
طر   ح جامع طالی کشور

مهندس علیرضا طاالری، مدیر مجتمع طالی موته

ستهسومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیر آهنی ایران و فناوری های واب

1399دی ماه 17تا 15-تهران، هتل المپیک

هب انم خدا 



اتریخچه  و اهمیت طال

اهمیت طال

دارایی امن 
سرمایه ای

پشتوانه 
پولی دولت ها

گردش مالی 
فوق العاده

اشتغال 
آفرینی

ارزش 
افزوده باال

نقدشوندگی 
سریع

 رت آزاد در فلز شناخته شده توسط بشر، طال است و به صواولین
.طبیعت یافت می شد

 هزار ساا  یایش از مایالد مسای  در دوران یایش از 4تا 3از
.ده استسلطنت مصر و سومریان بین النهرین از طال استفاده ش

 کسااری ضر ااه طااال در اواخاار امپراتااوری رو  بااه و و  اولااین
.ییوست

 رداشات تخریب نایذیری طال، مجمو  طالی بویژگی توجه به با
یش از ابتدای شناخت این فلز توسط بشار تااکنون باه بااز شده 
..می رسدهزار تن 190
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2019چرخه جهانی طال رد سال
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ذخاری معدنی طال رد جهان
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عدنی اریانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م 

ی اریانشرکت تهیه و تولید مواد معدن 

مجتمع طالی م 
وهت

گزارش پیشرفت پروژه

طرح جامع طالی ایران
کشور برتر10تولید طالی معدنی و 

2019رتبه 2013201420152016201720182019(تن)کشور
4324784544544264003831چین
2332482502542712823302روسیه
2672742792902953123253استرالیا

2302092162222302532004ایاالت متحده
1341531631651761931835کانادا
1881731781681621551436پرو
10710795941021021427غنا

1691591511461401241188آفریقای جنوبی
1201181411331271221119مکزیک
1531581761751541908310اندونزی
-1,0961,1651,2331,3601,4111,4241,512سایر

-3,1283,2423,3363,4603,4943,5563,531مجموع

تولید طالی معدنی
11ایران برابر با 

تن بوده است

سهم ایران از تولید 
0/3جهانی حدود 
درصد است

تن 11با تولید 
طال، ایران در 

است39جایگاه 

WGCو GFMS:منبع



رضه و  تقاضای  جهانی  طال ع
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عرضه بازیافتی عرضه معدنی تقاضا
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مجموع طالی رد گردش از ابتدا 

 نهایتت قابل تخریب و همچنین به طور تقریبا بیغیر طال •
.استقابل بازیافت 

حصال از ابتدای کشف این فلز استخراج و استطالیی که •
190بته بتیا از شده، هنوز هم در جهان وجود دارد که 

(.برابر ذخیره معدنی طال3/5حدود )می رسد هزار تن 

متر مکعب9۸00حجمی معادل •

: منبع WGC



زنجیره اتمین طال رد جهان

از کانسنگ طال تا شما طالی خالص بتا عیتار حتداقل•
، به همراه حلقه بازیافت طتال در بختا باالدستتی995

.زنجیره طبقه بندی می شود

فرآوری طالی خالص به شما های کوچک تر و آلیاژی و•
امل سیم و گرانول از طال به همراه صنایع مصرف کننده شت

و سرمایه گذاری در( زیورآالت و جواهر و صنعت)ساخت 
.بخا پایین دستی قرار دارند

: منبع AMC

باالدستی

پایین دستی



عدنی اریانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م 

ی اریانشرکت تهیه و تولید مواد معدن 

مجتمع طالی م 
وهت

گزارش پیشرفت پروژه

طرح جامع طالی ایران
کشور برتر10و ( به جز صنعت)طالی بخش ساخت مصرف 

2019رتبه 2013201420152016201720182019(تن)کشور 
1,4501,0841,0629851,0301,0589001چین
9598338576667717606902هند

1881651912101591541513آمریکا
18411772709474904ترکیه
1287567456591705ایران

886359595964556اندونزی
807548424346477روسیه

414046394141398کره جنوبی
212019191919189ایتالیا
310-*211433341329ژاپن
-1,2991,1141,0981,0079941,002937سایر

-4,4573,6003,5523,1773,2873,3392,992مجموع
:منبع GFMS و WGC ژاپن، ( زیورآالت، سکه و شمش سرمایه گذاری)تقاضای منفی طال در بخش ساخت * 

.به معنی تولید زیور و صادرات شمش و سکه سرمایه گذاری از محل موجودی انبار است



عدنی اریانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م 

ی اریانشرکت تهیه و تولید مواد معدن 

مجتمع طالی م 
وهت

گزارش پیشرفت پروژه

طرح جامع طالی ایران
تولید طالی ایران

2013201420152016201720182019(تن)تولید طال 
0.240.280.250.380.600.400.30تولید معدنی موته

0.850.600.80----تولید معدنی زرشوران

3.263.854.625.375.337.009.90سایر تولید معدنی

24.3022.1017.7017.3017.4029.8029.80بازیافت قراضه

27.8026.2322.5723.0524.1837.8040.80مجموع

.روند صعودی خود را آغاز کرد2016نزولی بود، اما از سال 2015تا 2013تولید طالی ایران طی سال های •
با 2019تن طال و بیشترین میزان تولید متعلق به سال 22/6با 2015کمترین میزان تولید متعلق به سال •

.تن است40/8
.است2019درصدی در سال 78ود دبیشترین سهم از عرضه طالی کشور بازیافت با سهم ح•

WGCو IMPASCo:منبع



عدنی اریانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع م 

ی اریانشرکت تهیه و تولید مواد معدن 

مجتمع طالی م 
وهت

گزارش پیشرفت پروژه

طرح جامع طالی ایران
تقاضای طالی بخش ساخت و سرمایه گذاری ایران

2013201420152016201720182019عنوان
104.465.154.22.523.662.039.1(شمش و سکهشامل )سرمایه گذاری

35.328.029.132.635.928.630.5(زیورآالت و صنعتی)ساخت 

139.793.183.335.159.590.669.6مجموع

به دلیل کاهش شدید سرمایه گذاری در شمش و سکه 2016کاهش تقاضای طال در سال 

تن40به 2019؛ کاهش کل سرمایه گذاری شمش و سکه سال (2019)تن 70به حدود ( 2013)تن 140کاهش تقاضا از 

، رشد مناسبی داشت2019تا 2017بود که پس از در سال های 2016حداقل تقاضای سرمایه گذاری در سال 

WGCو GFMS:منبع



رضه و  تقاضای  طالی اریان ع
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تولید طال تقاضای طال
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رپاکندگی جغرافیایی  ذخیره  و تولید طالی  اریان
حتویپراکندگی تولید، کیلوگرم طالی م سنگپراکندگی ذخیره، میلیون تن
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معادن طالی کشور

14طرح جامع طالی اریان

:بر اساس آمار وزارت صمت

20معدن فعال

14معدن غیرفعال

6معدن گواهی اکتشاف

19معدن پروانه اکتشاف

1معدن در حال تجهیز

33%

23%

10%

32%

2%

60: تعداد کل معادن در کشور



سندی عملیاتی ربای توسعه صنعت و ربون رفت از چالش اه: طر   ح جامع طال

15

نقشه راه معدن
به عنوان سند

باالدستی

برنامه های 
عملیاتی، 

خروجی از 
نقشه راه

پروژه های 
اولویت دار 
ی ستاد فرمانده
تیاقتصاد مقاوم

لزوم
تدوین 
طرح های

جامع صنایع 
فلزی

آغاز تدوین طر   ح جامع طال



ضرورت انجام کار: طر   ح جامع طال

16

طالحوزهدرکالنهایاستراتژیتبیینوگذاریسیاست•

صنعتاینجایگاهارتقایوموجودهایچالشرفع•

استراتژیکمحصو یکضنوانبهطالاهمیت•

وشافاکتیعنیتولیداولیهمراحلازطالکانیبهمربوطاطالضاتتما حاویکاملاطالضاتیبانکایجاد•
استخراج

سرمایه گذاریریسککاهشوذخایربرایبلندمدتدرشدهتعریفومشخصاستراتژیتعیین•

ازنآدرکهمحصوالتیساختوتوزیعطال،بازیافتجواهرآالت،بازیافتجواهر،ساختدراطالضاتیهمچنین•
گیردبردررامی شوداستفادهطال

جهانومنطقهدرر باشناسایی•

سرمایه گذاری هابهنسبتبلندمدتبرنامه ریزی•



مقدمه سازی انجام کار: طر   ح جامع طال

17

بررسی سوابق مطالعات•

الگوگیری شرح خدمات•

طرح جامع مس و آلومینیو •

برگزاری جلسات و اخذ نظرات•

دریافت مجوز کمیسیون معامالت•

هتهیه اسناد منا ص

برآورد  یمت یایه•

آگهی فراخوان در خرداد و تجدید آن •
1399طی تیر 

د شده بازگشایی یاکت های فراخوان تجدی•
1399مرداد 12در 

انتخاب مشاور
انتخاب شرکت فلزات و مواد آرمان •

آتوریات به ضنوان مشاور طرح در تاریخ
1399مرداد 19

1399ابالغ  رارداد در تاریخ شهریور •

اورابالغ یروژه به مش



ذی نفعان صنعت: طر   ح جامع طال

وزارت صمت

دگان تولیدکنن
باالدستی

سازمان 
گمرک

اتحادیه های 
صنعت طال

دگان تولیدکنن
ییایین دست

صنایع 
همصرف کنند

1۸

اتحادیه های 
صنعت طال

سایر 
وزارت ها

بنکداران و 
رابط کیفی

سایر 
وزارت ها

حفاظت 
محیط زیست



روش شناسی انجام مطالعات: طر   ح جامع طال
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گام نخست: طر   ح جامع طال

1
شناسایی مطالعات کالن و خرد ییشین در صنعت طال و مرتبط به آن•

2
استخراج اهداف کمی و کیفی و برنامه های اجرایی مطالعات ییشین•

3
بررسی میزان انحراف اهداف مطالعات ییشین از وا عیت و چرایی آن•
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گام دوم: طر   ح جامع طال

1
 کنندهشناخت زنجیره طال شامل حلقه های اصلی، تامین کنندگان و صنایع مصرف•

2
بررسی و عیت صنعت طال در جهان از حیث ذخایر، بازار و تکنولوژی•

3
بررسی و عیت صنعت طال در کشورهای منتخب•

4
بررسی و عیت صنعت طال در ایران و شناسایی چالش های آن•

21



گام سوم: طر   ح جامع طال

1
د شمشضار ه یابی در بخش باالدستی شامل اکتشاف، استخراج، استحصا  و تولی•

2
ضار ه یابی در بخش یایین دستی شامل تامین مواد، ساخت مصنوضات و فروش•

3
ضار ه یابی در بخش تامین مالی و بهره وری صنعت طال•

4
ضار ه یابی در بخش مسایل زیست محیطی و تامین آب و انرژی•

5
یط  انونیضار ه یابی در بخش بازار شامل فروش و بازاریابی داخلی و بین المللی و مح•
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گام چهارم: طر   ح جامع طال

1
تحلیل سناریوی یایه و دیگر سناریوهای محتمل•

2
جمع آوری و یایش نظرات خبرگان صنعت جهت شناخت اولویت ها و محدودیت ها•

3
تعیین اهداف و اولویت های صنعت بر اساس سناریوها•
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گام پنجم: طر   ح جامع طال

1
طراحی مد  های مناسب برای دستیابی به اهداف بهینه صنعت•

2
طراحی استراتژی های متنو  بر اساس سناریوی یایه و سناریوهای محتمل•

3
ارایه برنامه های ضملیاتی الز  برای اجرای استراتژی های تدوین شده•

4
ت وبایجاد بانک اطالضاتی با  ابلیت به روزرسانی مستمر و ییاده سازی شده تح•

24



گزارش پیشرفت طر   ح جامع طالی کشور
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(بخش باالدستی)چالش اه  و نیازاهی بخش معدن طال رد اریان 

لزو  ارتقای استانداردها و دستورالعمل های کارآمد جهت اکتشافات بهینه و ثبت ذخایر طال•

ایجاد بانک اطالضاتی د یق و یکپارچه از ذخایر طال به همراه آنالیز ضناصر همراه و مضر•

چالش تامین مالی و سرمایه با توجه به ضد   طعیت اکتشافات و ییدا کردن رگه های معدنی•

ایجاد امنیت کافی محلی برای ذخایر و معادن طال •

لزو  کاهش ریسک تامین مواد مصرفی نظیر سیانید سدیم و کربن اکتیو•

تد یق میزان برداشت سنگ و تولید طالی معدنی در کشور•

صادراتیفروش داخلی شمش به بانک مرکزی و فروش چالش های •
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(بخش پایین دستی)چالش اه  و نیازاهی بخش صنعت طال رد اریان 

لزو  خوشه ای شدن بخش یایین دستی صنعت طالی کشور برای ارتقای کیفیت و بهای تما  شده•

نرخ بهره برداری یایین واحدهای یایین دستی صنعت طال•

نیاز به به روزرسانی ابزار و تجهیزات مورد نیاز بخش یایین دستی صنعت طال•

( انون بیمه و مالیات ارزش افزوده)لزو  اصالح  وانین بازدارنده •

چالش تامین سرمایه در گردش بخش یایین دستی صنعت طال•

کشور به رغم وجود واحدهای متعدد تولیدیواردات و  اچاق مصنوضات طال به •

لزو  ایجاد استاندارد برای ضیارهای یایین تر مصنوضات جهت افزایش فروش•

لزو  ایجاد سیستم های ضیارسنجی  وی و ارتقای نظارت بر بازار طال•
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سپاس صمیماهن از بذل توجه شما


