
بسم اهلل الرحمن الرحیم

صنعت سرب و روی



...بررسی و تحلیل وضع موجود



ذخایر



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

مقایسه ذخایر روی ایران با جهان 
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میلیون تن250.1: جمع کل ذخایر جهان 

میلیون تن12/4: جمع کل ذخایر ایران



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

مقایسه ذخایر سرب ایران با جهان 

میلیون تن90/3: جمع کل ذخایر جهان 

میلیون تن4/05: جمع کل ذخایر ایران
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استخراج



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

2019مقایسه استخراج سرب و روی در ایران و جهان در سال 
(بر اساس فلز محتوی)

میلیون تن12/46: جمع کل استخراج روی جهان 

میلیون تن0.33: جمع کل استخراج روی ایران

میلیون تن4.56: جمع کل استخراج سرب  جهان 

میلیون تن0.07: جمع کل استخراج سرب  ایران

استخراج سرب استخراج روی 
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تولید



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

مقایسه تولید روی تصفیه شده ایران و جهان

چین اروپا
کره 

جنوبی
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ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

1398ظرفیت اسمی و تولید واقعی شمش روی کشور در سال 

هزار تن474:  ظرفیت اسمی کل شمش روی
تنهزار198:  تولید واقعی شمش روی

ده استظرفیت براساس پروانه ها و تولید بر اساس آمار واقعی لحاظ ش

زنجان هرمزگان يزد قزوين قم مركزي اصفهان ساير

ظرفیت 295880 42000 30000 18290 18200 17875 15950 35883

تولید 141588.9 13812 18150 2839.405 2000.79 3206.82 10535 5628.691
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استخراج سنگ معدن
تن3,165,000حدود 

ره واردات سنگ و کنسانت
تن85,000حدود

رهصادرات کنسانت
تن6,400حدود 

تولید شمش
تن198000حدود 

صادرات شمش
تن110,000حدود 

مصرف ظاهری
تن88000حدود

واردات شمش
تن160حدود 

تولید کنسانتره
تن929,000حدود 

1398موازنه عرضه و تقاضای روی در سال 

ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

موجودی انبارها
تن38000حدود 

مصرف واقعی
تن50000حدود 



توسعه بازار



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

(1394-1398)سال گذشته  5آمار صادرات صنعت سرب و روی کشور طی 
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ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

آمار صادرات صنعت سرب و روی کشور

سایر قطر مالزي پاكستان كره جنوبی عمان تایوان تایلند
امارات متحده 

عربی
چين هند افغانستان تركيه

(هزار دالر)ارزش   5,143 2,193 4,472 5,075 5,107 6,136 9,112 9,432 11,370 13,693 16,198 18,835 173,340
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( هزارتن110)ميليون دالر 280: صادرات شمش روي 

(هزارتن26)ميليون دالر 53:  صادرات شمش سرب 



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

2019آمار واردات شمش روی کشورهای منطقه در سال 

ميليون تن1.1حدود : 2019مجموع واردات شمش روي كشورهاي منطقه در سال 

چین تركیه هند امارات روسیه كره جنوبی عربستان قزاقستان پاكستان ساير

IMPORT 531.0 188.5 149.8 62.3 58.6 51.0 42.2 19.2 17.1 10.0
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تکنولوژی



سهم تکنولوژی ها و منابع در تولید شمش روی درجهان 
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تکنولوژی

ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

منابع مورد استفاده



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

سهم تکنولوژی های تولید شمش روی  در ایران  
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ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

نیاز های تکنولوژیکی

درصد1.9ميانگين عيار سرب 

درصد 6/6: ميانگين عيار روي

منابع سولفیدی

57%

یمنابع اکسید

43%

درصد1/7: میانگین عیار سرب

درصد 4/3: میانگین عیار روی

منابع موجود در کشور  بهره گیری بیشتر از روشRLEدر ایران

 درصد روی تولیدی از منابع اولیه از روش 85تولید بیش ازRLE

 درصد در روش 95بازیابی بیش ازRLE

امکان تولید اسید سولفوریک به عنوان محصول جانبی

امکان تولید سرباره های غنی از فلزات گرانبها

بهره گیری از تکنولوژی جدید لیچینگ سولفیدی ها

سازگار با محیط زیست

متناسب با منابع آتی

ولفیدی            ایران از اکسیدی به سولفیدی، می بایست تکنولوژی های مرسوم  متناسب با منابع س(  عمده)با توجه تغییر منابع حاوی روی

(RLE ،بیولیچینگ ،POX و  )....با در نظر گرفتن صنایع موجود مورد نظر قرار گیرد.



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

مقایسه مقیاس واحد های تولیدی ایران و جهان
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ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

وضعیت تولید شمش روی  پلنت های بزرگ دنیا

گروه كشور (KT)ظرفيت  تكنولوژي

Korea Zinc Group Korea 1100 RLE

Glencore Xstrata Switzerland 1090 RLE

Nyrstar Switzerland 1001 RLE+ Fumer

Hindustan Zinc India 840
RLE+ISP

+AusmeltTM

Nexa Resources S.A. Brazil 570 RLE

China Minmetals Corp China 519 RLE

Boliden Sweden 500 RLE

Shaanxi Nonferrous Metals China 404 RLE

Teck Canada 295 RLE+ CESL

Noranda Income Fund Canada 265 RLE

Vizag (RLE) 8%

Dariba (RLE) 11%

Debari (RLE) 16%

Chanderia(ISP) 19%

Chanderia(RLE) 46%



(1420افق ) چشم انداز 
”صنعتی پاک، بهره ور و پایدار در تراز جهانی“



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

مقدارتولید

%1.6در ایراننسبت تولید شمش روی به ذخایر (
0.2 𝑀𝑇

12.4 𝑀𝑇
)

%5.3جهاننسبت تولید شمش روی به ذخایر (
13.2 𝑀𝑇

250.1 𝑀𝑇
)

برابر3/3فاصله

مقایسه وضعیت ذخایر  و تولید ایران و جهان

.  درصد از فلز محتوی جهان را تولید می نماید1.6درصد از ذخایر جهانی، حدود 5ایران با داشتن حدود 



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

ا مقایسه مصرف سرانه روی ایران و برخی از کشوره

13.99, کره جنوبی

5.4, آلمان

4.4, چین 4.2, ایتالیا 4.2, ژاپن

3.1, ترکیه

0.57, هند

0.67, ایران

1.84, جهان
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ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

چشم انداز ایجاد ظرفیت و تولید روی کشور

. برابری نسبت به شرایط فعلی درنظر گرفته شده است3، دستیابی به ظرفیت 1420با در نظر گرفتن سهم تولید به ذخایر و نسبت سرانه ایران به جهان، هدف گزاری تولید افق 
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ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

1420تا افق توسعه صنعت روی

 هزار تن کنسانتره  400احداث واحد های تشویه به منظور بهره گیری از

از ظرفیت هزار تن 140سولفیدی مهدی آباد برای تامین خوراک 

خالی موجود

رای برنامه ریزی برای واردات ماده اولیه روی و نیز توسعه بازیافت ب

مانده ظرفیت خالیهزار تن 130تولید حدود 

600.000(1420افق )هدف گذاری تولید روی

474.000ظرفيت فعلی شمش روي

126.000(1420افق )ظرفيت سازي براي شمش روي

واحد ها بر حسب تن

474.000ویظرفیت فعلی تولید شمش ر

198.000توليد فعلی شمش روي

276.000ظرفيت خالی شمش روي

کاتد روی با توجه به هزار تن 100ظرفیت سازی در مهدی آباد برای

اکسیدی بودن ماده معدنی 

 ظرفیت در حال احداث تولید شمش رویهزار تن 20بیش از



1420هدف گذاری تولید روی با  چشم انداز  افق 

ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

عنوان سال دوره اول
(1404سال )

دوره دوم
(1410سال )

دوره سوم
(1415سال )

دوره پایانی
(1420سال )

چشم انداز

تولید شمش در پایان دوره
(تن) 

268،000 360،000 466،000 600،000

مصرف در پایان دوره
(تن-فلز  محتوی) 92،000 130،000 166،000 200،000

صادرات در پایان دوره
(تن-فلز محتوی )

176،000 230،000 300،000 400،000

میانگین سرانه در پایان دوره
(کیلوگرم بر نفر)

1 1.4 1.7 2



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

کوشک

مهدی آباد

سرمه کوه

ایرانکوه

بلمچه اردستان

نخلک

شمال تنگ دزدان
اره گیجه

راونج
خان آباد

هفت عمارت
آهنگران

انگوران

معدن

کارخانه تغلیظ

کارخانه تولید شمش

مسیر توزیض خوراک به واحدهای کشور

مسیر صادرات محصوالت تولیدی

مسیر واردات خاک به کشور 

تن20خطوط راه اهن یا فشار محوری 

تن22.5خطوط راه اهن یا فشار محوری 

تن25خطوط راه اهن یا فشار محوری 

خطوط در دست احداث

زنجان، یزد، اصفهان، 

مرکزی، همدان، فارس، قزوین

یزد،زنجان، اصفهان، مرکزی، همدان، فارس

زنجان، هرمزگان، یزد، اصفهان، مرکزی، لرستان،کرمانشاه، قزوین 

نقشه کنونی تجارت سرب و روی کشور

در سال جاری عمده واردات خاک 

اکسیدی از کشور ترکیه صورت 

پذیرفت 

در سال جاری عمده صادرات به کشورهای 

چین،ترکیه، هند، انگلستان، کره جنوبی، امارات، 

.  ..اذربایجان، ازبکستان، تایلند، افغانستان،عراق

انجام گردید



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

نقشه آتی تجارت سرب و روی کشور

کوشک

مهدی آباد

سرمه کوه

ایرانکوه

بلمچه اردستان

نخلک

شمال تنگ دزدان
اره گیجه

راونج
خان آباد

هفت عمارت
آهنگران

انگوران

معدن

کارخانه تغلیظ

کارخانه تولید شمش

مسیر توزیض خوراک به واحدهای کشور

مسیر صادرات محصوالت تولیدی

مسیر واردات خاک به کشور 

تن20خطوط راه اهن یا فشار محوری 

تن22.5خطوط راه اهن یا فشار محوری 

تن25خطوط راه اهن یا فشار محوری 

خطوط در دست احداث

زنجان، یزد، اصفهان، 

مرکزی، همدان، فارس، قزوین

یزد،زنجان، اصفهان، مرکزی، همدان، فارس

زنجان، هرمزگان، یزد، اصفهان، مرکزی، لرستان،کرمانشاه، قزوین 

عمده واردات خاک : واردات

اکسیدی و سولفیدی روی از 

کشورهای ترکیه پیش بینی می 

.شود

چین،ترکیه،: پیش بینی صادرات

کره جنوبی، تایوان، هند، 

انگلستان،، امارات، اذربایجان، 

ازبکستان، قرقیزستان،  تایلند، 

... افغانستان،عراق



...ترسیم نقشه راه 



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

راهکارهای کالن توسعه صنعت سرب و روی 

و ساختار اجرایی و پایش طرح جامع سرب و روي كشور ستاد تعيين •

مشاركت انجمن ها صنفی حوزه سرب و روي در سياست گذاریها و نظارت كالن دولت•

عدم صدور مجوز جدید كارخانجات توليد شمش•

كاهش تصدي گري دولت در صنعت سرب و روي•

جهت ادغام و یكپارچه سازي صنایع فرآوري كوچک مقياسایجاد مشوق حمایت و •

(خاک و كنسانتره)تسهيل واردات مواد اوليه •

:بازنگري مجوزها•

تدوین برنامه جامع اكتشاف سراسري سرب و روي•

توسعه هر چه بيشتر تجارت آزاد در صنعت سرب و روي•

فرآیندهای

راستی آزمایی ظرفيتهاي موجود-1مدیریتی

صدور مجوز شمش در مكانهاي مرزي به شرط تامين خوراک از طریق واردات-2

.صدور مجوز  به منظور ظرفيت سازي در بخش كنسانتره  صرفا براي گزینه هایی كه داراي پروانه بهره برداري معدن می باشند-3

رفع موانع صادرات و واردات به منظور ایجاد تجارت آزاد

رفع هرگونه قيمت گذاري دستوري از مواد اوليه تا انتهاي زنجيره



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

راهکارهای کالن توسعه صنعت سرب و روی 

لزوم توازن در زنجيره توليد و همسان سازي با نرم هاي جهانی•

برنامه ریزي بمنظور اجراي طرح ها و توسعه صنایع پایين دستی•

در مجاورت معادن كوچک در صورت توجيه اقتصادي( سيار)ایجاد واحدهاي پرعيارسازي •

توسعه صنعت بازیافت در صنعت سرب و روي•

د شمش صدور مجوز براي واحدهاي تشویه و ليچينگ سولفيدي نزدیک به كارخانجات فرآوري و تولي•

استحصال عناصر جانبی ارزشمند•

فرآیندهای

اصلی



ضرورت اجرای طرح جامع سرب و روی کشور
ارزیابی و مالحظات ذینفعان و چالش 

های موجود صنعت سرب و روی
بررسی و تحلیل وضع موجود تدوین چشم انداز و اهداف ترسیم نقشه راه پایش طرح جامع 

راهکارهای کالن توسعه صنعت سرب و روی 

ICTلزوم توسعه و تقویت بسترهاي فناوري اطالعات و ارتباطات •

حمایت از برنامه هاي ارتقاء بهره وري در زنجيره صنعت سرب و روي•

توسعه زیرساخت هاي مورد نياز صنعت توسط دولت از محل درآمدهاي دولتی•

دمختلف زنجيره توليبخش هايدر (بهداشت، ایمنی، محيط زیست و انرژي)HSEEلزوم توجه و پياده سازي استانداردهاي •

اطالعاتیبانک هايلزوم تهيه و بروز رسانی •

لزوم توسعه و ارتقاء تكنولوژي•

فرآیندهای 

پشتیبانی



آدرس سامانه طرح جامع سرب و روی کشور

www.iznpb.ir
34

جامع سرب و روي كشورسامانه



نمایی از سایت سامانه طرح جامع سرب و روی کشور

www.iznpb.ir
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