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 مفهوم اصالحاتی که در این متن استفاده شده است:

 

 ؛تانهای وزارت صنعت، معدن و تجارتمعاونت توسعه مدیریت، منابع و امور اس :معاونت توسعه .1

 معدنی: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛معاونت  .2

 معاونت طرح و برنامه: معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ .3

 ایمیدرو: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران؛ .4

 مان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.سازمان زمین شناسی: ساز .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.telegram.me/Commodities

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران



3 

 

 مقدمه

ایجاد  و اقتصادی رشد به کمک برای توجهی قابل بالقوه هایظرفیت و هامزیت از ایران معدنی صنایع و معادن بخش

 بسیار پیوندهای نظرگرفتن در با و معدنی گسترده ذخایر وجود به توجه با .است برخوردار ایران اقتصاد در اشتغال

 معدنی صنایع و معادن توسعه کشور، خدمات و صنایع از وسیعی طیف با معدنی هایفعالیت بین و طوالنی قوی

و همانطوری که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید  کند ایفا اشتغال ایجاد و اقتصادی رشد در ایکننده سهم تعیین تواندمی

خوشبختانه قوانین باالدستی ارزشمندی  .نماید اقتصادی تبدیل رشد اصلی های پیشران از یکی به را بخش این گردیده، 

مانند برنامه توسعه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون معادن، قانون نظام 

های مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشت، مهندسی معدن و ... وجود دارند که با اجرای دقیق آنها می توان گام

 گر چه این قوانین نیز در مواردی نیاز به اصالح و به روز رسانی دارند. ا

 کشور صادراتی افزوده ارزش صادراتی در تولید محصوالت قابلیت از برخورداری دلیل به معدنی صنایع و معادن

 و برخوردار غیر مناطق اغلب در رشد هایبرنامه تواند بهمی معدنی ذخایر پراکندگی و تنوع دلیل به و بوده سهیم

کشور نقش  روند پیشرفت و ملی اقتصاد در زیر های ویژگی بودن دارا دلیل به این بخش .نماید کمک کشور افتادهدور

 ای دارد:تعیین کننده

 تجدید ناپذیر بودن منابع و ذخایر معدن و بین نسلی بودن منابع معدنی؛ 

 ؛معدنی منابع بودن انفال  

 ؛ارزش افزوده در آن قابلیت و ذاتی ارزش از معدنی ذخایر برخورداری 

  ؛های معدنی و صنایع معدنیبودن فعالیتسرمایه بر و پر ریسک 

 ؛معدنی مستعد برخوردار غیر مناطق زدایی محرومیت و متوازن توسعه به کمک قابلیت  

 ؛نفتی غیر صادرات توسعه به کمک و آوری ارز قابلیت  

 داخلی صنایع از ایگسترده بخش نیازهای تأمین قابلیت. 

 جهانی، ملی، سطوح همه در تحول .هستند روبرو بسیاری هایچالش با صنعتی و اقتصادی مختلف هایبخش امروزه

 و مشتری گرایی فناوری، و تحوالت تغییر شدن، جهانی بنگاهی در جوامع امروزی مشهود می باشد. سرعت و بخشی

ها و لکن وجود چالش .شده است کشورها و هابنگاه بین رقابت تنوع و افزایش به منجر عمر محصوالت کاهش

تنگناهای داخلی که به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود باعث شده است که بخش معدن و صنایع معدنی کشور 

 نتواند متناسب با تغییرات محیطی بین المللی رشد و رقابت پذیر گردد. 
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 تنگناهای کالن : و ها عمده چالش
 های ارزی )نوسانات نرخ ارز، فقدان سیاست ارزی مشخص و پایدار در کشور( ؛سیاست 

  فقدان رابطه مالی کارا و اثربخش بین دولت و بخش معادن؛ 

 محیط کسب و کار نامساعد؛ 

 بخشی : بین تنگناهای و ها چالش عمده
 یاز بخش معدن و صنایع متناسب با ن بنادر و ایجاده ریلی، نقل و حمل ها و رقابتی نبودنزیرساخت ضعف

 معدنی؛

 عدم ارتباط موثر بین بخش و سایر نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه تعامالت بین المللی؛ 

 ؛(عام معنی رکود بازار مصرف محصوالت صنایع معدنی به عنوان نمونه بخش ساختمان )به 

 زیست و منابع طبیعی؛ محیط با تعارضات رفع کارآمد الگوهای فقدان 

  ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی؛ارتباط نظام مند با دانشگاهعدم 

 کشور؛ خیز معدن مناطق در آب و انرژی هایزیرساخت ضعف 

 مالی؛ تامین موثر و کافی ساز و کارهای فقدان 

 .معارضین و مزاحمت های محلی 

 

 بخشی : درون تنگناهای و ها عمده چالش
  عدم هم افزایی نهادهای دولتی و حمایتی بخش معدن و صنایع معدنی؛ 

 های مقیاس واحدهای معدنی و صنایع معدنی؛صرفه 

 های کوتاه مدت درون بخشی دولت؛ سیاستگذاری 

 آالت؛ ماشین فرسودگی و فناوری شکاف 

 پایه؛ اطالعات و ناکافی بودن اکتشافات 

  .عدم توجه به الزامات توسعه پایدار 

 اصالح کار، کسب و فضای بهبود برای مناسبی راهبردهای که نحوی به است الزم تریدقیق ریزیبرنامه اینرو، از

 برداشته باشد. در را ذینفعان تعامالت و روابط تسهیل اجرایی، ارتقای بهره وری و هایروش
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 راه نقشه فروض
 صنایع و معادن هایمزیت و هاظرفیت شناسایی پایه بر ایران، معدنی صنایع و معادن توانمندسازی و توسعه راه نقشه

 صنایع و معادن جایگاه به کالن و راهبردی نگاهی اساس بر همچنین و جهانی بازارهای انداز چشم و کشور معدنی

 است: زیر شرح به فروضی بر مبتنی آن، در شده تعیین کالن اهداف و راه نقشه .است شده تهیه ملی، اقتصاد در معدنی

 زمانی افق و بر اساس افق چشم انداز کشور راه نقشه در شده تدوین کالن اهداف و انداز چشم زمانی افق 

 باشد؛ سال می 4 عملیاتی های برنامه

 بنیان گرایی، دانش برون درونزائی، مانند اهدافی ویژه به مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست راه، نقشه تدوین در

 ؛است شده گرفته نظر در محوری صادرات و پذیری تقویت رقابت و و عدالت محوری

 هداف و برنامه های تدوین شده در این نقشه راه متناسب با شرایط قابل بازنگری خواهد بود.ا 

 

 کالن اهداف و انداز چشم

 چشم انداز ترسیم شده در نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی کشور :

 در اشتغالزا و پایدار اقتصادی رشد پیشران های بخش از یکی عنوان به معدنی ایران صنایع و معادن جایگاه ارتقای "

 ."تا افق چشم انداز ایران اقتصاد

 ماموریت تعریف شده برای بخش معدن و صنایع معدنی در این سند:

یانتی از بهینه و صبرداری بخش معدن و صنایع معدنی کشور از طریق شناسایی منابع و ثروت های بالقوه معدنی، بهره"

ذخایر، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی رقابت پذیر در جهت دستیابی به چشم انداز تعیین شده تا افق چشم انداز اقدام 

 "می نماید.

 :از عبارتند راه، نقشه در کالن لذا اهداف

 ؛های معدنی کشورشناسایی پتانسیل 

 ؛معدنی کشور هایبرداری بهینه از ظرفیتبهره 

 ؛عه زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشورتوس 

 ؛های معدنی و صنایع معدنیوری بنگاهپذیری و بهرهافزایش رقابت 

 ؛های بخش خصوصی داخلی و مشارکت خارجیبهره گیری حداکثری از ظرفیت 

 ؛زیست و منابع طبیعیتوسعه پایدار معادن و صیانت از محیط 

  ؛مواد معدنی مورد نیاز صنایع آیندهتوسعه 

 تامین و ارتقاء منابع انسانی کارآمد و فراهم نمودن محیط کار ایمن و مناسب؛ 

 های اکتشافی، های دانشگاهی مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان در راستای فعالیتبهره گیری حداکثری از ظرفیت

 توسعه معادن و صنایع معدنی.
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 0011و اهداف کمی آن تا افق  0931معدنی و صنایع معدنی در سال میزان تولید محصوالت عمده 

 

 تولید زنجیره فوالد  )میلیون تن(

 سال
استخراج 

 سنگ آهن
 کک چدن گندله آگلومره کنسانتره

آهن 

 اسفنجی

شمش 

 فوالد

1336 55 33 4 32 3 2 7/22 22 

1337 56 37 5 35 3 2 24 24 

1335 101 47 7 45 5 4 30 31 

1333 105 50 7 45 5 4 33 33 

1400 107 51 7 43 5 4 34 34 

 
 ظرفیت زنجیره آلومینیوم )هزار تن( تولید زنجیره آلومینیوم )هزار تن(

 آلومینیم آلومینیم آلومینا سال

1336 220 337 422 

1337 223 355 475 

1335 223 623 775 

1333 267 623 775 

1400 267 623 775 

 
 ظرفیت زنجیره مس )هزار تن( * )هزار تن( تولید زنجیره مس

 کاتد کاتد کنسانتره سال

1336 1146 160 370 

1337 1135 200 370 

1335 1135 220 420 

1333 1427 250 420 

1400 1427 300 420 

 *به دلیل کمبود کنسانتره در داخل کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت های مستقر ذوب و پاالیش مقدور نیست

 
 تولید سایر محصوالت

 سال

محصوالت 

 فوالدی
 زغال خام سنگ کوپ سیمان

کنسانتره 

 زغال
 کاشی و سرامیک

شیشه 

 تخت
 طال

 کیلوگرم هزار تن میلیون متر مربع میلیون تن

1336 5/13  55 13 3 5/1  370 1470 7000 

1400 25 70 15 4 2 500 2000 12000 
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 0011و اکتشافات معدنی کشور تا افق  اهداف کمی سازمان زمین شناسی

بازپردازش و تعبیر و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوابرد 

 دالر هزینه هر واحد( 91موجود کشور )

 کیلومتر خطی )تجمعی( کیلومتر خطی )سالیانه( سال

1337 500،000 500،000 

 

برداشت و تعبیر و تفسیر اطالعات پایه ژئوفیزیک هوابرد با 

 دالر هزینه هر واحد( 011تفکیک باال )قدرت 

 کیلومتر خطی )تجمعی( کیلومتر خطی )سالیانه( سال

1337 100،000 100،000 

1335 300،000 400،000 

1333 600،000 1،000،000 

1400 1،000،000 2،000،000 
 

تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی در 

  0:011111مقیاس 

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 9011)

 )تجمعی( برگه )سالیانه(برگه  سال

1337 20 20 

1335 25 45 

1333 25 70 

1400 30 100 
 

تهیه نقشه های ژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی اکتشافی در 

  0:00111مقیاس 

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 9011)

 برگه )تجمعی( برگه )سالیانه( سال

1337 30 30 

1335 70 100 

1333 130 230 

1400 170 400 
 

 0:00111تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس 

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 0011)

 کیلومتر خطی )تجمعی( کیلومتر خطی )سالیانه( سال

1337 100 100 

1335 250 350 

1333 450 500 

1400 455 1،255 
 

 شناسایی محدوده های امیدبخش معدنیحفاری 

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 9.0)

 )تجمعی(متر  )سالیانه(متر  سال

1337 50،000 50،000 

1335 100،000 150،000 

1333 150،000 300،000 

1400 200،000 500،000 
 

برداشت، پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک زمینی در 

 محدوده های آنومالی 

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 1.9)

 )تجمعی(ایستگاه  )سالیانه( ایستگاه سال

1337 50،000 50،000 

1335 100،000 150،000 

1333 150،000 300،000 

1400 200،000 500،000 
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 طرح اکتشاف سراسری عناصر پایه و استراتژیک

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 01111)

 )تجمعی(پروژه  )سالیانه( پروژه سال

1337 2 2 

1335 2 4 

1333 3 7 

1400 3 10 

 

پتانسیل یابی آب های کارستی به منظور تامین آب مورد نیاز 

 معدن و صنایع معدنی

 میلیون ریال هزینه هر واحد( 1.0)

 )تجمعی( مربعکیلومتر  )سالیانه( مربعکیلومتر  سال

1337 100،000 100،000 

1335 200،000 300،000 

1333 400،000 700،000 

1400 600،000 1،300،000 

 

 ساله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منوط به تامین اعتبار مورد نیاز است. 4: اهداف کمی برنامه 1تبصره 

 قیمت در سال های آتی، بودجه مورد نیاز تغییر خواهد کرد.محاسبه شده است و به تناسب افزایش  1337: هزینه های هر واحد بر مبنای سال 2تبصره 
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  راهبردها
به منظور دستیابی به اهداف چشم انداز و اهداف کالن ترسیم شده و در جهت انجام ماموریت مشخص شده، با تمرکز بر 

 عریف شده اند:هایی به شرح زیر ترفع تنگناها و موانع توسعه معادن و صنایع معدنی کشور، راهبردها و سیاست

 توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار اطالعات پایه؛ -1

 بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید؛ -2

 ؛واردات تیریو مد غیر نفتیتوسعه بازار، صادرات  -3

 ؛تیظرف شیو افزا یمال نیتامگسترش ، اریگذ هیجذب سرما -4

 افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی؛ -5

 ی.فناور یو ارتقا ی، صنایع دانش بنیانکاربرد یهاپژوهش توسعه -6

 

 

 

 

  عملیاتی نمودن نقشه راه: نظام طراحی

 توسط دستگاه های مسئول اشاره شده در این به منظور عملیاتی نمودن نقشه راه و ارزیابی عملکرد الزم است اقدامات زیر

 سند صورت پذیرد:

 ؛ اولویت بندی سیاست ها 

 ها؛های عملیاتی برای محقق شدن هر کدام از سیاستتدوین برنامه 

  مشخص شدن تکالیف سایر نهادهای دولت از قبیل سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان

 محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و ...  و در صورت لزوم اخذ مصوبه هیات وزیران؛

 های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملیاتی نمودن این مانها و سازشفاف سازی وظایف سایر معاونت

 نقشه؛

 .طراحی نظام ارزیابی عملکرد برنامه های تدوین شده و پیاده سازی آن 
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 سیاستها
از  یک هر تفکیک به اصلی سیاستهای راه، نقشه سند در شده تعریف اصلی اهداف از یک هر به دستیابی منظور به

 است: شده تعریف زیر شرح به بند 73 شش گانه مشتمل برراهبردهای 
 توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار اطالعات پایه

 همکاران پیگیری / مسئول اجرا سیاستها ردیف

1 

استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در بخش زمین شناسی اکتشاف از طریق 

معتبر داخلی و خارجی و مشارکت یا عقد قرارداد مشاوره ای با دانشگاههای 

شرکتهای متخصص بین المللی با تمرکز بر اکتشاف عناصر استراتژیک و ذخایر 

 پنهان

 ، سازمان زمین شناسی

 ایمیدرو

وزارت صنعت، معاونت معدنی 

معدن و تجارت، تشکل ها و 

 ،شرکتهای بزرگ بخش خصوصی

 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

2 

اکتشااف از جمله مراحل شااناسااایی و پی جویی صاارفا   کلیه امور حاکمیتی مرتبط با

توسااط سااازمان زمین شااناساای انجام میشااود و کلیه اطالعات و داده های حاصاال به 

( و بدون دریافت وجه در اختیار عموم مردم قرار گیرد و on lineصااورت بر خط )

عت، معدن صنانجام این فعالیها برای سایر معاونت ها و یا شرکتهای وابسته به وزارت 

)از جمله ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ...( ممنوع می باشد؛  و تجارت

همچنین ساازمان زمین شاناسی به جز در مواردی که از طریق انعقاد قرارداد با بخش   

خصااوصاای، ایمیدرو و یا .... صااورت می گیرد اجازه ورود به اکتشااافات عمومی    

یر وز جویی( را ندارد. موارد اسااتثاء این بند توسااط )مراحل بعد از شااناسااایی و پی  

 تعیین می گردد.صنعت، معدن و تجارت 

بدیهی اسات که بخش خصاوصی می تواند از ابتدا تا انتهای مراحل اکتشاف را پ    

 از سپری نمودن مراحل قانونی انجام دهد.

 ، سازمان زمین شناسی

 ایمیدرو

وزارت صنعت، معاونت معدنی 

شرکت های بخش معدن و تجارت، 

 خصوصی

3 

اصاالح ساختار فنی و نیروی انسانی و افزایش سرمایه صندو  بیمه فعالیتهای معدنی   

با هدف تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش معدن و کاهش ریسک 

 به ویژه در بخش اکتشاف 

 ایمیدرو

، وزارت صنعت، معدن و تجارت

، اقتصادی و داراییوزارت امور 

 برنامه و بودجهسازمان 

4 

توساعه زیرسااختهای اطالعاتی زمین شاناسای اکتشاف )پایگاه  ملی داده های علوم     

( در خصااوا الزام در به 5ماده  3زمین( و تسااریع در اجرای قانون معادن )تبصااره  

ایمیدرو و  -انرژی اتمی  -نفت -اشااتراگ گذاری داده های سااازمان زمین شااناساای

 بخش خصوصی

 شناسیسازمان زمین 

و بودجه،  ایمیدرو، سازمان برنامه

، انرژی اتمی، وزارت نفتسازمان 

، وزارت صنعت، معدن و تجارت

 بخش خصوصی

5 

قانون  43چابک سازی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور )بند پ ماده 

برنامه شاشام( و ارتقاک کیفی استاندارد کاری سازمان در حد سازمانهای بین المللی   

طریق اصاالح ساختار اداری، مالی، فنی و تجهیزاتی با استفاده از بخش خصوصی  از 

و مشااوران بین المللی و اساتاندارد ساازی تهیه گزارشهای فعالیتهای زمین شناسی و    

 اکتشافی 

معدن و وزارت صنعت، 

 تجارت، سازمان زمین شناسی

ایمیدرو، تشکل ها و شرکتهای 

بزرگ بخش خصوصی، نظام 

 نمهندسی معد

6 
تقویت ساایسااتم مکانیزه ثبت محدوده های اکتشااافی )تکمیل طرح کاداسااتر( برای  

 متقاضیان و به حداقل رساندن دخالتهای انسانی به منظور روانسازی و شفاف سازی 

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت
 ، سازمان زمین شناسیایمیدرو

7 

پراساااپکترال باا اساااتفااده از    هاای برداشااات و تکمیال داده هاای ژئوفیزیاک هوایی    

های داخلی و بین المللی و تکمیل نقشه های زمین شناسی موضوعی با مقیاس مشاوره

 با فن آوری های روز دنیا  1:25000

 سازمان زمین شناسی
وزارت معاونت معدنی ایمیدرو و 

 صنعت، معدن و تجارت
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 توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار اطالعات پایه

 همکاران پیگیری / مسئول اجرا سیاستها ردیف

5 

م از دولتی و بررسااای و طبقاه بندی آخرین وضاااعیت محدوده های اکتشاااافی )اع  

خصاوصای( از نظر پیشارفت یا عدم پیشارفت عملیات اکتشافی بنحوی که مشخص     

شاااود علات عادم پیشااارفات کدام یک از موارد مالی، موانع محلی، عدم اهلیت و     

صااالحیت تخصااصاای و یا موانع قانونی )منابع طبیعی، محیط زیساات و یا ...( بوده و  

صااورت لزوم لغو پروانه و آزادسااازی  اقدام جهت تعیین تکلیف و رفع موانع و یا در

 آن

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، بخش خصوصی و سایر  

 شرکت های دولتی

3 

از  % 20 حداقلاساااتفاده از فاینان  و خطوط اعتباری برای اکتشااااف و تخصااایص 

قانون برنامه ششم و درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی  43)پ( ماده  اعتبارات بند

های عملیاتی ایمیدرو درامد % 15حداقل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و 

 برای اکتشاف

وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، سازمان زمین شناسی 

 و ایمیدرو

 سازمان برنامه و بودجه

 سازمان زمین شناسی مناطق معدنی جهت مصرف آب در صنایع و معادنشناسایی منابع آب غیرمتعارف  10
وزارت صنعت، معاونت معدنی 

 معدن و تجارت، بخش خصوصی

 
 

 

 

  

www.telegram.me/Commodities

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران



12 

 

 بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

11 

معدنی و صااانایع معدنی بخش برگذاری جلساااات مساااتمر ماهیانه با تشاااکلهای  

خصاوصای و بررسای مساائل و مشاکالت این بخش با حضاور اعضای فراکسیون       

 معدن و کمیته معدن کمسیون صنایع و معادن مجل  شورای اسالمی

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و 

 تشکلهای معدنی

12 

در توسعه کسب و کارها  معدن و تجارت صنعت،شفاف سازی سیاستهای وزارت 

در افق بلندمدت، تدوین استراتژی های مرتبط با کلیه مواد معدنی و تعهد به اجرای 

آن، پرهیز از اعمال سایاستهای لحظه ای، شفافیت در محاسبه حقو  دولتی و روند  

تغییرات آتی آن بنحوی کاه دریافت حقو  دولتی حسااااس به قیمت فروش مواد  

دی و زمانی متضمن توسعه بخش ده و در مقاطع و شارایط مختلف اقتصاا  معدنی بو

 باشد

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

وزارت اقتصاد، ایمیدرو، شرکتهای 

بزرگ خصوصی معدن و صنایع 

 معدنی

13 

مادیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش مواد معدنی و سااااماندهی و تعیین تکلیف  

برداری معادن و مجوزهای صااادر شااده صاانایع معدنی بطوری که پروانه های بهره 

 هیچ معدن و یا صنایع معدنی در تعطیلی بیش از یک سال نباشد

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور، ایمیدرو و تشکل ها و 

 شرکتهای بزرگ بخش خصوصی

14 

حاذف ارتبااط ماالی بین مسااائولین فنی معاادن با دارندگان پروانه بهره برداری  و     

صنعت، پرداخت حق الزحمه آنها از طریق سازمان نظام مهندسی معدن و یا وزارت 

؛ اصالح و ارتقاء دستورالعمل های مسئولین فنی معادن توسط نظام معدن و تجارت

 تهای قانونی و تعهدات بیشااترمهندساای معدن به طوری که موجب افزایش مساائولی

 مسئولین فنی گردد

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

سازمان نظام مهندسی و بخش 

 خصوصی

15 

شااناخت مزیت های نساابی کشااورهای مختلف و ایجاد بسااتر همکاری در جهت   

توسااعه معادن و صاانایع معدنی کشااور و در صااورت لزوم حمایت از خرید سااهام  

معدنی و صاانایع معدنی کشااورهای هدف صااادراتی توسااط بخش   شاارکت های 

 خصوصی

وزارت اقتصاد، وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، وزارت امور خارجه، 

تشکل ها و شرکتهای بزرگ بخش 

 خصوصی

16 

تهیاه یاا تکمیال  طرحهاای جامع صااانایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده برای مواد      

 دانشااگاهها و شاارکت های مشاااورداخلی و بین المللی ومعدنی مهم، با اسااتفاده از 

صدور مجوزهای توسعه ای با توجه به ایجاد توازن در زنجیره و توازن منطقه ای با 

 قانون برنامه ششم( 46اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته )بند الف ماده 

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

اسی، ایمیدرو، سازمان زمین شن

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و 

 بخش خصوصی

17 

تکمیل سامانه آنالین صدور مجوزات حاکمیتی و امکان ردیابی آخرین مرحله از 

قانون معادن و  24ماده  4طرف ذینفع و انجام پنجره واحد در جهت اجرای تبصره 

 رفع موانع تولیدقانون  57ماده  5آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره  115ماده 

صنعت، معدن و وزارت 

 تجارت
 ادارات کل استانها

15 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان 

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن 

( قانون اساسی، 44مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

ز طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی استخراج و فروش معادن متعلق به خود را ا

یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه 

رعایت قانون مذکور در قالب معادن پ  از واریز به خزانه داری کل کشور با 

های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بودجه

تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فراورده های مواد  هایشرکت

 ایمیدرو
وزارت صنعت، معاونت معدنی 

 معدن و تجارت و بخش خصوصی
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 بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و پژوهش

 .معدنی و کمک به بخش فناوری )تکنولوژی( در بخش معدن می شود

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس 

 کاال یا مزایده مجاز است

13 

اصاااالح قوانین، آئین نامه های اجرایی و ضاااوابط و دساااتورالعمل های مرتبط با  

زنجیره فعالیتهای معدنی و صانایع معدنی با تاکید بر قانون هدفمندسازی یارانه ها و  

قانون معادن در جهت شاافاف سااازی و تسااهیل فضااای    14آیین نامه اجرایی ماده 

 کسب و کار و ثبات قوانین

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، 

سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام 

مهندسی معدن، تشکلهای معدنی 

 بخش خصوصی

20 

صاانایع معدنی بزرگ )مانند بررساای و پیگیری ویژه مسااائل و مشااکالت معادن و  

ذوب آهن اصاافهان و ...( و پیگیری تسااریع در صاادور مجوزهای حاکمیتی برای   

 -طرحهاای بزرگ مقیاس ملی از طریق  تشاااکیل کارگروه ویژه )محیط زیسااات   

 ...( -فاینان  و شورای اقتصاد 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ایمیدرو، سازمان برنامه و بودجه، 

ت ، وزارسازمان محیط زیست

 جهاد،کشاورزی، بخش خصوصی

21 

ایجاد ساااتادهای تخصاااصااای در بخشاااهای اولویت دار معدن و صااانایع معدنی با  

محوریت تشاکلهای بخش خصوصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور  

 هماهنگی و افزایش رقابت پذیری و رونق صادرات  

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

شناسی، زمین سازمان ایمیدرو، 

وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و 

ن محیط زیست، بانک بودجه، سازما

، شرکتهای بزرگ مرکزی، تشکلها

 خصوصی معدن و صنایع معدنی

22 

تدوین دسااتورالعمل های مشاااترگ در جهت شااافاف ساااازی و تفکیک وظایف  

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار در خصوا ایمنی معادن و تعریف 

 مشو  های حمایتی از ایمنی معادن و صنایع معدنیبسته های 

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

وزارت کار، نظام مهندسی معدن، 

ایمیدرو، شرکتهای بزرگ خصوصی 

 معدن و صنایع معدنی

23 

تدوین دستورالعمل های مشترگ با سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و منابع 

سیاستهای جبران محیط زیست و منابع طبیعی در فعالیتها و طبیعی کشاور و طراحی  

وحدت رویه در کلیه واحدهای ساط  کشور و اعمال تمهیدات الزم در خصوا  

 مکرر قانون معادن 24ی ی مدیریت شده از مادهاستفاده

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

 سازمانسازمان محیط زیست، 

ی، زداریآبخ و مراتع ها،جنگل

ایمیدرو، سازمان زمین شناسی، 

 سازمان برنامه و بودجه

24 
ایجاد زیرساااختهای مورد نیاز توسااعه فعالیتهای معدنی گهر ساانگها )قیمتی و نیمه  

 قیمتی( کشور با هدف افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و رشد صادرات آن 

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

 سازمان نظام مهندسی معدن،

ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و 

 بخش خصوصی

25 

فرهنا  ساااازی با هدف تغییر نگاه جامعه به حوزه معدن از طریق انتشاااار مطالب   

جذاب اقتصاادی و صانعتی مرتبط با معدن، همکاری در ایجاد موزه معدن، توسعه   

صاانعت توریساام معدنی و زمین گردشااگری، میزگردهایی در خصااوا معدن در 

ون، دانشاااگاه ها و مراکز آموزش عالی و اجرای بازدیدهای دوره ای رادیو، تلویزی

کارآموزان و دانشاجویان دانشگاههای معتبر، تبلی  محلی در خصوا نقش معادن  

 در توسعه اقتصاد

 ایمیدرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

سازمان نظام مهندسی، سازمان زمین 

شناسی، انجمنهای بخش خصوصی، 

، گردشگری ، سازمانوزارت علوم

شرکتهای خصوصی  صدا و سیما،

 بزرگ و شوراها و ...
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 بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

26 

بهبود فرایند تدوین اسااتراتژی ها و پایش اثربخشاای اجرای ساایاسااتهای دولت از    

طریق طراحی و پیاده سااازی ساایسااتم جامع آمار تخصااصاای بخش معدن و صاانایع 

 معدنی کشور و انتشار عملکرد شاخصهای کالن این حوزه

ایمیدرو، سازمان زمین 

معاونت معدنی شناسی، 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 وزارت اقتصاد، بانک مرکزی،

راه و شهرسازی، سازمان  وزارت

ملی آمار، تشکل ها و شرکتهای 

 بزرگ بخش خصوصی

27 
 و  سازی نقشه راهنظور بررسی اثرات تحریم بر پیادهای به متشکیل کمیته

 اولویت بندی سیاستهای تدوین شدهتصمیم گیری به منظور 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت
 ایمیدرو، سازمان زمین شناسی
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 واردات تیریو مدغیر نفتی وسعه بازار، صادرات ت

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

25 

تبادل موافقتنامه و تفاهم نامه سااارمایه گذاری و تجاری در بخش معدن و صااانایع 

افزایش طرفهای صاااادراتی و تقویت دفاتر خارجی صاااادراتی و رایزنان   معدنی و

 بازرگانی در سفارتخانه ها و تشکیل کنسرسیوم های بین المللی

 ایمیدرو

وزارت صنعت، معاونت معدنی 

، تشکلها، سازمان معدن و تجارت

توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، 

 شرکتهای بزرگ بخش خصوصی

23 

افزایش صاادرات محصوالت با ارزش افزوده باالترمعدن و صنایع معدنی از طریق  

تثبیت قوانین و مقررات و برنامه ریزی بلندمدت با محوریت امکان تساویه حساااب  

و ساااایر امتیاازات باا پیش بینی و اعمال    VATنقادی باا ماالیاات بر ارزش افزوده     

تی بر روی ماده معدنی مشاااوقهای صاااادراتی هدفمند و یا اعمال عوارا صاااادرا

 مورد نیاز صنایع فراوری داخلی و از طرف دولت مطابق با توانمندی شرکتها 

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

، وزارت اقتصاد، سازمان ایمیدرو

ای ها و شرکته، تشکلو بودجه برنامه

 بزرگ بخش خصوصی

30 

 ابزارها و تنوع گساااترش و صاااادراتی رین  و داخلی کاالی بورس تقویت 

مالی )عرضااه مواد معدنی مورد نیاز صاانایع معدنی جهت کشااف قیمت    خدمات

خرید دیون پیمانکاران  -فروش آتی  -امکان هج کردن  -واقعی معامالت ساالف 

جهان( و  مالی بازارهای در رایج مالی ابزارهای ساااایر و شااارکتهای معدنی و و

 کشور ری شرکتهای بزرگ معدنیو رجیستو تسهیالت الزم برای ثبت ایجاد بستر 

آموزش کلیاه فعاالن در حوزه معدن و  و   LMEهاای بین المللی ماانناد    در  بورس

 صنایع معدنی جهت استفاده از این پتانسیل

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

اقتصاد و دارایی،  امور وزارت

 و بخش خصوصی ایمیدرو

31 
اعتبار اسااانادی از طرف خریداران تقویات صاااادرات از طریق امکاان گشاااایش    

 محصوالت معدن و صنایع معدنی خارجی

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

و  بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

 بخش خصوصی

32 

ایجاد بساترهای مناساب و تقویت بخش خصوصی به منظور صدور خدمات فنی و   

جهت ارز آوری و مهندسای زمین شاناسای و اکتشافی معدنی به کشورهای هدف    

 اشتغال

 سازمان زمین شناسی

وزارت صنعت، معاونت معدنی 

، ایمیدرو، بخش معدن و تجارت

 خصوصی

33 

مدیریت واردات از طریق شاااناساااایی ظرفیتهای خالی در حوزه معدن و صااانایع  

معادنی و تعیین بهیناه تعرفاه های گمرکی برای محصاااوالتی که در داخل به حد    

)شاامل تولیدات مواد واسطه ای و مصرفی زنجیره صنایع   کفایت امکان تولید دارد

 معدنی(

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، وزارت اقتصاد، سازمان 

برنامه و بودجه، تشکل ها و 

 شرکتهای بزرگ بخش خصوصی

34 

اتصاااال بورس اورا  بهادار و کاالی ایران به بورساااهای جهانی و امکان عرضاااه  

سااهام شاارکتها و محصااوالت تولیدی در بازارهای جهانی با هدف تامین  طرحها، 

 نقدینگی واحدها و سرمایه پروژه ها

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

وزارت امور اقتصاد و دارایی، 

 ایمیدرو، بخش خصوصی 

35 
ارایه یوزان  به منظور تامین مالی صاااادرات شااارکهای معدن و صااانایع معدنی و 

 هفعاالن بازار مربوط

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

 ها و، وزارت اقتصاد، بانک ایمیدرو

 بخش خصوصی

36 
و صاانایع معدنی با هدف توسااعه  برند سااازی محصااوالت صااادراتی بخش معدن 

 الت با کیفیت و به صورت پایداروت محصارصاد
 ایمیدرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

 خصوصی وشرکتهای تولیدکننده 

های بخش تشکل ها ودولتی ، انجمن

 خصوصی
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 واردات تیریو مدغیر نفتی وسعه بازار، صادرات ت

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

37 

کاهش قیمت تمام شاده حمل و نقل داخلی و خارجی محصوالت معدن و صنایع  

معادنی و افزایش سااارعات و کیفیات از طریق هماهنگی و هم افزایی بین متولیان    

ی های ریلجاده ای ( و رفع گلوگاه -دریایی  -بندری  -حمل و نقل کشور )ریلی 

 صادراتی به این زنجیره و در صورت لزوم ارایه تخفیفات

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

وزارت راه و شهرسازی، سازمان 

، بخش ایمیدروبرنامه و بودجه، 

 خصوصی
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 تیظرف شیو افزا یمال نیتامگسترش  ،یگذار هیجذب سرما

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

35 

ساارمایه گذار داخلی و خارجی فناوری های نوین و تشااکیل کارگروه ویژه جذب 

اساااتفاده از تجارب کشاااورهای موفق در جذب سااارمایه گذار در حوزه معدن و  

ی گذاراردادهای کوچک و بزرگ جذب سرمایهصنایع معدنی و تدوین الگوی قر

 در کلیه پروسه ها از اکتشاف تا تجارت معدن و صنایع معدنی

 ایمیدرو

وزارت سازمان توسعه تجارت، 

صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور 

خارجه، وزارت اقتصاد، تشکل ها و 

شرکتهای بزرگ بخش خصوصی، 

 سازمان زمین شناسی

33 

قانون معادن در خصاااوا الزام بانکها به پذیرش  3ماده  1پیگیری اجرای تبصاااره 

ر ملزومات از طرف پروانه بهره برداری معادن و ماشااین آالت، تاساایسااات و سااای  

 تبانک بعنوان ضمانت تسهیال

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، بانک مرکزی و بانکهای 

 عامل 

40 

اولویت دهی و افزایش ساهم بخش معدن و صنایع معدنی در دریافت تسهیالت از  

و  یاراعتب یساکها یکاهش رصاندو  توساعه ملی و ساایر بانکها و اخذ فاینان  و    

رائه تسهیالت به طرحهای بازیافت ا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخصوصاً

قانون  21و  12ضاااایعاات مواد معادنی، بازیابی آب و انرژی با نرخ حمایتی )ماده   

 رفع موانع تولید(

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

، بانک امور اقتصادی و داراییوزارت 

 سازمان برنامه و بودجه، مرکزی،

 یدروایم

41 
زمینه سااازی حضااور موسااسااات معتبر اعتبارساانجی به منظور امکان تامین مالی     

 فاینان  بر اساس اعتبار بنگاه و تضمین بازپرداخت توسط خود بنگاه  
 ایمیدرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

سازمان برنامه و بودجه، شرکتهای 

 بزرگ بخش خصوصی

42 

تخصیص درصدی از تعرفه های دریافتی واردات و عوارا صادراتی مواد معدنی 

و محصاوالت صانایع معدنی برای بازساازی، نوسازی و ارتقاک تکنولوژی و تامین    

 زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

امور اقتصادی و دارایی، وزارت 

 ناسیسازمان زمین شایمیدرو، 

43 
 منظور به المللی بین مالی نظام با داخلیای بیمه و بانکی ارتباطات موانع رفع

 محصول صادرات و گذاری جذب سرمایه های برنامه پیشبرد

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

امور ، ایمیدرو، وزارت بانک مرکزی

سازمان برنامه و  اقتصادی و دارایی،

 بودجه

44 

و بلندمدت برای اجرای طرحهای توساااعه معدن و صااانایع تامین مالی ارزان قیمت 

معدنی ازطریق خطوط اعتباری جدید بین ایران و کشااورهای دنیا با تاکید بر چین،  

 اروپا، ژاپن و کره

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 ایمیدرو، بخش خصوصی

45 
حی و اجرای مکانیزم مالیاتی و تشاویقی با هدف لحا  بخشای از سود   پیگیری طرا

 ساالنه عملکرد معادن و شرکتهای معدنی در اکتشاف در توسعه سرمایه گذاری

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

 امور اقتصادی و دارایی،وزارت 

ایمیدرو، تشکل ها و شرکتهای بزرگ 

 بخش خصوصی

46 

شااارکتهای مشااااوره ای و پیمانکاران داخلی جهت تشاااکیل  حماایات و تقویات    

شارکتهای بین المللی و یا حداقل مشاارکت با شرکتهای بین المللی معتبر در انجام   

فعالیتهای معدنی و صااانایع معدنی داخلی و خارجی و همچنین انجام آموزشاااهای  

 تخصاصای توساط مربیان خارجی و پیاده سازی متدها و استانداردهای معدنی روز   

 جهان در پروژه های معدنی

 ایمیدرو

، وزارت صنعت، معدن و تجارت

زمین شناسی، نظام مهندسی سازمان 

معدن، تشکل ها و شرکتهای مشاوره 

 ، سازمان برنامه و بودجهای بزرگ

47 
شاناساایی بنگاههای خارجی صانایع معدنی که بخشای از بازار کشور را در اختیار     

 سرمایه گذاری مستقیم خارجیدارند و جذب آنها به منظور 

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ایمیدرو، وزارت امور اقتصادی و 

خارجه، سازمان  امور دارایی، وزارت

 توسعه تجارت و بخش خصوصی
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 تیظرف شیو افزا یمال نیتامگسترش  ،یگذار هیجذب سرما

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاستها ردیف

45 

ه نوع مااده معدنی در کشاااور و  تعریف معادنکااری کوچاک مقیااس باا توجاه با       

حمایت تشکیل  و ارایه مشو  وساازی حمایتهای دولت از معادن کوچک  شافاف 

تعاونی ها و کنساارساایوم های معادن کوچک و اجرای طرحهای مشااترگ فراوری 

 در کنار آنها )شامل فراوری سیار(  با هدف افزایش رقابت پذیری

وزارت معاونت معدنی 

 صنعت، معدن و تجارت

ایمیدرو، تشکل ها و شرکتهای بخش 

 خصوصی

43 

حمایت دولت در ضاامانت فاینان  تعریف ضااوابط و الزامات مورد نیاز به منظور 

شرکتهای سهامی عام و خصوصی بزرگ مقیاس با هدف سرمایه گذاری و اجرای 

 طرحهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی)مشابه شرکتهای دولتی(

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

، امور اقتصادی و داراییوزارت 

ایمیدرو، بانک مرکزی، تشکل ها و 

 یشرکتهای بزرگ بخش خصوص

50 
پیگیری اصاالح قانون و پرداخت وام صاندو  توسعه ملی به طرح های توسعه ای   

 سهام دارد %43که ایمیدرو در آن حداکثر 
 ایمیدرو

وزارت صنعت، معدن و معاونت معدنی 

 تجارت، سازمان برنامه و بودجه

51 
فروش اورا  مشاااارکت بین المللی و فاینان  خارجی با نرخ بهره رقابتی با هدف 

 تعریف و اجرای چند طرح بزرگ مقیاس ملی و اقتصادی با محصول صادراتی
 ایمیدرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک 

مرکزی، وزارت امور اقتصادی و 

و شرکتهای بزرگ ها دارایی، تشکل

 بخش خصوصی

52 
ارائه یوزان  به منظور تامین مالی طرح های زودبازده معدنی و صاانایع معدنی و یا 

 طرحهای نیمه تمام تکمیل

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

امور ، ایمیدرو، وزارت بانک مرکزی

 اقتصادی و دارایی

53 

و  یمیدروابازگشت منابع مالی حاصل از فروش دارایی ایمیدرو از خزانه به پیگیری 

، جهت سرمایه گذاری در ایمیدروضمانت فاینان  از طرف دولت معادل مطالبات 

 زیرساختهای بخش معدن و صنایع معدنیطرحهای توسعه و 

 ایمیدرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی
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 افزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی 

 همکاران / پیگیری مسئول اجرا سیاست ها ردیف

54 
ف، آالت معدنی )اکتشاشناسایی گلوگاههای تامین و نوسازی تجهیزات و ماشین 

 استخراج و آزمایشگاه( و تالش برای رفع آنها

وزارت معاونت معدنی 

صنعت، معدن و تجارت، 

 سازمان نظام مهندسی معدن

تشکلها و شرکتهای بخش ایمیدرو، 

، سازمان ، سازمان زمین شناسیخصوصی

نظام مهندسی، دانشگاه ها و مراکز 

 آموزش عالی

55 
حوزه آب و بااازیااابی آن در خطوط تولیااد و اساااتفاااده از  افزایش بهره وری در 

 تکنولوژی های کم آب بر

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ها و مراکز وزارت نیرو، دانشگاهایمیدرو، 

تشکل ها و شرکتهای آموزش عالی، 

 بخش خصوصی

56 

 تشویقی های سایاست  بکارگیری طریق از ها بنگاه ادغام و تولید مقیاس افزایش

 اعطای ساایاساات  در بازنگری و ...( و مالیاتی دولتی، معافیت حقو )مناسااب 

 کوچک مقیاس معدنی صنایع به مجوز

معاونت معدنی وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

 ،وزارت امور اقتصادی و داراییایمیدرو، 

 و بخش خصوصی سازمان برنامه و بودجه

57 

واحدهای صنایع معدنی و ارائه مشو  ها )تخفیف حقو  دولتی و ...( و حمایت از 

سازی های روز دنیا و بومیه استفاده از تجهیزات و تکنولوژیمعدنکارانی که اقدام ب

آن مینمایند و یا در حوزه بازیافت ضایعات مواد معدنی، بازیابی آب و کاهش 

 مصرف انرژی فعالیت مینمایند

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

ایمیدرو، تشکلها و شرکتهای بخش 

معاونت علمی و فناوری خصوصی، 

، دانشگاه ها و مراکز ریاست جمهوری

 آموزش عالی

55 

توجه ویژه به اجرای ساایاسااتهای تدوین شااده در طرح جامع زغالساان  با هدف   

معادن و توجه به مبحث زغالسااان  به عنوان یکی از  این افزایش رقاابات پاذیری   

تفاده از سوبسید انرژی( و کمک دولت جهت باالبردن ضریب حاملهای انرژی )اس

ایمنی معادن زغال سااان ، ایجاد مشاااو  های مختلف مالی و قانونی برای بخش  

خصوصی جهت سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مدرن در معادن زغال سن  و 

 معافیت آنها از پاره ای از عوارا دولتی

معاونت معدنی وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت
 سازمان زمین شناسی

53 

تدوین و بروز رسااانی اسااتانداردهای محصااوالت معدن و صاانایع معدنی با هدف  

ارتقای کیفیت محصول و افزایش رقابت پذیری و حفظ محیط زیست با همکاری 

 و سازمان محیط زیست سازمان ملی استاندارد

معاونت معدنی وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت

شناسی، سازمان  ایمیدرو، سازمان زمین 

نظام مهندسی معدن، تشکل ها و 

، شرکتهای بزرگ بخش خصوصی

 سازمان ملی استاندارد

60 

تدوین نیازهای آموزشای و اجرای آموزشهای تخصصی و مهارتی مرتبط با حوزه  

معدن و صاانایع معدنی )شااامل دوره های آموزشاای حرفه ای در خصااوا قوانین  

حیط زیست و ....( و احیاک آموزشگاههای حقو  بین الملل و سارمایه گذاری و م 

فنی و حرفه ای در ساط  کاردانی جهت تربیت تکنسینهای اکتشاف، بهره برداری  

 و فراوری مواد معدنی

 ایمیدرو

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

 ،سازمان زمین شناسیرش، آموزش و پرو

صنفی و  ، انجمنهاینظام مهندسی معدن

 ، بخش خصوصیتخصصی

61 

ش بخ به ویژهتقویت دانش مدیران و متخصااصااان معدن و صاانایع معدنی کشااور  

خصااوصاای از طریق تبادل تجربیات روز دنیا )بازدیدها، همایش ها، آموزش و ...( 

 و استفاده از تجربیات مدیران متخصص و با سابقه داخل و خارج از کشور

ایمیدرو، سازمان زمین 

 شناسی

و تجارت، وزارت  وزارت صنعت، معدن

تشکل ها و علوم، تحقیقات و فناوری و 

 شرکتهای بزرگ بخش خصوصی
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 پیگیری

 همکاران

62 

مدیریت یکپارچه تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی تمام مراکز وابسته به وزارت 

صانعت، معدن و تجارت و ارتقاء  آن به صورت شبکه ای در سط  استانداردهای  

بین المللی از طریق اساتفاده از تجارب و یا مشارکت با آزمایشگاههای بین المللی  

در صاااورت امکان اساااتفاده از   و ...( و Mintek  ،Minmetal)باه عنوان مثاال   

 مشارکت بخش خصوصی

ایمیدرو، سازمان زمین 

 شناسی

صنعت، معدن و وزارت معاونت معدنی 

، دانشگاه ها سازمان ملی استانداردتجارت، 

 و مراکز آموزش عالی

63 

شناسایی و بومی سازی فن آوری های روز دنیا در خصوا اقتصادی نمودن مواد 

و   (byproductعناصااار کمیاب از مواد معدنی ) معدنی کم عیار و اساااتحصاااال 

ها و تشاااویق و الزام در بکار گیری آنها در طرح های بازساااازی و نوساااازی باطله

 معادن

 ایمیدرو

صنعت، معدن و وزارت معاونت معدنی 

، دانشگاهها و سازمان زمین شناسی تجارت،

 و بخش خصوصی مراکز آموزش عالی

64 

اساتفاده از پتانسایل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توانمند داخلی و خارجی در   

انجااام پژوهشاااهااای کاااربردی و بهره گیری از دانشاااهااای نوین )بیوتکنولوژی،  

ناانوتکنولوژی، فن آوری اطالعاات و ...( در مراحال اکتشااااف و بهره برداری از    

 زسازی محیط طبیعی ومعادن و صانایع معدنی و کاهش اثرات زیست محیطی و با 

حمایت از استارت آپ های معدنی با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت های قانونی 

 قانون معادن و ...(   10)به عنوان مثال تبصره 

ایمیدرو، سازمان زمین 

 شناسی

دانشگاهها ، صنعت، معدن و تجارتوزارت 

 و بخش خصوصی و مراکز آموزش عالی

65 
شاااده تولید ماده معدنی و محصاااوالت آن از طریق انجام کاهش هزینه های تمام 

 پژوهشهای کاربردی، مشارکت شرکت های دانش بنیان، فن آوری های نو و ....

، سازمان زمین ایمیدرو

 شناسی

صنعت، معدن و وزارت معاونت معدنی 

 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،تجارت، 

شرکتهای بزرگ بخش ها و تشکل

 خصوصی

 ایمیدرو انتقال فناوری روز دنیا از طریق خرید سهام و یا تملک شرکتهای فن آور  66

تشکل ها و شرکتهای سازمان زمین شناسی، 

و مراکز آموزش  بزرگ بخش خصوصی

 عالی

67 

ایجاد و تقویت موسااسااات پژوهشااهای کاربردی مشااترگ با دانشااگاهها و مراکز  

ایجاااد و تقویاات مراکز پژوهش و  علمی پژوهشااای معتبر داخلی و خااارجی و

آوری صانایع معدنی اولویت دار )مخصاوصا فوالد، م ، سرب و روی، طال و   فن

 آلومینیوم( با مشارکت بخش خصوصی

ایمیدرو، سازمان زمین 

 شناسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت 

 علوم 

65 

تشاویق و حمایت از ایجاد شرکتهای دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی و  

حمایتهای به منظور جذب  معااونت علمی و فناوری ریاسااات جمهوری رایزنی باا  

 مالی و معنوی برای آنها

 ایمیدرو

معاونت ، وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان  ،علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشگاهها و مراکز آموزش  زمین شناسی،

 تشکلها و شرکتهای بخش خصوصی عالی،

63 

دانشاگاه برتر کشاور به عنوان هساته مرکزی پژوهشهای     10قطب بندی و انتخاب 

عناصر  -5سرب و روی،  -4طال،  -3م ،  -2آهن،  -1ماده معدنی:  10کاربردی 

  -3قیمتی  سااانگهاای قیمتی و نیمااه  -5کرومیاات،  -7آلومینیم،  -6ناادر خاااکی،  

 ردن کلیه تحقیقات مربوطه به آنهاکانی های صنعتی و سپ -10زغال، 

ایمیدرو، سازمان زمین 

 شناسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاهها 

 و مراکز آموزش عالی
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 پیگیری

 همکاران

70 
 حماایت مالی و معنوی از ثبت و بومی ساااازی فناوری های ایجاد شاااده توساااط  

 صنایع معدنی شرکتهای ایرانی در زمینه معدن و

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بخش خصوصی،  زمین شناسی، سازمان

 ایمیدرو

71 

و فن آوری  حمایت از مشاارکت شارکت های دانش بنیان و موساساات پژوهشی    

با هدف انتقال دانش  قراردادهای خارجی به عنوان ضلع سوم قراردادغیر دولتی در 

 و فن آوری

 ایمیدرو

، سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت

دانشگاهها و مراکز آموزش زمین شناسی، 

 عالی و بخش خصوصی

72 
های مدیریت دانش و مدیریت فناوری در حماایات از پیااده ساااازی و ارتقاا نظام    

 مراکز تولیدی دارای اولویت در معدن و صنایع معدنی کشور
 ایمیدرو

معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و 

معاونت علمی و فناوری ریاست ، تجارت

 ، سازمان زمین شناسیجمهوری

73 
ساماندهی پژوهشکده های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت 

 پژوهش های موثر در ارتقاک فرایندهای تولید
 معاونت معدنی

موسسات پژوهشی وابسته به وزارت 

و تجارت و دانشگاهها و صنعت، معدن 

 مراکز آموزش عالی
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