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(آهنوضعیت قیمت جهانی سنگ )تحلیل وضع موجود 

تر  ، به دلیل کاهش رشد اقتصاد جهانی، قیمت بیش2014براساس گزارش بانک جهانی در سال 
. مواد معدنی بیش از حد انتظار کاهش یافته است

کاهش قیمت مواد معدنی: 1نمودار
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(آهنوضعیت قیمت جهانی سنگ )تحلیل وضع موجود 

درصدی روبرو بوده است 70با کاهش 2013قیمت جهانی سنگ آهن از نوامبر سال 

ساله قیمت جهانی سنگ آهن5روند : 2نمودار
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(94سالوضعیت تولید سنگ آهن از ابتدای )موجود تحلیل وضع 

6در رشد تولید سنگ آهن توسط بخش دولتی
نسبت به شش ماه اول 1394ماهه اول سال 

.کاهش داشته استدرصد 9، 1393سال 

آمار استخراج شده از شرکت های عضو 
درصد سهم تولید  90انجمن که بیش از 

د، خصوصی سنگ آهن ایران را در اختیار دارن
معادن سنگ درصد 70دست کم بیش از 

آهن تولید خود را کامالً متوقف نموده اند و
مابقی با حداقل ظرفیت مشغول به کار 

.هستند
1370روند تولید سنگ آهن از سال : 3نمودار
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(ایرانآخرین وضعیت صادرات سنگ آهن )وضع موجود تحلیل 

،  1393میزان صادرات سنگ آهن نسبت به مدت مشابه سال 1394در شش ماهه اول سال 
درصدی قیمت این ماده معدنی در شش ماه 34درصد کاهش داشته و با توجه به کاهش 50

65نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش دالری این مقدار صادرات 
. درصد کاهش داشته است

ارزش دالری تجارت سنگ آهن : 4نموداروزن صادرات سنگ آهن : 5نمودار
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(آخرین وضعیت صادرات سنگ آهن ایران)تحلیل وضع موجود 

هوری بر اساس گزارشی که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جم
ارائه کرده، « 1394بررسی تحوالت تجارت گمرکی کشور در شش ماهه اول سال »در گزارش 

.  اول داردسنگ آهن دومین کاالیی است که بیشترین تاثیر منفی را رشد صادرات شش ماهه

کاهش قیمت مواد معدنی: 6نمودار
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روند آینده

هوری بر اساس گزارشی که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جم
ارائه کرده، « 1394بررسی تحوالت تجارت گمرکی کشور در شش ماهه اول سال »در گزارش 

.  اول داردسنگ آهن دومین کاالیی است که بیشترین تاثیر منفی را رشد صادرات شش ماهه
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روند آینده
95قانون بودجه 7تبصره 

توسعهازمانسنامبهآنهابرداریبهرهپروانهکهآهنسنگکنندهاستخراجحقوقیوحقیقیاشخاصکلیه-الف
ومذکورسازمانباقراردادفاقدولیاستتابعهشرکتهایو)ایمیدرو(ایرانمعدنیصنایعومعادننوسازیو

درصدبیست1395سالدرفوقمعادنازبرداریبهرهپروانهانتفاعحقبابتموظفندمیباشندتابعهشرکتهای
نزدقانوناین(5)شمارهجدول130419ردیفعمومیدرآمدحساببهراخودمحصوالتفروشمبلغ(20%)

.کنندپرداختکشورکلداریخزانه
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روند آینده

95قانون بودجه 7تبصره 

:شودمیداختپرزیرشرحبهوپلكانیصورتبهانتفاعحقتولید،زنجیرهتكمیلبرایگذاریسرمایهدرصورت

مبلغ فروش )%20(فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد-

شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون ( کنسانتره(فروش محصول به صورت افشرده-
شرکت و افشرده

مبلغ فروش%(16/5)فروشی به خارج از شرکت معادل شانزد ه و نیم درصد-

مبلغ فروش افشرده %(13)فروش محصول ب هصورت گندله معادل سیزده درصد-

مبلغ فروش افشرده%(10)فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد-
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روند آینده

95قانون بودجه 7تبصره 

همانمجموعهداخلدررا)فرآوری(ارزشزنجیرهکهگیردمیتعلقشرکتهاییبهصرفاًفوقموارد
ودخسودمحلازتجارتقانونرعایتباجزءاینموضوعشرکتهایکهدرصورتی.دهندانجامشرکت

سرمایه(%10)درصددهمیزانبهکننددستیپایینمعدنیصنایعومعادندرگذاریسرمایهبهاقدام
.شودمیمحاسبهبرداریبهرهانتفاعحقعنوانبهسود،محلازگرفتهصورتگذاری
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مهم ترین چالش های کسب و کار سنگ آهن ایران 

نرخ بهره بانکی  •

مداخله دولت در قیمت گذاری  •

حق انتفاع•

بنگاه های بزرگ مقیاس 

محاسبه مجدد حقوق دولتی •

نهای با عیار پاییعدم وجود تقاضای داخلی برای سنگ آهن•

مقیاس تولید•

جرایم اضافه تولید•

بنگاه های کوچک 
مقیاس 

درصدی قیمت جهانی سنگ آهن70افت •

هزینه ی باالی حمل ماده ی معدنی  •

عدم تنوع بازارهای صادراتی•

افزایش تعرفه های بندری•

لغو معافیت مالیاتی صادرات سنگ آهن  •

مسائل مشترک 
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راهکارها

استمهال بدهی های بانکی و مالیاتی •

تقویت قدرت چانه زنی کسب و کار سنگ آهن در مقابل خریداران داخلی •

95حذف تبصره هفت ماده واحده ی الیحه ی بودجه سال •

بنگاه های بزرگ مقیاس 
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راهکارها

هایهای محاسبه مجدد حقوق دولتی برای سالتوقف هرچه سریعتر ابالغیه•
گذشته

تقویت قدرت چانه زنی کسب و کار سنگ آهن در مقابل خریداران داخلی •

ایجاد کنسرسیوم ها•

بنگاه های کوچک مقیاس  
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راهکارها

درصدی قیمت جهانی سنگ آهن 70افت •

مسائل مشترک  
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راه حل کوتاه مدت راه حل بلند مدتعلل پایه ای

سیاست های شرکت های بزرگ -1
برای حذف رقبای کوچک 

گذاریقیمت شاخص -1
تاسیس شرکت مدیریت صادرات و -2

بازاریابی بین المللی

ایفای/ داخلیتوسعه فروش 
نقش ایمیدرو 

ین سیاست های کاهش تولید فوالد چ-2

انحصار قیمت گذاری سنگ آهن -3
Umetalایران توسط 

وجود مازاد عرضه در بازار-4



راهکارها

هزینه ی باالی حمل ماده ی معدنی •

مسائل مشترک  
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راه حل کوتاه مدت راه حل بلند مدتعلل پایه ای

ی وجود زیرساخت های شبكه ریلعدم-1
شبكه ریلی تكمیل-1

2-Swap1- تشكیل شرکت حمل و
نقل اعضا 

بارکو-2

بعد مسافت معادن تا مقصد -2

اتی ظرفیت پایین کشتی های صادر-3



راهکارها

عدم تنوع بازارهای صادراتی•

مسائل مشترک  
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راه حل کوتاه مدت راه حل بلند مدتعلل پایه ای

بازاریابی -1

تاسیس شرکت مدیریت صادرات و -2
بازاریابی بین المللی

مصرف عمده چین -2

مصرف عمده منطقه قراضه است-3



راهکارها

افزایش تعرفه های بندری•

مسائل مشترک  
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راه حل کوتاه مدت راه حل بلند مدتعلل پایه ای

افزایش هزینه عملیاتی بنادر -1

صادراتی افزایش تناژ-1
تاسیس شرکت مدیریت صادرات و -2

بازاریابی بین المللی
ایجاد محوطه های اختصاصی 

کسری بودجه دولت -2

3-

4-



راهکارها

لغو معافیت مالیاتی صادرات سنگ آهن•

مسائل مشترک  
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ابا تشكر از توجه شم
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