
تحلیل صنعت سنگ آهن

شرکت کارگزاری دنیای نوین
جایی که اعتماد شما گم نمی شود
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

سنگ آهن چیست؟
کهاستآهنازرگه هاییدربرگیرندهمعدنیسنگنوعی❖

.می دهدتشکیلرازمینپوستهازدرصد۵

خارجراآهنسنگنهفته،معدن هایشناساییازپس❖

لزفآوردنبدستوناخالصی هاگشاییهمازبرایوکرده

.می کنندآمادهخالص

یاربسضربهواکسایشبرابردرشدهخالصکهآهنی❖

فلزیسازه هایدراستفادهجهتبهو.استآسیب پذیر

اابتدساختمان سازی،مانندمختلفصنایعدراستوار

کرومونیکلکربن،عموماًکهدیگرعناصربامی بایست

آلیاژشدهایجادترکیببهشودترکیبهستند،

.می گویند
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

آهنآلیاژهای

بهخالصآهناما.می دهدتشکیلراجهانسراسردرشدهتولیدفلزاتدرصد9۵واستبیشترفلزاتتمامیازآهنکاربرد

باالیمقاومتوارزانقیمتاینحالبانداردچندانیمصرفاستحکاموسختیهمچونمکانیکیخواصبودنپاییندلیل

.می کنداجتناب ناپذیرصنایعاغلبدرراآهنازاستفادهترکیب،
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آهنسنگازدرصد98طوریکهبهاستآهنآلیاژمعروف ترینفوالد

قراراستفادهموردفوالدتولیدفرآینددراستفادهجهتشدهاستخراج

.دارندکربندرصد2ازکمترمعمولطوربهفوالدهامی گیرد

تحلیل صنعت سنگ آهن

درصد6تا2شاملکهاستآهنپرمصرفآلیاژهایازدیگریکینیزچدن

لمثخامآهندرموجودناخالصی های.می باشدمنگنزکمیمقداروکربن

چدنردمی دهد،قرارمنفیتاثیرتحتآن راخصوصیاتکهفسفروگوگرد

می یابندکاهشقبولیقابلحدتا



جایی که اعتماد شما گم نمی شود

روش های استخراج از معادن
استخراج به روش انفجاری•

می گرفت،انجامانفجاریموادکمکبهمعادنازسنگاستخراجگذشتهدر

قابلغیروخرداغلبمعدنسنگ هایمی شدسببروشاینبهاستخراج

وبودندنبرخوردارمنظمیهندسیشکلازنیزبزرگترسنگ های.شونداستفاده

.می شدایجادآنهادر...ودرزایجادشکستگی،همچونانفجارازناشیعوارض

نایدانست،نامناسبوشدهمنسوخروشیککلیبه طورمی توانراروشاین

دهاستفاموردمعادنازباطله برداریدرفقطواستروشارزان ترینغالباروش

.می گیردقرار
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استخراج به روش غیر انفجاری •

اری،انفجغیرروشبهمکانیزهسیستم هایجدیدترینبه کارگیریوانتخاب

نظیردیگرینتایجدارد،تولیدکمیتوکیفیتبرکهتاثیریازصرف نظر

زیانوسختروش هایجایبهکارگاهدرمطلوبومدرنفضایشدنجایگزین

وهشدکمدستیکارنیرویبهوابستگیآندنبالبهکهداردکارانجامآور

فراهمپژوهشوتحقیقجهتمهندسانوکارشناسانبرایمناسبمحیطی

.می نماید
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

انواع سنگ آهن

است،درصد20آهن،سنگدرموجودآهنحداقل.شودمییافتمتمایزیهایقیمتبامختلفیانواعدرآهنسنگ

.استبندیتقسیمقابلآنعیاراساسبرآهنسنگ.دارندباالتریقیمتوارزشیابد،افزایشآهنمقدارهرچقدر

اساسبرمختلفهایکانیمی شودگفتهآهنسنگعیارآهنسنگمشخصمقداردرموجودآهنمیزانبهکلیطوربه

.دارندبیشتریارزشهماتیتومگنتیتهایکانیآهنسنگکانی هایبیندر.می شودبندیتقسیمآهنسنگعیار

ولیمونیتزئولیت،گوتیت،مگنتیت،سیدریت،هماتیت،:کانینوعلحاظازاهنسنگانواع...
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70%62.8%

72.4%48.2%

سیدریت مگنتیت

گوتیتهماتیت
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

کاربرد سنگ آهن 
98قراراستفادهموردسازیفوالددرجهانشدهاستخراجآهنسنگازدرصد

.می گیرد

گذاراثیرتاقتصادکنندهتعیینوپیشروصنایعدرکهاستموادیجملهازفوالد

.است

استآهنسنگبهایبهمتعلقهزینه،%2۵تقریباسازیفوالدصنعتدر.

می گیردقراراستفادهموردآهنسنگتن2.6تقریبیطوربهفوالدتنهرازایبه.

(باشدمتفاوتداردامکانمختلفشرکتهایدرنسبتاین)
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فوالد آهن اسفنجی گندله کنسانتره سنگ آهن 

1 1.۵4 1مرحله

1 1 2مرحله 

1 1.46 3مرحله 

1 1.14 4مرحله 

سنگ آهن خام 
سنگ آهن دانه 

بندی شده 
کنسانتره سنگ 

آهن 
آهن اسفنجیگندله 

ساختمان سازی

48%

ماشین سازی

19%
کشتی سازی

۵%

حمل و نقل 

۵%

خودروسازی

7% سایر 

16%

مصرف فوالد
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

فرایند تولید فوالد 

بندیدانهآهنسنگ

ومی شودخردشکنسنگتوسطاستخراجازپسآهنسنگ

ازسپ.می شودتقسیممختلفاندازه هایبهسرندتوسطسپس

ازمغناطیسروش هایتوسطعیارپرآهنسنگمرحلهاین

استشدهبندیدانهآهنسنگحاصل.می شودجداباطله

۵0حدوددرعیاریمعموالروشاینبهورودیآهنسنگ

.استدرصد68تا60عیاردارایآنخروجیودارددرصد
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فناوری جدایش مغناطیسی به صورت شماتیک

سنگ آهن خام 
سنگ آهن دانه 

بندی شده 
کنسانتره 
سنگ آهن 

آهن اسفنجیگندله 
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

آهنسنگکنسانتره

همرحلچنددرآهنسنگکنسانترهتولیدبرای

.می شودخرد

توسطجداسازیوخردایشمرحلهچندازپس

بهمترمیلی30ازکمترابعادبامعدنیموادسرند

آسیاکنیمرحلهواردبیشترخردایشمنظور

.می گیردانجامترصورتبهکهمی شود

بهپمپتوسطمرحلهایندرشدهایجاددوغاب

.می شودهدایتمغناطیسهایجداکننده

وآب،فیلترهاوفلوتاسیونتوسطبعدیمراحلدر

.می شودجداعیارپرآهنسنگازموادسایر
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فرآیند تهیه کنسانتره سنگ آهن  

فرایند تولید فوالد 

سنگ آهن خام 
سنگ آهن دانه 

بندی شده 
کنسانتره سنگ 

آهن 
آهن اسفنجیگندله 
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

گندله

احیایبرایاهنسنگکنسانترهسازیآمادهگندلهتهیهازهدف

.استمستقیم

کلسیم،هیدروکسیدآهک،بتونیت،آهن،سنگکنسانترهمنظوربدین

اهدستگوارداولیهموادعنوانبهراآبوسیمانشیرآهک،دومولیت،

وراندتوسطرااولیهموادسازیگندلهدیسک.می کنندسازیگندله

رمنظوبهسپسآهنیگلوله هایاینومی آورددرگلولهصورتبه

.می شوندپختهشدنانتقالآماده یواستحکامافزایش
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فرایند تولید فوالد 

سنگ آهن خام 
سنگ آهن دانه 

بندی شده 
کنسانتره سنگ 

آهن 
آهن اسفنجیگندله 

دیسک گندله سازی
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

اسفنجیآهن

نارکدراسفنجیآهنالکتریکی،قوسکوره یخوراک

ازاسفنجیآهن.سایرافزودنی هاستوآهنقراضه

یاوطبیعیگازتوسطگندلهمستقیماحیای

آهنتولیدفرآینددر.می آیدبدستزغالسنگ

داغگازهایکربن،مونوکسیدهیدروژناسفنجی،

متانازعمدتاکهطبیعیگازشکستازحاصل

وجودماکسیژنورطوبتازبخشیاستشدهتشکیل

قراراماده یراگندلهومی کنندجذبراگندلهدر

.می کنندالکتریکیقوسکوره یدرگرفتن
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فرایند تولید فوالد 

سنگ آهن خام 
سنگ آهن دانه 

بندی شده 
کنسانتره 
سنگ آهن 

آهن اسفنجیگندله 

فرایند تولید آهن اسفنجی
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

سنگ آهن در جهان

می سازدانکارناپذیررافوالدهمچونفلزاتیبهآن هانیازکشورهاشدنصنعتی.

مان سازیساختوخودرو سازیصنعتبرایتقاضاامروزدنیایشدنصنعتیوشهرنشینیافزایشباواقعدر

اثردروندمی دهافزایشرافوالدبرایتقاضافوالداصلیخواستگاهعنوانبهصنعتدواینمی یابدافزایش

.می یابدافزایشآهنسنگبرایتقاضافوالدبرایتقاضاافزایش

عیموضوکشورهاتمامیبرایآهنسنگتامینکشورها،شدنصنعتیوشهرنشینیافزونروزرشدبا

.می شودقلمداداهمیتبابسیارواستراتژیک

استابتیرقشدتبهآهنسنگبازارمی باشدزمینپوستهدهندهتشکیلاصلیموادازآهناینکهدلیلبه.
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

ذخایر سنگ آهن در جهان

بهاستنادبا.استشدهبرآوردتنمیلیارد170بربالغجهانآهنسنگذخایرمجموعشدهارائهاطالعاتآخرینبراساس

مجموعکه.هستندجهاندرآهنحاویذخایربیشتریندارایاوکراینوچینروسیه،برزیل،استرالیا،کشور۵اطالعاتاین

.استجهانذخایرکل%7۵بابرابرکشور۵اینذخایر

نهممقامقطعیذخایرمیزانلحاظازاینحالبا.داردقرارجهانهشتممقامدرایرانشدهبرآوردذخایرمیزانلحاظاز

.استجهانی
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استرالیا

29%

برزیل

روسیه18%

17%

چین

8%

اوکراین

3%

ا سایر کشوره

25%
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

بزرگترین معادن سنگ آهن جهان 

مرکز استخراج سنگ آهن
ظرفیت  معدن

(میلیارد تن)
کشورمالک اصلی

Carajas7.27برزیلواله

Samarco Alegria2.97برزیلپی بیلیتون و واله.اچ.بی

Minas Itabiritos2.78برزیلواله

Vargem Grande2.۵3برزیلواله

Zanaga2.۵ جمهوری کنگوشرکت سنگ آهن زاناگا

Simandou1.84گینه ریوتینتو

Hamersley1.72استرالیاریوتینتو

Chichester Hub1.۵1استرالیافورتسکیو متالز

Karara0.9۵استرالیاسنگ آهن غرب استرالیا

13

معدن بزرگ سنگ آهن جهان به شرح جدول زیر هستند 10بر اساس جدیدترین اطالعات سایت تکنولوژی معدن 

.معدن باقی مانده در آفریقا و استرالیا واقع شده اند۵معدن از بزرگترین معادن جهان است و ۵برزیل میزبان 
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

کشور -بزرگترین تولید کنندگان سنگ آهن
میزانازکهاستشدهبرآورد2020سالدرتنمیلیارد2.4بربالغآهنسنگجهانیاستخراجوتولید

ازبسیاریتعطیلیو19-کوویدویروسانتشاربهاصلیدلیلکهاستبودهکمترگذشتهسالدرتولید

جهانرسرتاسدرآهنسنگکنندگانتولیدبزرگترینبرزیلواسترالیا.برمی گرددکارهاوکسب

.کرده اندتولیدآهنسنگتنمیلیون400ومیلیون900ترتیببه2020سالدرکه.هستند
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370

433

1070

230

95

59

397

817

375

156

97.5

73

405

919

351

238

101

72.4

400

900

340

230

101

71

0 200 400 600 800 1000 1200

برزیل

استرالیا

چین

هند

روسیه 

یآفریقای جنوب

2020 2019 2015 2010
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

شرکت -بزرگترین تولید کنندگان سنگ آهن

کنندهولیدتشرکت هایبزرگترینازبرخیمالکجهاندرآهنسنگذخایرمیزانبیشترینبودندارابااسترالیا

.می شودمعرفیجهانآهنسنگبزرگتولیدکننده۵ادامهدر.استآهنسنگ

15 تحلیل صنعت سنگ آهن

ساالنهتنمیلیون300–برزیلکشوردر(Vale)والهشرکت

Rio)ریوتینتوشرکت Tinto)ساالنهتنمیلیون286-استرالیاکشوردر

ساالنهتنمیلیون248-استرالیاکشوردر(BHP)پی.اچ.بیشرکت

Fortescue)گروپمتالفورتسکیو Metal Group)تنمیلیون204-استرالیاکشودر
ساالنه

Anglo)امریکنآنگلو American)61-(برزیلوآفریقادرمعادن)لندندرمستقردفتراصلی
ساالنهتنمیلیون



جایی که اعتماد شما گم نمی شود

جهانآهنسنگوارداتوصادرات

 میلیون تن است16۵0حجم صادرات سنگ آهن در جهان ساالنه حدود.

بیش از نیمی از صادرات سنگ آهن جهان به مقصد چین است.

بزرگترین صادرکننده سنگ آهن جهان، کشور استرالیا است.

 درصد سنگ آهن مورد نیاز چین را استرالیا تامین می کند6۵نزدیک به.

16

53%

24%

4%

19%

صادرکنندگان

استرالیا برزیل  آفریقای جنوبی سایر

65%8%

4%

23%

وارد کنندگان

چین  ژاپن کره جنوبی سایر
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

قیمت سنگ آهن جهانی
پی.اچ.بی»و«ریوتینتو»،«واله»شرکتسهعمدتاًکهمی گیردانجامصورتبدینسنگ آهنگذاریقیمت

نگ آهنسقیمتژاپنی،وچینیکارخانه هایشاملجهانبزرگواردکنندگانباخودمذاکراتطیدر«بیلیتون

وسنگ آهنمهمتولیدکنندگانتوافقبنابرسنگ آهنقیمت گذاریحاضرحالدر.می کنندتعیینرا

ازمتاثرهگذشتدر)شرقیآسیایواروپابازاردووگرفتهانجامفصلیصورتبهفوالداصلیکنندگانمصرف

.دارندکنندهتعییننقشالمللیبینسطحدرسنگ آهنمعامالتدر(چینازمتأثرامروزهوژاپن

17
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

18تحلیل صنعت سنگ آهن

نسنگ آهقیمتبرموثرکلیعوامل
:ازعبارتندسنگ آهنقیمتبرموثرعواملمهمترین

.داردمستقیمتأثیرسنگ آهنبرایتقاضابرکه،فوالدتولیدافزایشیاکاهش✓

.بدمی یاافزایشقیمتتقاضانسبتعرضهکمبودباوکاهشقیمتعرضهافزایشدلیلبه:سنگ آهنیعرضهمیزان✓

ازپستاسگذارتاثیراولیهمادهاینقیمتبرشدتبهصنعتایندربازیگرکشورهایمیانتنشایجاد:سیاسیتحوالت✓

وذاشتگتیرگیبهروتجاریروابطویروساینمورددرپاسخگوییخصوصدرچینکشورازاسترالیادرخواستوکروناشیوع

.شدآهنسنگقیمتشدیدنوساناتباعث

.استآنعیارآهنسنگقیمتتعییندرعاملترینمهم:سنگ آهنفرآورده هایعیاروکیفیت✓

(چین)گانواردکنندو(استرالیا)صادرکنندگانبزرگترینمیانارتباطیکانال هایامرکهاینبهتوجهبا:دریایینقل وحمل✓

نتیجهدرونهاییحملهزینهتعییندرآنبرحاکمالمللیبینمقرراتوقوانینوهاتعرفهدریایی،نقلوحملاستآبیراه های

.استگذارتاثیرآهنسنگقیمت

قیمتافزایشجهنتیدرومی گذاردتاثیردارندفوالدصنعتبامستقیمیارتباطکهکاالهاییتمامیبرنفتقیمت:نفتقیمت✓

.می یابدافزایشنیزآهنسنگقیمتآنازپیرویبهوفوالدقیمتنفت،



جایی که اعتماد شما گم نمی شود

عوامل موثر بر قیمت تمام شده استخراج سنگ آهن

 هزینه ماشین آالت و تجهیزات

.درصدکل هزینه های معدنکاری را به خود اختصاص می دهند60تا ۵0ماشین آالت معادن سنگ آهن •

هزینه نیروی انسانی

وی انسانی عواملی همچون تعداد پرسنل، تک مهارته بودن آنان، استفاده از نیروی پیمانکاری، برون سپاری فعالیت ها بر هزینه های نیر•
.اثرگذارند

هزینه تعمیر و نگهداری

معیوب شامل انجام بازرسی بموقع از تجهیزات، نظافت صنعتی تجهیزات، روغنکاری و گریسکاری تجهیزات و تعویض بموقع قطعات•
.است

هزینه بهره برداری

.  شامل استخراج، خردایش، دانه بندی، فرآوری یا پیش فرآوری و تولید کنسانتره از سنگ آهن است•

 هزینه حمل و نقل محصول

.از جمله هزینه بارگیری و تخلیه بار، هزینه حمل از معدن به خطوط ارتباطی اصلی و هزینه حمل در راه های اصلی•

هزینه های باالسری

.  شامل هزینه های عمومی سایت معدن، سرپرستان و مجریان طرح، سرمایه در گردش، بهره مالکانه، حقوق دولت و مالیات•

 میانگین عیار کانسار آهن
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

جایگاه ایران در صنعت سنگ آهن جهان 
 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده در مقام2.7ایران با دارا بودن

.نهم جهان جای گرفته است

 میلیارد تن برآورد ۵میزان ذخایر زمین شناسی ایران بالغ بر

.شده است

 درصد است که عیار 48میانگین جهانی عیار سنگ آهن معادل

.  درصد است۵6سنگ آهن ایران معادل 

ایران از جمله صادرکنندگان سنگ آهن محسوب می شود اما با

توجه به شرایط و عوامل متعدد سهم صادرات ایران به سمت 

.صفر میل می کند

 درصد از سنگ آهن استخراج شده در جهان را استفاده 1.4ایران

.می کند

90درصد سنگ آهن ایران از نوع مگنتیتی است.
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

ذخایر سنگ آهن ایران
 بیش از نصف ذخایر ایران در گل گهر . میلیارد تن تخمین زده می شود۵میزان ذخایر زمین شناسی سنگ اهن ایران

.می باشد...( چادرملو، چغارت، جالل آباد و)سیرجان و مناطق مرکزی

 توده معدنی 6بنا بر مطالعات زمین شناسی بزرگترین توده معدنی کشور در منطقه گل گهر واقع شده است که خود از

:تشکیل شده است
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شماره معدن
ذخیره زمین 

شناسی
(میلیون تن)

ذخیره قابل 
استخراج

(میلیون تن)
بهره بردار

1شماره 300 8۵ معدنی و صنعتی گل گهر

2شماره 63 ۵1 گل گهر، میدکو و ماهان

3شماره 600 228 سنگ آهن گهر زمین 

4شماره 90 80 میدکو

۵شماره 36 24 صنایع و معادن ماهان 

6شماره 100 - گلفام معدن پرند

تحلیل صنعت سنگ آهن
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ذخایر سنگ آهن ایران
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

معادن سنگ آهن در ایران

10 % آن معادن آهن % 38از پروانه های بهره برداری کل کشور را معادن گروه فلزی تشکیل می دهند، که از این بین
.می باشد
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تعداد معادن فعال نوع ماده معدنی

241 سنگ آهن 

390 سایر فلزات

(هزارتن)میزان ذخیره نوع ماده معدنی

2.719.32۵ سنگ آهن 

3.۵47.9۵4 سایر فلزات

سنگ آهن 

38%
سایر فلزات

62%

سنگ آهن 

43%
سایر فلزات

57%

تحلیل صنعت سنگ آهن



جایی که اعتماد شما گم نمی شود

ذخایر معادن سنگ آهن ایران
درصد ذخیره 
نسبت به کل

میزان ذخایر قطعی
(میلیارد تن)

درصد 
به کل تعداد معدن

میزان ذخیره
(میلیون تن) ردیف 

1 31 60 93 1کمتر از  1

4 117 26 41 1-10 2

۵ 1۵2 4 7 10-۵0 3

90 28۵0 ۵ 8 ۵0بیش از 4

- - 4 7 سایر ۵

100 31۵0 100 1۵6 جمع 6

24 1کمتر از  10تا1 ۵0تا10 ۵0بیش از 1کمتر از سایر 10تا1 ۵0تا10 ۵0بیش از سایر

براساس ذخایربر اساس تعداد

تحلیل صنعت سنگ آهن



جایی که اعتماد شما گم نمی شود

عملکرد شرکت های استخراج سنگ آهن 

سازمانساالنهگزارشاتبنابر

صنایعومعادننوسازیوتوسعه

بربالغ1399درسالایرانمعدنی

آهنسنگتن77.972.720

واحدهای.استشدهاستخراج

بههریکتولیدمیزانوفعال

:استزیرجدولشرح
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درصد (تن)عملکرد واحد -نام شرکت

21% سنگ آهن چادرملو 16,727,965

20% گهرزمین 15,799,386

17% مجتمع سنگ آهن سنگان 13,164,811

11% شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 8,766,203

8% سنگ اهن جالل آباد 5,940,363

5% 2سنگ آهن سیرجان  3,552,972

4% سنگ آهن مرکزی 3,157,262

4% صبانور 2,793,510

3% شرکت گسترش صنایع و معدن ماهان  2,384,531

3% بافق-آنومالی شمالی 2,378,395

3% شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 2,205,005

1% (چاه گز)مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی 554,058

1% سنگ آهن میشدوان 548,259

100% مجموع 77,972,720
تحلیل صنعت سنگ آهن



جایی که اعتماد شما گم نمی شود

1404چشم انداز صنعت فوالد در سال 
یدستیابجهتنیازموردظرفیت هایذیلجدولدر.می باشدفوالدتنمیلیون۵۵بابرابر1404سالبرایتولیدافق

تنمیلیون80)آهنسنگتنمیلیون87تولیدبهنیازفوقبرنامهبهحصولجهت.استشدهارائهشدهذکرعددبه

.می باشد(بندیدانهآهنسنگتنمیلیون7وگندلهبهتبدیلازپسکنسانتره

داردوجودمعادنازخامآهنسنگتنمیلیون162استخراجبهنیازفوقتولیدبهدستیابیجهتاستذکربهالزم.

26

ظرفیت مورد نیاز شرح

162 سنگ آهن خام 

80 کنسانتره آهن 

7۵ گندله 

۵3 آهن اسفنجی

۵۵ فوالد خام 

۵.8 چدن 

هبنیازکشورآهنسنگتنیمیلیارد2.7ذخیرهبهتوجهبا

دنرسیبازیراداریمآهنسنگزمینهدرجدیدیاکتشافات

ذخیرهسال،درفوالدشمشتنمیلیون۵۵ظرفیتبه

تأمینراصنعتاینسال13تا12آهنسنگکنونی

.می کند
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

ایراندرآهنسنگقیمت
نموداشارهزیرمواردبهمی توانروش هااینجملهازکهمی شوداستفادهمعدنیموادقیمت گذاریدرمختلفیروش های:

دولتسویازقیمتتعیین•

تولیدهزینهاساسبرگذاریقیمت•

جهانیقیمتاساسبرقیمتتعیین•

دستیپایینمحصوالتقیمت•

تقاضاوعرضهاساسبر•

قیمتزاضریبیبااستبرابرکهمی شودتعیینتجارتومعدنصنعتوزارتمصوباتاساسبرکشوردرآهنسنگقیمت

ی شودمسببکهداشتهآهنسنگجهانیقیمتباداریمعناتفاوتفرمولاینازآمدهبدستقیمت.خوزستانفوالدشمش

.دهندنشانخوشرویآهنسنگصادراتبهکنندگانتولید

ًهنآسنگصادراتبرایهاییمحدودیتفوالد،تولیدچرخهرونقوفروشیخامازجلوگیریهایسیاستدلیلبهعموما

.می شودوضع

دراستفادهقابلغیروعیارکمهایسنگآنسومدوکهبودهتنهزار۵60معادل1399سالدرآهنسنگصادراتکل

.استکشور
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

هقوانین حاکم بر نوسان قیمت سنگ آهن در دهه های گذشت

شدهرضهعافزایشبرایمعدناکتشافاتتشویقبهمنجرکهتقاضاافزایشباآهنسنگقیمتافزایش

.است

یابدمیکاهشهاقیمتموجودتقاضایبهپاسخازپسکهجدیداکتشافاتنتیجهدرعرضهافزایشبا .

می یابدکاهشعرضهفرآیندمجدداًوشده اندتعطیلناچاربهپایینوریبهرهبامعادن.

می شوندبازگشاییشدهتعطیلمعادنویافتهافزایشمجدداًقیمت هاعرضه،کاهشبا.

ی رسدمخوداوجبهمجدداهاقیمتونبودهکافیجدیدتقاضایبهپاسخبرایقدیمیمعادنبازگشایی.
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

مقایسه قیمت سنگ آهن جهانی با قیمت ایران

نسبت نرخ جهانی به 
شمش فوالد

نرخ داخلی نسبت به 
شمش فوالد خوزستان 

28% 7% سنگ آهن 

21% 16% کنسانتره

24% 23% گندله

۵۵% ۵0% آهن اسفنجی

29تحلیل صنعت سنگ آهن
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جایی که اعتماد شما گم نمی شود

شرکت های سنگ آهن فعال در بازار سرمایه 

30

(تن)99مقدار تولید 
سهامداران 

عمده
محصوالت 

سرمایه
(میلیون ریال)

شرکت

1۵.624.8۵0 کنسانتره وامید، 
ومعادن،سهام 

عدالت

ه گندله، کنسانتره،سنگ دان
بندی شده و کلوخه

74.400.000 کگل
12.130.۵۵3 گندله

4.48۵.۵18 کنسانتره
کگل،وامید، 
وغدیر، ومعادن

کنسانتره،سنگ دانه بندی
شده و کلوخه

2۵.000.000 7.364.۵84کگهر دانه بندی شده

1۵.23۵.741 کلوخه

1.02۵.۵00 فوالد 
وامید، 

ومعادن،فوالدو 
سهام عدالت

ه گندله، کنسانتره،سنگ دان
بندی شده، آهن اسفنجی، 

فوالد
۵۵.۵00.000 کچاد

11.467.8۵۵ کنسانتره

3.730.637 گندله

1.602.843 آهن اسفنجی

1.43۵.463 کنسانتره
ومعادن ، کنسانتره و کلوخهگندله 2.936.422 کنور

۵00.442 گندله
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با سپاس از توجه شما 

2، واحد75تهران، جردن، بلوار ستاری،پالک: آدرس
021-88773992: تلفن 021-88774698:فکس
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