
 

 

 

 « فروشي مواد معدني در زنجيره فوالد ايرانابعاد خام»

 
  

 
 

 

 
 

 مقدمه

ها و نيازهاي سياستگذاري براي توسعه زنجيره ارزش محصوالت معدني و فلزي براساس راهبردهاي كالن، ظرفيت

 هاي پيشرفته هستند،افزوده باال و فناوريدنبال توسعه محصوالت با ارزششود. كشورهايي كه بههر كشور انجام مي

هاي حمايتي خود را به خام را كاهش داده و سياستبا وضع عوارض و ماليات، جذابيتِ صادراتِ مواد خام و نيمه

 «فروشيخام»كنند. بنابراين ميمتمركز پذير و فناورانه افزوده باال، رقابتهاي توليد محصوالت با ارزشتوسعه حلقه

كرد و راهبردهاي اقتصادي، صنعتي و تجاري هر كشوري در مواجهه اي مثبت يا منفي تلقي پديده توان ذاتاًرا نمي

درصد منابع  7شود و با داشتن با اين پديده متفاوت است. ايران كشوري غني از نظر ذخاير معدني محسوب مي

خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد خيز جهان بهاُم را در ميان كشورهاي معدن15معدني دنيا، جايگاه 

انتظار  فروشي،كيد اسناد باالدستي بر جلوگيري از خامأدر ايران و ت «اقتصاد مقاومتيهاي كلي سياست»الن ك

هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري كشور در جهت حمايت از توسعه زنجيره ارزش محصوالت معدني رود تا سياستمي

هاي حمايتي از توسعه زنجيره ارزش بايد با در نظر ضروري است كه سياست نكته اما توجه به اين ،و فلزي باشد

 و نيازهاي كشور باشد. ، اقتضائاتها، شرايطگرفتن ظرفيت

ميليون  25 حدودانواع مواد معدني استخراج شده از معادن كشور، ميليون تُن  460، از حدود 1397در سال 

از كل مواد معدني استخراج شده  سهم آن)كنسانتره( صادر شده كه صورت خام يا فراوري شده ماده معدني بهتُن 

قابل دفاع نبوده و بايد به نيز همين ميزان صادرات مواد معدني خام درصد است و البته  5/5 حدوداز معادن كشور 

و صفر برسد و اين امر نيازمند مديريت صحيح وزارت صمت در ايجاد موازنه در كل زنجيره ارزش فوالد كشور 

 بنديدانهواحدهاي صادركننده گندله، كنسانتره و سنگ آهن  هاي تنظيم بازار است تا همتجديدنظر در سياست

 90. حدود فروشي در مواد معدني به صفر برسدشده با عرضه به داخل به روند فعاليتي خود ادامه دهند و هم خام

بندي، كنسانتره و تماني و تزئيني، سنگ آهن دانههاي ساخدرصد از مواد معدني صادر شده، مربوط به انواع سنگ

از مواد معدني استخراج شده از معادن كشور )بدون درنظر ميليون تُن  375گندله سنگ آهن بوده است. بيش از 

اند. عنوان ماده اوليه در زنجيره ارزش محصوالت معدني و فلزي مورد استفاده قرار گرفتهگرفتن شن و ماسه( به

خام مانند شمش ي از اين مواد معدني در واحدهاي فراوري و صنايع معدني كشور به محصوالت نيمهابخش عمده

فوالدي )بيلت، بلوم و اسلب(، كاتد مس، شمش آلومينيم، شمش روي و بخش ديگري به محصوالتي چون ورق، 

 اند. ي و... تبديل شدهتيرآهن، ميلگرد، سيم و كابل، قطعات خودرو، لوازم خانگي، لوازم و تجهيزات ساختمان
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مواد معدني و فلزي و كاهش ارزش پول ملي، جذابيتِ صادراتِ محصوالت داخلي هاي دولت در كنترل دستوري قيمت سياست

كه وزارت صمت مجبور به تعيين كف طوريبه .اقتصادي و تجار افزايش داده استخام را براي فعاالن معدني و فلزي خام و نيمه

هاي زيادي را مينِ نياز داخل شده كه چالشأعرضه و الزام توليدكنندگان به عرضه محصوالت خود در بورس كاال، براي تضمينِ ت

ه زنجيره ارزش محصوالت مختلف معدني و براي فعاالن بخش معدن و صنايع معدني ايجاد كرده است. سياستگذاري براي توسع

ها، عرضه و تقاضاي داخلي و روندهاي حاكم بر بازارهاي جهاني است كه خاص هر زنجيره، ظرفيتفلزي نيازمند بررسي شرايط 

، دخالت هاي حمايتيپذيري الزم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سياستصورت مقطعي تغيير يابد و بايد از انعطافتواند بهحتي مي

در داخل كشور و ايجاد شكاف  هاي اقتصادي و قيمتگذاري دستوري محصوالت معدني و فلزيغيراصولي دولت در مديريت بنگاه

درحال حاضر و با توجه برد. هاي جهاني، امكان توسعه متوازن زنجيره ارزشِ محصوالت معدني و فلزي را از بين ميقيمتي با قيمت

در مقايسه با محصوالت در حوزه مواد معدني افزوده پايين درات محصوالت خام يا با ارزشصاسهم به آمارهاي رسمي، 

عنوان ماده اوليه در زنجيره و عمده مواد معدني استخراج شده از معادن كشور به توزيع شده در داخل قابل توجه نيست

محصوالت معدني و فلزي و توسعه اين زنجيره برقراري توازن در زنجيره ارزش  .گيرندارزش توليد مورد استفاده قرار مي

 هاي اجرايي است.  نيازمند بازنگري جدي در راهبردها و سياست

 

 فروشي در زنجيره ارزش فوالد در ايران خام

سنگ آهن از معادن كشور استخراج شده است كه از اين ميزان ميليون ُتن  85، بيش از 1397براساس آمارهاي رسمي در سال 

ميليون دالر  380كنسانتره سنگ آهن به ارزش ميليون تُن  5/5ميليون دالر،  258بندي به ارزش سنگ آهن دانهميليون تُن  8/8

ن فوالد در ويژه چين صادر شده است. براي توليد هر تُهميليون دالر به كشورهاي ديگر ب 201گندله به ارزش ميليون تُن  8/2و 

ن سنگ آهن مورد نياز است. تُ 1/3  ون كنسانتره تُ 70/1 ،ن گندلهتُ  67/1 ،ن آهن اسفنجيتُ 14/1مستقيم،  يكشور به روش احيا

 نشان داده است.  1397هاي زنجيره ارزش فوالد كشور و ميزان نياز زنجيره را در سال جدول زير ميزان توليد هر كدام از حلقه

 

  1397هاي مختلف زنجيره ارزش فوالد در سال ميزان توليد و نياز كشور به محصوالت حلقه .1جدول 

 ن(ميليون تُ ـ )واحد

 آهن اسفنجي گندله كنسانتره سنگ آهن شرح/حلقه
 ي)احيا *شمش فوالد

 مستقيم(

 34/22 46/25 30/37 98/37  25/69  1397 سال در زنجيره نياز

 34/22 30/26 50/41 9/44 85 1397 سال در توليد ميزان

 - +84/0 +20/4 +92/6 +75/15  (-) كمبود /)+( مازاد

 5/5  54/0 80/2 50/5 80/8 1397 سال در صادرات

   .: آمار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، آمار گمرك جمهوري اسالمي ايرانمأخذ

فوالد در ميليون ُتن  3/2مستقيم ذكر شده است.  يآمار مربوط به شمش فوالدي )بيلت، بلوم و اسلب( توليد شده به روش احيا * در اين جدول صرفاً

 بلند و در شركت ذوب آهن اصفهان توليد شده است. كشور به روش كوره

 

 



 

هاي مختلف زنجيره ارزش فوالد حلقهمشخص است، ميزان توليد انواع محصوالت  1طور كه از آمار موجود در جدول همان

كمتر از  بيشتر بوده است. ميزان صادرات هر كدام از محصوالت زنجيره فوالد نيز عموماً 1397كشور از ميزان نياز زنجيره در سال 

ور كامل از داخل طنياز زنجيره فوالد كشور به مواد اوليه به 1397توان گفت كه در سال ميزان مازاد محصول بوده است. بنابراين مي

طور كه مشخص هاي اخير مورد بررسي قرار داده است. همانوضعيت صادرات سنگ آهن را در سال 1مين شده است. نمودار أكشور ت

 )عمدتاًميليون تُن  8/8به  1392عيار( در سال كم )عمدتاًميليون تُن  26بندي كشور از حدود است ميزان صادرات سنگ آهن دانه

توان ثر است كه ميؤهاي اخير مبندي در سالرسيده است. عوامل متعددي در كاهش صادرات سنگ آهن دانه 1397سال  رعيار( درپُ

 به موارد زير اشاره كرد: 

 ،رعيارسمت كنسانتره، گندله و خاك پُويژه چين( بههالمللي و حركت تقاضا )بتحوالت بازارهاي بينـ 

گهر، چادرملو، سنگان و افزايش نياز داخل به سنگ هاي بزرگ معدني كشور مانند: گلمجتمعتكميل زنجيره ارزش فوالد در ـ 

 ،آهن، كنسانتره و گندله

 ،وضع عوارض صادراتي پلكاني بر روي صادرات مواد خام معدني توسط شوراي اقتصادـ 

به توليدكننده يا  ام معدني صرفاً سپاري ارزي و محدود كردن صادرات مواد خهاي ارزي بانك مركزي براي پيمانسياستـ 

 ،نماينده رسمي توليدكننده

 ،هاونقل، بيمه و...( ناشي از تحريمهاي تجارت )حملهاي اياالت متحده آمريكا و افزايش هزينهتحريمـ 

 .هادليل تحريمآالت معدني و قطعات يدكي بهمين ماشينأهاي تچالشـ 

 

  1397تا  1392هاي روند صادرات سنگ آهن در سالنمودار 

 
  .گمرك جمهوري اسالمي ايرانمأخذ: 
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هاي توليد موجب شده است تا ميزان صادرات كنسانتره و گندله از سنگ آهن تحوالت بازارهاي جهاني و افزايش هزينه 

و فراوري شده )كنسانتره و گندله( توليد بيش از نياز ترين داليل صادرات بخشي از مواد خام بندي پيشي بگيرد. يكي از مهمدانه

داخل به اين محصوالت است كه معادن و واحدهاي فراوري براي جلوگيري از تعطيلي و كاهش حاشيه سود اقدام به صادرات 

زيرا در صورتي كه امكان فروش  ،تر استله براي معادن و واحدهاي فراوريِ كوچك و متوسط جديئاند. اين مسمحصوالت خود كرده

هاي ايجاد ظرفيت 2جدول  محصول خود را در داخل كشور نداشته باشند، با كاهش قابل توجه حاشيه سود مواجه خواهند شد.

 دهد.شده در زنجيره ارزش فوالد كشور را نشان مي

 

 هاي ايجاد شده در زنجيره ارزش فوالد كشور . ظرفيت2جدول 

 (نميليون تُ ـ )واحد

 *شمش فوالدي آهن اسفنجي گندله كنسانتره شرح/حلقه زنجيره

 50 57 5/83 85 1404نياز زنجيره در 

 51 1/46 6/73 76 1398كل ظرفيت مجوز داده شده تا خرداد 

 5/31 6/32 6/47 8/52 1398اندازي شده تا خرداد ظرفيت راه

تا  درصد 60ظرفيت با پيشرفت فيزيكي بيش از 

 1398خرداد 
7/9 8/18 4/5 7 

تا  درصد 60ظرفيت با پيشرفت فيزيكي كمتر از 

 1398خرداد 
5/13 2/7 1/8 5/12 

  .: آمار معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ

 بلند توليد خواهد شد. كورهفوالد به روش ميليون تُن  5مستقيم درنظر گرفته شده است. حدود  ييندهاي احيااشمش فوالدي توليد شده در فر صرفاً* 

 

به روش ميليون تُن  50دهد كه مجوزهاي الزم براي تكميل زنجيره ارزش فوالد كشور براي ظرفيت نشان مي 2آمار جدول  

هاي تكميل شده، در دست احداث بنابراين مجموعه طرحبلند صادر شده است. به روش كورهميليون تُن  5مستقيم و  ياحيا

گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تكميل زنجيره ياستدهنده سساير مجوزهاي صادر شده نشانقابل تحقق و 

  است. 1404فوالد در سال ميليون ُتن  55ارزش فوالد كشور براي رسيدن به ظرفيت 

 

 فروشي در زنجيره فوالد كشور راهكارهاي جلوگيري از گسترش خام

خام افزايش فروشي چيست؟ چه عواملي موجب شده تا جذابيت صادرات مواد خام و نيمهخامدليل تمايل فعاالن صنعتي و معدني به 

سنگ آهن، كنسانتره فروشي خام دارند؟فروشي خام ثيري برأهاي اجرايي و حمايتي دولت چه تهاي راهبردي و سياستيابد؟ برنامه

ر بوده است؟ چه عواملي موجب شده تا شركتي مانند ذوب و گندله تا چه ميزان بر بازدهي واحدهاي بزرگ فوالدي كشور اثرگذا

 درصد ظرفيت اين واحد خالي بماند؟  40رو باشد و بيش از همين ماده اوليه روبأآهن اصفهان درحال حاضر با چالش ت

موجب ايجاد شكاف قيمتي قابل توجهي  دولت در قيمتگذاري محصوالت مختلف زنجيره ارزش فوالد، گرانهمداخلههاي سياست

تاكنون، ميزان اختالف قيمت كنسانتره  1397از ابتداي سال  مثالعنوان هاي داخلي شده است. بههاي جهاني و قيمتميان قيمت

له ئدرصد بوده است. اين مس 75تا  20دله صادراتي و داخلي از درصد و ميزان اختالف قيمت گن 110تا  33صادراتي و داخلي از 

هاي درخصوص آهن اسفنجي، شمش فوالدي و محصوالت نوردي تخت و طويل نيز صادق است. اختالف قيمت جهاني با قيمت



 

از ميزان  داخلي و كاهش ارزش ريال موجب جذابيت صادرات نسبت به عرضه در داخل كشور شده است. از طرف ديگر توليد بيش

سمت صادرات سوق خود بههاي مختلف زنجيره فوالد، معادن، واحدهاي فراوري و صنايع فوالدي كشور را خودبهنياز كشور در حلقه

هاي بورس كاال براي كشف قيمت و الزام مسداده است. دخالت دولت در سيستم عرضه و تقاضاي داخلي، از بين رفتن مكاني

والت خود بيش از نياز داخلي از ديگر عوامل كاهش جذابيت فروش داخل و افزايش جذابيت صادرات توليدكنندگان به عرضه محص

 محصوالت معدني و فلزي است. 

هاي عمده توليدكننده فوالد كشور مانند مجتمع فوالد مباركه، فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفهان كه در ابتدا دولتي شركت

هاي اند، در سالدولتي، واگذار شدههاي دولتي به بخش خصوصي، نهادهاي عمومي و شبهركتسازي شاند و در جريان خصوصيبوده

ها، تغيير و تحوالت متعددي را تجربه در مديريت اين بنگاه غيرتخصصي در حوزه فوالد دليل دخالت نهادهاي مختلفمتمادي و به

سنگ يك مجموعه گسترده شامل معادن سنگ آهن و زغالصورت شركت سهامي ذوب آهن اصفهان كه به مثالطور اند. بهكرده

شده بود، در جريان  پذيري فني و اقتصادي طرح بر اين اساس انجامبلند احداث شده و محاسبات مربوط به توجيههمراه واحد كورهبه

يب زده است. جدا شدن واگذاري به بخش خصوصي، تحوالتي را تجربه كرد كه به زنجيره توليد در اين مجتمع بزرگ فوالدي آس

سنگ از اين مجتمع و تحميل تعداد زيادي نيروي انساني، موجب شده است تا درحال حاضر اين واحد معادن سنگ آهن و زغال

نفر نيروي انساني مازاد فعاليت كند. همچنين عدم حركت جدي براي افزايش  12.000درصد ظرفيت و بيش از  60فوالدي با حدود 

سنگ و كك خود را از عادن داخل كشور، ذوب آهن اصفهان را مجبور كرده تا بخشي از نياز كنسانتره زغالسنگ مكيفيت زغال

هاي فوالدي كشور ازجمله واحدهايي است كه كمترين ميزان يارانه انرژي را دريافت مين نمايد و در ميان شركتأطريق واردات ت

اند با مديريت بهينه زنجيره توليد توانسته والد مباركه و فوالد خوزستان، عموماً هاي بزرگ فوالدي كشور مانند فكند. ساير مجموعهمي

هاي بزرگ مين ماده اوليه توليد نداشته باشند. شركتأو چالش جدي درخصوص ت كنندمين مواد اوليه خود را تكميل أتا زنجيره ت

اند و بخشي از توليد مواد معدني خود را در زنجيره همان گهر نيز اقدام به توسعه زنجيره فوالد كردهمعدني مانند چادرملو و گل

 كنند. شركت مصرف مي

 

 بندي و ارائه راهكارجمع

سهم دهد كه ختلف در زنجيره ارزش فوالد كشور نشان ميبررسي آمار مربوط به توليد و تجارت محصوالت م

 94است و بيش از  درصد 6در كل زنجيره ارزش فوالد كشور كمتر از و گندله  ، كنسانترهخاممعدني  صادرات مواد

درصد مواد معدني استخراج شده از معادن كشور )بدون درنظر گرفتن استخراج شن و ماسه( در زنجيره ارزش 

 اند.افزوده باال توليد شدهعنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار گرفته و محصوالت با ارزشي و فلزي و بهمحصوالت معدن

و اتخاذ ارزش فوالد كشور هرچند همين ميزان صادرات مواد خام معدني قابل توجيه نيست و وزارت صمت بايد با مديريت زنجيره 

بندي، امكان جذب اين يلي واحدهاي كنسانتره، گندله و سنگ آهن دانهتعطجلوگيري از هاي اصولي تنظيم بازار ضمن سياست

دستي و توسعه زنجيره ارزش محصوالت معدني و منظور تشويق صنايع پايينبه. در داخل فراهم سازدرا  يدرصد 6 حدود سهم

 شود: ترتيب اولويت پيشنهاد ميفلزي، راهكارهاي زير به

هاي انرژي و استفاده بهينه از منابع آزاد شده از محل يارانه پنهاِن انرژي در ح قيمت حاملريزي اصولي براي اصالبرنامهـ 

 ويژه اكتشافات معدني. هراستاي توسعه زنجيره ارزش محصوالت معدني و فلزي ب



 

هاي قيمتمنظور كاهش شكاف ميان خودداري دولت از دخالت غيراصولي در بازار و قيمتگذاري محصوالت معدني و فلزي بهـ 

خام هاي جهاني، همچنان صادرات مواد خام و نيمهداخلي و جهاني )در صورت تداوم شكاف قيمتي ميان داخل كشور و قيمت

 جذابيت خواهد داشت و توليدكنندگان تمايلي به عرضه محصوالت خود در داخل كشور نخواهند داشت(. 

شرايط و اقتضائات راهبردها، صورت ساليانه و با درنظر گرفتن خام بهنيمهوضع عوارض و ماليات براي صادرات مواد خام و ـ 

كه ليست مواد خام و مواد اوليه بخش طوريبهپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ( قانون رفع موانع توليد رقابت35و رعايت ماده )كشور 

ه و بخش خصوصي مورد بازنگري قرار گرفتكارشناسي رت طور ساليانه و با مشوهمراه ميزان عوارض و ماليات بهصنعت و معدن به

  .به تصويب شوراي اقتصاد برسد

سياستگذاري براي عرضه كليه محصوالت زنجيره ارزش فوالد از سنگ آهن تا محصوالت فوالدي در بورس كاال و كشف ـ 

منحصراً زارهاي انحصاري در زنجيره فوالد هاي الزم براي تنظيم باهاي عرضه و تقاضا )صدور دستورالعملمسقيمت برمبناي مكاني

 توسط شوراي رقابت(. 

ويژه در حلقه هگذاري در بخش معدن و صنايع معدني بمنظور ورود جدي بخش خصوصي براي سرمايهسياستگذاري بهـ 

 گري دولت.  اكتشافات معدني و كاهش تصدي

ر واحدهاي بزرگ فوالدي مانند شركت سهامي ذوب آهن مدت براي جبران كمبود مواد اوليه دهاي كوتاهاتخاذ سياستـ 

هاي اكتشافي در اختيار ايميدرو به شركت ذوب آهن اصفهان )توجه به اين نكته ضروري ها و محدودهاصفهان از طريق واگذاري پهنه

هاي ي و دخالتاي از اقدامات نادرست و غيركارشناسي مديريتاست كه وضعيت فعلي شركت ذوب آهن اصفهان نتيجه مجموعه

اي ظار مجموعهپذير شدن اين واحد فوالدي در كشور شده است، بنابراين انتهاي گذشته منجر به آسيبدولت است كه در طول سال

عنوان را بهفروشي خام توانرسد و نمينظر ميهاي وارد شده به اين واحد منطقي بهدولت براي جبران آسيب از اقدامات حمايتي

 ضعيت فعلي اين شركت عنوان كرد(. دليل اصلي و

مدت و بلندمدت با واحدهاي امكان عقد قراردادهاي ميان معادن كوچك و متوسط به داليل متعدد فني و اقتصادي، عمدتاًـ 

داخلي كننده سنگ آهن و كنسانتره را ندارند، بنابراين در شرايطي كه توليد مواد خام و كنسانتره در كشور از تقاضاي بزرگ مصرف

كنند و از پيشي گيرد، اين معادن با صادرات سنگ آهن و محصوالت فراوري شده، راهي براي تداوم فعاليت معدني خود ايجاد مي

محدودِ معادن كوچك و متوسط يكي از  ابراين ايجاد امكاني براي صادراتشود. بنغيرفعال شدن و تعطيلي معادن جلوگيري مي

هاي نظارتي هوشمند بر توليد و استخراج معادن و د در اين حوزه است كه نيازمند ارتقاي سيستمهاي زنده نگه داشتن توليراه
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