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در کشور

بررسی اجمالی وضعیت اکتشاف در کشور و مقایسه آن با -1
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بررسی اجمالی اکتشافات مواد معدنی در ایران و 

جهان
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برآورد نیاز به اکتشافات  ذخایرسنگ آهن در 

ایران
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واحدهای فعال قابل تحقق مجموع قابل تحقق نیاز کمبود

1404فوالد در افق تولید موازنه زنجیره 



تنمیلیون40تا27بین1404سالدردهدمینشانفوالدتولیدزنجیرهبررسی

داردوجودآهنسنگاستخراجکمبود(ذخایرعیاربهوابسته)

امکانآتی،سال15تااستخراجفعلیروندباموجودقطعیذخایرحجمطرفیاز

.داشتخواهدرامصرفیآهنسنگتامین

دراساسیتحولیایجادبهنیازقطعیذخیرهتنمیلیون162بهدستیابی

.داردآنشدنبرابرچندینوکشوردراکتشافیهایفعالیت

180تا162میزانبهقطعیذخیرهکشفبهنیازپایدار،استخراجمنظوربه
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.گرددمیآتیهایسالدربحرانایجادوذخایرازاصولی

آهنسنگقطعیذخایربهتنمیلیون400فقطاخیرسالدهطیمنتشره،آمارطبق

.استشدهافزوده

640فقطکنونتاشدهریزیبرنامههواییژئوفیزیکخطیکیلومترمیلیون6.6از

.استشدهانجامآنکیلومترهزار



میلیون تن ذخیره 162برآورد حجم فعالیت های اکتشافی برای دستیابی به 

سنگ آهن

فعالیتشاخصحجمفعالیتمرحلهاکتشاف

مطالعات دورسنجی ، پیمایش هزار کیلومتر مربع در سال100شناسایی
صحرایی و عملیات ژئوشیمی و 

ژئوفیزیک
هزار کیلومتر مربع در سال15پیجویی

هزار متر حفاری اکتشافی 20هزار کیلومتر مربع در سال5اکتشافعمومی
شناسایی

هزار نقطه برداشت ژئوفیزیک400

هزار متر در سال حفاری200هزار کیلومتر مربع در سال2اکتشافتفصیلی

جم فعالیت مقایسه نیازمندی فوق با آمار واقعی اکتشاف نشان دهنده نیاز به افزایش چند برابری ح
.های اکتشافی در کشور است



فرضیه های اشتباه در مورد موانع اکتشاف

:منابع مالی و توان سرمایه گذاری جهت اکتشاف در بخش خصوصی وجود ندارد یا اکتشاف دارای توجیه اقتصادی نیست-1

خصیصتبودجهکلکشور،معدنیاکتشافاتوشناسیزمینسازمانتوسطشدهارائهآماراساسبر

دهشکشفمعدنیذخایرکشفگواهیارزشکهحالیدربودهدالرمیلیون28سازمان،اینبهیافته

.استدالرمیلیارد103سازماناینتوسط

تکنولوژی و دانش اکتشاف در کشور وجود ندارد یا قابل دسترسی نیست-2

فقط شرکت های وابسته به دولت و شرکت های معدنی بزرگ در اکتشاف موفق بوده اند-3

قانون و مقررات معدنی کشور مانع از رونق اکتشاف است-4



شرکت های بزرگ معدنی در توسعه و گسترش فعالیت های خود استراتژی و  عملکرد مناسبی داشته اند-5

ادامه –فرضیه های اشتباه در مورد موانع اکتشاف 









عدم اطمینان خاطر بخش خصوصی به حفظ منافع وی در صورت اعالم کشف ذخایر بزرگ

درامراینکهاقتصادیواقعیهایمزیتاساسبرکشورکالناقتصادنشدنتنظیم

قوانینمدوامتغییراتودستوریگذاریقیمتگذاری،قیمتدرحاکمیتدخالتنتیجه

نمایدمیترغیبرامعدنکاروشدهحادثمعدنیموادبازاروگذاریقیمتدردخیل

ایجادقیمتیرانتازآینده،درتولیدبرایاکتشافدرگذاریسرمایهجایبهتا

تولیدزنجیرههایبخشدیگردریامعدنیموادفروشبرایحاضرحالدرشده

.بنمایدرااستفادهحداکثر

دالیل ریشه ای عدم گسترش اکتشاف

دراگرحتیمدتکوتاهدرسودبهسریعدستیابیبهنسبتخصوصیبخشترجیحوتمایل

عدمآینده،بهاعتمادعدمازامراین.باشدکمتربسیارمدتبلندسودبامقایسه

ذخیره،بهنسبتمالکیتحسعدموموثرسیاسیواقتصادیپارامترهایدرثبات

.گیردمیمنشاء

جایبهکهطوریبهمعدنیبزرگهایشرکتمورددرحاکمیتیوظایفاعمالعدم

ازناشیسرشارسودگذاریسرمایهبهمعدنیبزرگهایشرکتکردنواداروهدایت

فوالدتولیدزنجیرادامهدرتوسعهبه،آنهااکتشافاتتوسعهدرمعدنیموادفروش

ونمودهعملسریعبسیارزمینهایندرمناسبمالیتوانبهتوجهباوآوردهروی

.استرفتهبیناززنجیرهتوازن



ضعف در قوانین و مقررات موجود به عنوان مثال در زمینه ارزش گذاری و خرید و فروش 

پروانه ها قوانین مشخص و دارای کاربردی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه وجود 

.ندارد

ازبسیاریعملدرکهطوریبهکاریمعدنبامرتبطمقرراتوقوانیناجرایدرضعف

قرارصالحیتبدونافراداختیاردربرداریبهرههایپروانهواکتشافیهایمحدوده

باطلدردولتحاکمیتاعمالمیزانتقریبا.یابدمیادامهرونداینهاسالوگرفته

نبودحددرصحیحکاریمعدنواکتشافبرنظارتودولتیحقوقاخذها،پروانهسازی

.استحاکمیتاعمالوقوانین
نظربهاتمیانرژیوطبیعیمنابعزیست،محیطنظیرهایسازمانبازدارندهتاثیرات

درخودسازمانیهایرسالتانجامبرایراراهترین،آسانهاسازماناینرسدمی

کهصورتیدراندنمودهانتخابباشدمیهافعالیتبامخالفتکهکاریمعدنزمینه

تامینزیستی،محیطهایمحدودیتحفظباکاریمعدنهایفعالیتتمامیبرایتقریبا

.داشتخواهدوجودفنیحلیراه....وطبیعیمنابعایی،هستهسوخت

ادامه-دالیل ریشه ای عدم گسترش اکتشاف



عدم توزیع یکسان و شفاف اطالعات موجود در مورد نتایج مطالعات اکتشافی در مورد 

.محدوده هایی که قرار است از طریق فرایندی رقابتی به افراد واگذار شود

ایجاد فرصتی تقریبا برابر و یکسان برای واگذاری محدوده هایی که قرار است از 

در حالی که افراد دارای صالحیت، . طریق فرایندی رقابتی به افراد واگذار شود

در نظر گیری امتیاز مالی و فنی در واگذاری . توانمندی و استحقاق متفاوت هستند

ها نمی تواند این نقص را پوشش داده و این امتیازبه درستی نشان دهنده استحقاق و 

.صالحیت افراد مختلف نمی باشد

ادامه-دالیل ریشه ای عدم گسترش اکتشاف

عدم وجود بانک اطالعاتی و پایگاه داده ها برای جمع آوری و به اشتراک گذاری 

داده های اکتشافی تولیدی توسط فعاالن مختلف اکتشافی در کشور



بحران تامین مواد اولیه جدی است

جمع بندی

مساوات در ارائه فرصت های معدنی با عدالت در ارائه فرصت ها جایگزین نشود

اکتشاف ،  فعالیتی اقتصادی و سودآور بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد که 

مناسبی خواهد داشتبازده 

،  باید انگیزه آن ایجاد شودبخش خصوصی توان انجام اکتشاف را دارد

اجرای صحیح قوانین موجود تاثیرگذاری زیادی در راه اندازی اکتشاف دارد

محدودیت منابع مالی و بودجه برای اکتشاف وجود ندارد

شرکتهای معدنی بزرگ برای سرمایه گذاری در اکتشاف معادن ترغیب و هدایت گردند



با تشکر از توجه 

شما


