاي دولتي براي جلوگيري ازبرخي حمايت
فروشي مواد معدني در كشور ازجمله عوارضخام

صادراتي و...، به دليل غيركارشناسي بودن، منجر به
كارانبرداري از آن معدن براي معدنعدم بازدهي بهره

شده است كه درنهايت، شاهد تعطيلي بسياري از
در حالي است كه موادايم. اين معادن در كشور بوده

شده از برخي معادن، به دليل پايينمعدني استخراج
بايد براي حمايت از فعاليتبودن مصرف داخلي، 



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

صدور بى رویه مجوزها و سیاست هاى حمایتى از احداث واحدها و صنایع معدنى 
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گونه قوانين معادن صادر شود كه متأسفانه وضع اين
مانع از فعاليت برخي معادن در كشور شده است.

به دست هم دادهرو تمام عوامل يادشده دست ازاين
برداريهاي اكتشاف و بهرهميان تعداد پروانهاست تا 

شاهد شكاف زيادي باشيم.

ـ مالحظات امنيت اقتصادي3
با توجه به اينكه بخش معدن و صنايع معدني در

كننده موادهاي تأمينترين بخشكشور يكي از عمده
شود و با عنايت به اينكه ذخايراوليه صنايع شمرده مي

ايران را در جايگاه كشورهاي ثروتمندبالقوه معدني، 
هايرو يكي از راهدر اين حوزه قرار داده است، ازاين

رسيدن به توسعه صنعتي در كشور، استفاده صحيح از
برداري بهينه ازمنابع معدني در دسترس است. بهره

ذخاير معدني با هدف افزايش توليد ناخالص داخلي،
شور شده است ومنجر به افزايش درآمد سرانه در ك

تبعاتي مانند ارتقاي سطح رفاه افراد جامعه را به دنبال
خواهد داشت. همچنين، با استخراج صحيح از معادن

توان مواد اوليه بسياري از صنايع داخلي راكشور، مي
تأمين كرد كه اين اقدام نيز گامي مؤثر در راستاي

پذيري اقتصاد كشور خواهدكاهش وابستگي و ضربه
توان گفت ذخاير معدنيديگر، ميعبارت. بهبود

كار ماهر، خميرمايه اقتصادطبيعي در كنار نيروي 
كشور است تا با اتخاذ تدابير صحيح، مزيت نسبي را

به مزيت رقابتي در اين حوزه تبديل كنيم.
برخورداري از مزيت منابع معدني در كشور بايد

ان راريزگذاران و برنامهبيش از هر چيز سياست
متوجه اين موضوع كند كه عدم تعيين استراتژي

ريزي دقيق، تحقق اهدافصنعتي و برنامه
شده در اسناد باالدستي كشور را دور ازتعيين

نمايد؛ تا جايي كه بايد گفت هرگونهدسترس مي
برداري از اين معادن، تبعاتياختالل در روند بهره

ر،مخرب براي اقتصاد كشور و در سطحي باالت
امنيت اقتصادي و ملي به همراه دارد. يكي از
مواردي كه تهديدي براي بخش معدن كشور

شود، اعطاي مجوزهاي معدني بدونشمرده مي
وجود واحدهاي نظارتي قوي بر نحوه عملكرد

كاران است. اين موضوع كه منجر به ورودمعدن
سودجويان و محتكران در اين عرصه و در اختيار

شود، تهديدياي خاص ميبراي عدهگرفتن معادن 
براي حفظ امنيت اقتصادي و ملي خواهد بود.

گران درتجربه نشان داده است كه وجود واسطه
اين عرصه، مانع از فعاليت بهينه معادن شده است و
درنهايت، شاهد تعطيلي تعداد زيادي از معادن داراي

ايم. الزم به توضيح است كهمجوز در كشور بوده
توان تنها در حضورتعطيلي معادن كشور را نمي علت

وجو كرد، اما اين عامل نيز درگران جستواسطه
تعطيلي معادن كشور تا حد زيادي دخيل بوده است.

خيز دنيا كهبرخالف اقدام كشورهاي معدن
ها، كشفترين اقدامات دولتيكي از ارجح

گذاران درذخاير جديد و معرفي به سرمايه
اين حوزه براي استخراج و فراوري مواد
معدني است، در ايران متأسفانه برنامه

اندازي معادن،اهشناختي، اكتشاف و رزمين
كمترين بودجه اختصاصي را داشته است.
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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
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از سوي ديگر، وجود ظرفيت باالي معدني در كشور
به حدي است كه استفاده درست از آن، بخش زيادي

كند، امااز معضل بيكاري در كشور را مرتفع مي
ايچنانچه شاهد حبس معادن كشور در دست عده

خاص يا تعطيلي شمار زيادي از اين معادن باشيم،
بر اينكه كشور در تنگناي مالي قرار خواهدافزون

گرفت، شاهد افزايش شمار بيكاران و كاهش امنيت
ملي در كشور خواهيم بود.

شود كهاهميت اين موضوع زماني دوچندان مي
حدوحصر نيز  آسيب جدي بهاعطاي مجوزهاي بي

زند كه جبران اين اقدام، دورزيست كشور ميمحيط
از دسترس خواهد بود. بنابراين، اعطاي مجوزهاي
معدني، چنانچه بدون وجود واحدهاي نظارتي دقيق

كاران و همچنين نبودبراي نحوه عملكرد معدن
اي دقيق براي ثبت اطالعات معادن كشورسامانه

باشد، امكان رديابي صحيح را براي كار كارشناسي
كند كه اين عامل از طريقشده سلب ميحساب

كاهش درآمدهاي كشور و همچنين، كمبود منابع و
افزايش شمار بيكاران، تهديدي براي امنيت اقتصادي

و ملي كشور خواهد بود.

اهكارهاي پيشنهاديگيري و رنتيجه
هاي باالي معدني در كشور، لزوم توجهوجود ظرفيت

كند. نگاهي بهازپيش گوشزد ميبه اين بخش را بيش
دهدنحوه عملكرد كشور در بخش معادن نشان مي

فعال نبودن تعداد زيادي از معادن داراي پروانه
هاي اساسي در اين بخشاكتشاف، يكي از چالش
كننده صدور مجوزهايماياناست. اين موضوع ن

رويه معدني بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصاديبي
كارانكشور و نبود نظارت كافي بر عملكرد معدن

است. در بررسي علل تعطيلي اين معادن  به برخي
موارد ازجمله تحوالت بازار داخلي، تغيير در
متغيرهاي كالن اقتصادي و در رأس آن، تغييرات

هاي خارجي، نبود، اعمال تحريمشديد نرخ ارز
شود كه عواملهاي مورد نياز و... اشاره ميزيرساخت

كاران است، اما برخييادشده خارج از اختيار معدن
گرانداليل ديگر كه ناشي از عملكرد ناصحيح واسطه

در اين حوزه است نيز از طريق خريدوفروش
هاي غيراقتصادي،هاي اكتشافي و فعاليتمحدوده

ها طينجر به حبس معادن در كشور و تعطيلي آنم
هاي مختلف شده است.سال

دهد نداشتن اطالعات دقيق ازها نشان ميبررسي
معادن كشور، نبود نظارت دقيق بر مراحل مختلف

برداري و بعضاً در برخي از موارد،اكتشاف تا بهره
چندان دقيق در اين باره، حضورهاي نهكارشناسي

هاي وابسته به دولت و...دولتي و سازمانفعال بخش 
ازجمله داليل حبس معادن در دست افراد خاص

بر گسترشرو هرگونه اقدام دولت مبنياست. ازاين
اعطاي مجوزهاي معدني، بايد منوط به تجهيز

اختيارات وسيعي درخصوص ،قانون يمجر
معدني ييا ابطال مجوزها يدتمد صدور،

اشخاص حقيقي و حقوقي يصادرشده برا
محبوسعمده  دارد و اين يكي از داليل

اكتشافي و معادن در يهاشدن محدوده
.استاشخاص حقيقي و حقوقي  ستد



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

صدور بى رویه مجوزها و سیاست هاى حمایتى از احداث واحدها و صنایع معدنى 
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اي ساختاري در اينهها و رفع چالشزيرساخت
شده در اسنادبخش باشد تا بتوان به اهداف تعيين

باالدستي كشور جامه عمل پوشاند. در اين راستا،
براي بهبود وضع موجود، برخي راهكارها به شرح

شود:زير ارائه مي
حضور فعال دولت در رفع موانع اكتشاف :ـ

طور كه در متن گزارش به آن اشاره شد، درهمان
توسعه شاهد حضور فعال دولت درورهاي درحالكش

تمام مراحل زنجيره اكتشاف هستيم. اين در حالي
هاي سنگين اكتشاف واست كه به دليل وجود هزينه

وجود ريسك باال، بخش خصوصي تمايلي به حضور
شودرو پيشنهاد ميدر عرصه اكتشاف ندارد. ازاين

تدولت با ايفاي نقش حاكميتي خود به مطالعا
جويي منابع معدني و كاهش ريسكشناسي، پيزمين

ها، ازاكتشاف در كشور بپردازد و در ديگر عرصه
هاي معدني بكاهد.نقش خود در فعاليت

بازنگري در ضوابط اعطاي مجوزهاي معدني :ـ
بردارياعطاي مجوزهاي معدني با توجيه افزايش بهره
شده دراز منابع معدني براي دستيابي به اهداف تعيين

اسناد باالدستي كشور، بدون رصد دقيق متقاضيان
گران و درنهايت،حقيقي منجر به ورود برخي واسطه

روشود. ازايناي خاص ميحبس معادن در دست عده
شود با بازنگري در ضوابط اعطايپيشنهاد مي

مجوزهاي معدني، به افزايش ضريب اهميت معيارها
ظ فني و ماليهاي متقاضيان از لحاو صالحيت

هاي مربوطپرداخته شود. همچنين، اختيارات سازمان
در تمديد زمان مجوزها محدود شود تا با حساسيت

ها اقدام شود.بيشتري نسبت به تمديد آن

تجديدنظر بر اعمال برخي سياست :هاي دولتيـ
هاي دولتي كه با هدف تقويتاعمال بعضي سياست

اقتصاد كشور به پذيريتوليد داخلي و كاهش ضربه
هايشود، در برخي از حوزهمرحله اجرا گذاشته مي

ها،اقتصادي، تبعات مثبتي ندارد. ازجمله اين سياست
اعمال عوارض صادراتي بر مواد معدني كشور است
كه اين موضوع، موجب كاهش درآمد فعاالن برخي
معادن كشور شده است؛ تا جايي كه عدم سوددهي

منجر به تعطيلي اين معادن شده استخراج مواد معدني
است كه برخي از مواد معدني است. اين در حالي

شده، مازاد بر نياز مصرف داخلي است واستخراج
ضرورت صادرات آن بر كسي پوشيده نيست.

شود تا با تجديدنظر بر اعمالرو پيشنهاد ميازاين
هاي دولتي ازجمله سياست اعمالبرخي سياست

گونه مواد معدنيصادرات اين  عوارض صادراتي،
ها در كشور نباشيم.تسهيل شود تا شاهد تعطيلي آن

يكي ديگر از داليلي كه منجر به محبوس
درصد از كل معادن داراي پروانه 45ماندن 
برداري در كشور شده، اعمالبهره

هاي خارجي عليه كشور است. اينتحريم
موضوع به دليل ايجاد محدوديت در انتقال

آالت و تجهيزات،پول، واردات ماشين
تغييرات ناگهاني در قيمت ارز و... منجر به
ايجاد چالش در بخش معدن و صنايع

معدني در كشور شده است.
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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
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حمايت از بخش خصوصي توانمند تجربه نشان: ـ
هايداده است حاكميت دولت در تمام عرصه

بر ممانعت از ايفاي نقش اصلياقتصادي، افزون
وريدولت در اقتصاد، موجب كاهش كارايي و بهره

روشود. ازاينامور محوله نيز ميدر انجام دادن 
هاي عمومي، اقدامشود دولت با فراخوانپيشنهاد مي

به واگذاري نقاط مطلوب براي حضور بخش
خصوصي توانمند و داراي صالحيت در حوزه معادن

رفته شاهد خروج دولت و نهادهايكشور كند تا رفته
هاي اكتشافي در كشور باشيم.حاكميتي از پهنه

تقويت هاي اطالعاتي در حوزهزيرساخت ـ
يكي از عواملي كه در افزايشر: معادن كل كشو

شفافيت و جلوگيري از ايجاد رانت و فساد در
هاي مختلف دولتي و خصوصي مؤثر است،سيستم

برخورداري از شبكه اطالعاتي قوي در هر حوزه
است. ازآنجاكه در بخش معادن كشور، هرگونه

زنجيره معدني كشور، اين بخش رااختالل در روند 
كند و زمينه ايجاداز كاركرد اصلي خود منحرف مي

شود هرگونهرانت و فساد را فراهم آورد، پيشنهاد مي
شناسي وهاي مطالعات زميناقدام مانند تجميع داده

هاي موجود و همچنين،اكتشافات مقدماتي در پايگاه
يژه دروسازي و اعالم عمومي مصوبات، بهشفاف

خصوص تصميمات اتخاذشده براي صدور، تمديد
و ابطال مجوزها و... صورت پذيرد. همچنين، تالش

ها، اطالعات مربوطشود تا با ارتقاي اين زيرساخت
هاي اكتشافي و معادن،هاي اكتشافي، محدودهبه پهنه

در دسترس همه فعاالن و ناظران اين بخش قرار
گيرد.

منابع
كارشناسي ). «اظهارنظر1400بهادري، بابك (-

و هامحدوده سازيفعال براي دولت طرح درباره
گزارش كارشناسي غيرفعال»،  و معادن محبوس
. شماره مسلسل:هاي مجلسمركز پژوهش

17762.  
گزارش عملكرد ساليانه سازمان صنعت، معدن و  -

.تجارت
مركز آمار ايران.-
توسعه ). «الزامات1398مقصودي، ابراهيم (-

سازمان جايگاه ارتقاي و معدني منابع افاكتش
گزارش كشور»،  اكتشافات معدني و شناسيزمين

. شمارههاي مجلسكارشناسي مركز پژوهش
.16452مسلسل: 


