
 هستند. بشری ه جامعهب ، حفظ محیط زیست و خدمتشرایط اقتصادیسان در جهت بهبود شنازمین

 شناس مبارک هانی زمینروز ج
در ایررران   زیاد  آب  با میزان مصرفکشاورزی    د محصوالتتولی  شهوکا  نفتبدون    اقتصاد  ،معدنی  اقتصاد

 چگونه ممکن است
 

جایگاه مواد معدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت بسیار حائز اهمیت است و اگر نقش آن در اقتصاد و  

ننمائیم،   بیان  دولتی  اقتصاد  حاکمیت  فضای  از  خروج  راهکار  تنها  را  اقتصادی  درآمدهای  به  بخشیدن  تنوع 

گزینه بی بهترین  از  یکی  سبب  شک  که  است  رو  پیش  وهای  و  درآمد  متنوع  در    اشتغال  تولید  مناسب  توزیع 

 سراسر کشور خواهد شد. 

ترین کشورهای جهان است. بخشی از این  نوع ماده معدنی خام، یکی از شاخص   68د بیش از  ایران با تولی

می داخلی مصرف  در صنایع  مابقی  و  به صورت خام صادر شده  از ذخایر جهانی  تولیدات  ایران  شوند. سهم 

کشور اول دنیا ده  شده معدنی( است و از این نظر ایران در زمره  میلیارد تن ذخیره شناخته    70درصد )6حدود  

درصد تولیدات    1تر و در حدود  گیرد. تولید ایران در مقایسه با سهم آن از ذخیره جهانی بسیار پائینقرار می

شود که به معدن و صنایع وابسته به آن توجهی ویژه با در صورتی جبران می معدنی جهانی است. این فاصله  

 .های بسیار قابل توجه داشته باشیمختصاص بودجه ا

ها برای نجات اقتصاد  توان توسعه معادن و صنایع معدنی را یکی از بهترین گزینهبرپایه شواهد موجود می 

دارد که از آن دست   درآمدی  های بسیاری نسبت به سایر منابعکشور دانست. اقتصاد بر پایه مواد معدنی مزیت 

 زیر اشاره نمود:توان به موارد می

ایران   -1 معدنی  صنایع  اصلی  باالمزیت  بسیار  معدنی  مواد  منظر  و    ستتنوع  این  متحده  تنها  از  ایاالت 

نوع ماده معدنی فلزی، غیر فلزی،    68  بیش از  ایراندر حال حاضر،  قابل مقایسه با ایران است.  امریکا  

... را بهرهمصالح ساختمانی، سنگ تزئینی و  این در حالی است که تا کنون هیچ    کند.برداری میهای 

 توجه زیربنایی به معدن نشده است.

به    های انرژی نظیر نفت و گاز در آینده رشد چندانی نداشته باشند شود که قیمت حاملبینی میپیش -2

باشدای که  گونه نداشته  اقتصادی  توجیه  آنها  تأمین صادرات  به  این صورت کشورهایی که قادر  . در 

باشند میصنایع داخلی  انرژی مصرفی   باخود  و    توانند  )بدون هزینه حمل  ارزان  انرژی  به کارگیری 

   نقل( خود بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی خود بیفزاید.

بسیار محدودی   -3 از مهمترین  ایران کشوری است که دسترسی  این موضوع یکی  و  دارد  منابع آب  به 

به منابع برخالف صنایع کشاورزی  صنایع معدنی  خوشبختانه  موانع توسعه کشور است.   نیاز چندانی 



و   داد  نخواهد  اختصاص  خود  به  را  کشور  آب  منابع  از  باالیی  سهم  آنها  توسعه  و  ندارند  این  آب 

 تر خواهد نمود.رنگموضوع نقش صنایع معدنی در آینده کشور را پر

های مرکزی و شرقی کشور است. در این مناطق به دلیل پوشش  عمده ذخایر معدنی ایران در بخش -4

زیستتراکم  کمگیاهی   مسائل  با  کمتر  معدنی  صنایع  توسعه  خواهخود،  روبرو  شد.  نمحیطی  د 

 الشعاع قرار خواهد داد.موضوعی که رشد صنعتی کشورها را در آینده تحت

صن -5 بخشتوسعه  در  معدنی  زیرساختایع  ایجاد  نیازمند  ایران  و شرقی  مرکزی  نظیر  های  مهمی  های 

راه توسعه خطوط  و  طر آهناحداث  از  نیاز  مورد  تامین آب  دریایق ش،  کردن آب  و  و    یرین  ساخت 

ها جدای از کاربرد اصلی  عظیم در سواحل دریای عمان است. ایجاد این زیرساخت  هایاسکلهایجاد  

ر در شرق و شمال  . از سوی دیگکندنیز کمک میامنیت ملی کشور    بهخود در توسعه اقتصاد کشور،  

و ... حضور دارند    ، ترکمنستانی نظیر افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستانیشرق ایران کشورها

ارتباطی می این خطوط  احداث  ندارند.  راه  آزاد  دریاهای  به  فراوان  معدنی  ذخایر  داشتن  با  تواند  که 

شاه به  را  تبدیلایران  مرکزی  آسیای  منطقه  تجاری  تبادالت  تجاری    راه  مبادالت  افزایش  با  که  نماید 

در    یمعدن  صنایعرشد معادن و    ای کشور نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.امنیت منطقه

کشورهای یادشده به ایران خواهد    معدنی  صنایعهای ارتباطی مناسب ذکرشده سبب انتقال  ایران و راه

 شد.  

 تولیدات و کاهش  در پایان با توجه به آنچه که ذکر شد، کشور نیاز مبرم به کاهش وابستگی به نفت و گاز  
 های فراوانی برخوردار های موجود صنایع معدنی از مزیت دارد و در بین گزینه   پر آب راکشاورزی  محصوالت  

می  است  آن  نمودن  لحاظ  با  پایدار کشور  که  توسعه  ملی و حضرا  توان  امنیت  سایه  منطقه  در  در  مقتدر  وری 
مهمترین دغدغه آن کاهش وابستگی کشور به نفت و  باید توسعه که های اجرای برنامه  در حینایران  شاهد بود.

بودجه باشد،  گاز   اختصاص  به  کالن  ناچار  زیرساخت ای  بودجه  ردیف  معدنی ها  از  و صنایع  معدن  بخش  به 
به    است. نیاز  معدن  و  صنعت  و   آبتوسعه  ندارد  از  بخ  زیاد  حاصل  ثروت  نمی  آنصوص  ذاتی  تواند بطور 
 شود .یک نظارت درست از فساد هم دور می در دست دولت باشد و از این نظر با اًرمنحص
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