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مقدمه
01

آنبامرتبطمحصوالتوفوالدتولیدبرای(%98حدود)آهنسنگاصلیکاربرد
:جملهازدیگرمصرفیبرایسنگتولیدایناز%2تنهاومیرودبکار

iron)پزشکیکاربردهای• تحقیقاتدرموثرعنصریکعنوانبه(59
متالوژیوبیوشیمیایی

دهشپختهلعابیهایپوششچاپ،جوهررنگ،ساختندرشیمیاییکاربردهای•

Source : NSGS , BHP 

آنهاازرافلزیآهنمیتوانکههستندکانیهاییوسنگهاآهن،سنگ
سنگ.هستندآهناکسیدهایازغنیمعموالًهامعدنسنگ.کرداستخراج

هانجدرتقاضاموردکاالهایازیکیوفوالدتولیدفرآیندالینفکجزءآهن
یزانمبیشترینکههماتیت:داردوجودآهنسنگذخایراصلینوعچهار.است

اینگرن.پیزولیتیآهنسنگوتیتانومغناطیسمگنتیت،دارد،رااستخراج
فاوتمتزدهزنگقرمزتاتیرهبنفشیاروشنزردتیره،خاکستریازسنگها
قرمزهایماسهوماهایسنگازبسیاریدرقرمزرنگمسئولآهن.است
.استاسترالیاهایبیابانعمیق
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داستان سنگ آهن
01

Source : ekomuseum

یادآنها.کردندسنگازآهنسنگاستخراجبهشروعمردمدوازدهم،قرندر
آتشکردنروشنباوهستندآهنسنگحاویکهراسنگهاییچگونهکهگرفتند

ازکار.نددهتشخیصشوند،شکنندهتامیشوندشکستهسنگتکههایآنرویبر
دنمعسنگرگههایکردندنبالوبازرومعادندرسنگحفاریپایین،بهسطح
الریهاگویافتتغییرزیرزمینیاستخراجبهروبازمعدنازکارنهایت،در.شدانجام

کردند،بررسیرامعادنازآبپمپاژروشآنهاکههنگامی.شدایجادتونلهاو
.کنندکارزمینازبیشتریعمقدرتوانستند

روشمربوطه،آهنسنگخواصبهتوجهنظرباموردمعدنشناساییازپس
ازمیتوانمنظوراینبرای.میشودتعیینمعدنیسنگهایایناستخراج
هاروشیناکلیطوربه.کرداستفادهمغناطیسسنجیمانندژئوفیزیکیشیوههای

:استزیراصلیمرحلهچهارشامل

کارخانههابهرامواد(دامپتراکها)کامیونهامرحلهایندر:باربری-4
.میدهندانتقالفرآوریجهت

منفجرهموادجاگذاریجهتمشخصالگویباچالچندحفاریِ:حفاری-1
سنگآهنکردنخردجهتانفجارعملیاتانجام:انفجار-2
شاولمثلتجهیزاتیازاستفادهباشدهخردسنگهایبارگیری:بارگیری-3
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وضعیت تولید جهانی سنگ آهن
01

به2020تا2014سالهایدرراآهنسنگتولیدوضعیتمقابلنمودار
:دهدمینشانراکشورهرتفکیک

،استداشتهآهنسنگتولیدتنمیلیون400حدود2010سالدراسترالیا
.2010سالبرابر2حدودمقداراین2015سالدر.برزیلبامساویتقریبا

باواسترسیدهتنمیلیون900حدودبهمقداراین2020و2019سالدر
هرستفاینصدردراختالفباکشورباقیبهنسبتبرابری2حدودایفاصله
تولیددرچندانیتغییرکنونتا2010سالازبرزیلاسترالیا،ازبعد.داردقرار

تولیدتنمیلیون400حدودساالنهمیانگینطوربهواستنداشتهآهنسنگ
وبرزیلیا،استرالهایکشورتولیدروندبررسیبنابراین.استداشتهآهنسنگ
.استاهمیتحائزصنعتاینتحلیلبرایچین

درراآهنسنگجهانیتولیدازدرصد38حدوداسترالیامیانگینطوربه
10باهندودرصد14باچیندرصد،17بابرزیلآن،ازپسودارداختیار
ردچینطرفیاز.دارنداختیاردرراآهنسنگتولیدبعدیهایرتبهدرصد
.استداشتهاختیاردررافوالدتولید%57حدود2020سال

Source : NSGS , Statista
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01
بیشترین ذخایر سنگ آهن در کدام کشورها است؟

Source : Statista , NSGS

زدهتخمینتنمیلیارد48حدود2019سالدراسترالیاآهنسنگذخایر:استرالیا(1

.استشده

حدودآنذخایرکهاستبرزیلجهاندرآهنسنگذخایردارندهدومین:برزیل(2

.استشدهزدهتخمینتنمیلیارد29

.استشدهزدهتخمینآهنسنگتنمیلیارد25حدودروسیهذخایر:روسیه(3

تنمیلیارد20حدودوداردتعلقچینبهآهنسنگذخایردررتبهچهارمین:چین(4

.استشدهزدهتخمین

.استشدهزدهتخمینتنمیلیارد6.5حدودکشوراینآهنسنگذخایر:اوکراین(5

خودبهرالیستایندررتبهششمینتنمیلیارد6حدودذخایرباکانادا:کانادا(6

.استدادهاختصاص

ذخایرنظرازمرتبههفتمینآهنسنگذخایرتنمیلیارد5.5باهند:هند(7

استدادهاختصاص
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(2020سال ) صادرات سنگ آهن در جهان کشور بزرگ10

گسنتولیدکنندهبزرگشرکت10ازلیستیمقابلنمودار✓
حدودکهدهدمینشانراجهاندر2020سالدرآهن
.دارنداختیاردررامحصولاینصادراتازدرصد95

جهانآهنسنگصادراتازدرصدی56سهمبااسترالیا✓
.داردقرارلیستاینصدردراختالفبا2020سالدر

ارزشاسترالیاصادراتیآهنسنگازدرصد56حدود
ودنبدارادلیلبهاسترالیا.داشتدالرمیلیارد78.4حدود

صادراتبهقادرجهان،آهنسنگذخایربزرگترین
.استجهاندرآهنسنگبیشترین

)رشدنبیشتریلیست،ایندرکنندهصادرکشورهایبین✓
وشیلیکشورهایاختیاردر(2019-2020سالهایبین
.استبودههند

Source : worldstopexports
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01
(2020) واردات سنگ آهن در جهان کشور بزرگ10

Source : worldstopexports

بالغ2020سالدروارداتیآهنسنگخریدجهانی،سطحدر✓
وارداتارزشکلی،طوربه.بودآمریکادالرمیلیارد157.7بر

که2016سالازواردکنندهکشورهایهمهبرایآهنسنگ
طوربهرسید،دالرمیلیارد84.2بهآهنسنگخریدارزش

.استیافتهافزایشدرصد87.2متوسط

جنوبیکرهوژاپن،چینآهن،سنگبزرگواردکننده3✓
سالدرراکاالاینجهانیخریدازدرصد85.9کههستند
.انددادهاختصاصخودبه2020

میلیارد143.7خریدباآسیاییکشورهایای،قارهمنظراز✓
آهنسنگدالرارزشباالترینجهان،کلدرصد91.1یادالر

دومرتبهدر.کردندمصرفراخارجیبازارهایازوارداتی
.بودند٪6.9بااروپادرواردکنندگان

،(٪0.8)شمالیآمریکایدرخریدارانبهکوچکتردرصدهای✓
امامکزیکاستثنایبه(٪0.4)التینآمریکای،(٪0.7)آفریقا
استرالیارهبریبه(٪0.04)اقیانوسیهوکارائیب،دریایشامل
.شددادهنسبت
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بزرگترین شرکت های تولیدکننده سنگ آهن
01

Cliff Naturalتنمیلیون33تولید
.سالدرآهنسنگ

Anglo Americanسالدر
سنگتنمیلیون61حدود2020
رادتولیشرکت،این.کردتولیدآهن
Minas-Rioوkumbaپروژهدر

میکنددنبال

Australia’s Fortescue Metals (FMG)
نگسهایکنندهتولیدبزرگترینچهارمرتبه
میلیون204حدودتولیدبا.داردقرارجهانآهن
2020سالدرتن

Valeدرجهانآهنسنگکنندهتولیدبزرگترین
تنمیلیون300حدودمجموعاًکهبود2020سال
هبنسبتکمیکاهشمقداراینکه.کردتولید
.داشتبودتنمیلیون302که2019سال

Rio Tintoازکمتر2020سالدر
ردکتولیدآهنسنگتنمیلیون286
قبلسالبهنسبتدرصد1.7که

.داشتافزایش

BHPژوئن30بهمنتهیخودمالیسالدر
آهنسنگتنمیلیون248ازبیش،2020

3.9افزایشدهندهنشانکهکرداستخراج
.استساالنهدرصدی

Source : NS Energy , mining
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02

بخش   دوم

صنعت    سنگ آهن   رد   کشور
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02
میزان ذخایر سنگ آهن در کشور

Source : IMIDRO

نگساحتمالیوقطعیذخایرمیزانشدهانجامهایبررسیآخرینبراساس
تنمیلیون522ومیلیارد4وتنمیلیارد3بربالغترتیببهایرانآهن

.استشدهبرآورد
.داردقرارکرمانویزد،جنوبیخراساناستان3درذخایراینعمده

حاضرحالدرایرانمرکزیفالتآهنسنگمعادنمجتمعرسمیسایتگزارشبه
250ومیلیاردیکمیزانبهگل گهردرترتیببهایرانآهنسنگاحتمالیذخایرعمده

342میزانبهچادرملوتن،میلیون220ومیلیاردیکمیزانبهسنگانتن،میلیون
سنگاحتمالیذخایرمیزان.داردقرارتنمیلیون110میزانبهچغارتوتنمیلیون
.شودمیبرآوردتنمیلیون600ومیلیاردیکبربالغنیزمناطقسایردرایرانآهن

باگانسنوداشتهقرارصدردرتنمیلیاردیکباگل گهرقطعیذخایرنظرازهمچنین
هایردهتنمیلیون60بانیزچغارتوتنمیلیون295باچادرملوتن،میلیون850
میلیون380بربالغنیزآهنسنگقطعیذخایرسایر.انددادهاختصاصخودبهرابعدی

.شودمیزدهتخمین

http://icep.ir/
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1404سنگ آهن و افق 

ایرانفوالدملیشرکتسویاز1382سالدرابتداایرانفوالدصنعتجامعطرح
رحطبهنهایتدرکهداشتهاستتغییراتیمختلف،سالهایطیطرحاین.شدآغاز
فوالدتولید1404سالدرکهداردنظردرطرحاین.استکردهپیداتغییر1404افق

.کندپیداافزایشتنمیلیون55بهکشور

162ساالنهاستخراجبهنیاز1404افقدرخامفوالدتنمیلیون55تولیدتحققبرای
روندهمیناکرصورتایندرکه(کلوخهبصورتمعدنسنگ)سنگآهنتنمیلیون
قطعیذخیرهبهتوجهبا.داشتخواهیمکمبودتنمیلیون32حدودکندپیداادامه

میلیون55تولیدتحققاست،شدهبرآوردتنمیلیارد3.3حدودکهکشورسنگآهن
ازبعدسال14حدودآهنسنگذخایراتمامموجب1404افقدرخامفوالدتن

آهنسنگذخایرجایگزینیوجدیداکتشافاتانجامعدمکهشدخواهد1404افق
وابستهکارخانجاتنیازمورداولیهموادتامینپشتوانهیرفتنبینازباعثمصرفشده

.میشودفوالدبه
نجیرهزمحصوالتسایرتولیداتوآهنسنگاستخراجفعلیروندبابنابراین
تنمیلیون55تولیدجهت1404افقدراندازچشمسنداهدافتحققفوالد،
.بودنخواهدامکان پذیرخامفوالد

هاستگرفتپیشدراولیهموادکسریاینبامواجهبرایدولتکهراهکارهاییازیکی
نتیجهدشایمدتکوتاهدرکهاستگندلهوکنسانترهآهن،سنگصادراتازجلوگیری
حلراهگردیاز.باشدحلراهنمیتواندتنهاییبهمدتبلنددراماباشدداشتهمطلوبی
دبایکهاستدیگرکشورهایمعادندرسرمایه گذاریاست،شدهارائهکههایی

رایباسترالیاوچینباالیتمایلهمچنینوتحریم هاحمل،هزینهچونمواردی
.گرفتنظردرراآهنسنگبازارکردنقبضه

شداشارهکههمانطور،1404افقتحققبرایاولیهموادکمبودمشکلاساسیرفعبرای
برایلیماتامینبنابراین.استبرخوردارباالییاهمیتازمعادناستخراجواکتشافبحث
عیار)زمینعمقدرمعادناکتشافبرایتولیدخطوطنوسازیوبهروزآالتماشینتهیه
صنعتاینبهزیادیحدودتامیتواندباالتر،عمقباهاییسنگآهنباترکیبو(کمتر
.کندکمک

میکند،رمنپنجهودستآنباصنعتاینکهمشکلهاییبزرگترینازیکیبنابراین
.استتحریم ها
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نوع 
بازار

ارزش 
معامالت

ارزش 
بازار

حاشیه 
سود 

مقایسه شرکت های گروه

نوع بازارنماد

بازار اول بورسکگل

بازار اول بورسکچاد

بازار دوم فرابورسکگهر

بازار اول بورسومعادن

بازار دوم بورسکنور

بازار پایه زرد فرابورسواحیا
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کچادوشاخص کلروند تغییرات  کگلوشاخص کلروند تغییرات 

کنوروشاخص کلروند تغییرات  کگهروشاخص کلروند تغییرات 

Source : Bourseview

مقایسه روند بازدهی سنگ آهنی ها و شاخص کل
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سهامداران درصدی شرکت های گروه
02

نشانراگروهشرکتهایدرصدیسهامدارانمقابلنمودار
میدهد؛

%40حدود(وامید)امیدسرمایه گذاریمدیریتگروه
از%26حدودوکگلسهامازدرصد%38،کچادسهاماز

اراختیدرباسپهبانککهدارداختیاردرراکگهرسهام
صنعتازایعمدهسهموامیدسهاماز%70حدودداشتن
.میباشدداراراکشورآهنسنگ

(ومعادن)فلزاتومعادنتوسعهشرکتطرفی،از
از%83.5،کچادسهاماز%17.5،کگلسهاماز%23حدود
کهدارداختیاردرراکگهرسهاماز%19حدودوکنورسهام
.تاسگروهتولیدیشرکتهایتمامیسهامدارمستقیمبطور

عمدهسهامدار%43با(فوالد)اصفهانمبارکهفوالد
وکچاداز%10حدودمستقیمطوربهالبتهکهاستومعادن

عمدهسهامدارانلیستصدردر.دارداختیاردرهمراکگل
ومعادننوسازیتوسعهسازمان%17حدودبا،فوالد

.داردقرار(ایمیدرو)معدنیصنایع
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بخش   سوم

بنیادی  
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تبدیل محصوالتفرآیند و ضرایب 
03

روست؛روبشکلمشابهفوالدزنجیرهمحصوالتتولیدفرآیندکلیبطور
بندیدانهآهنسنگبصورتمعدنازاستخراجیآهنسنگازبخشی
آهنسنگکنسانترهتولیدخطواردآنعمدهیبخشومیرودبفروششده

بصورتآنازبخشیآهن،سنگکنسانترهتولیدازپس.شدخواهد
.شددخواهگندلهتولیدخطواردآنازبخشیومیرسدفروشبهمستقیم
ردمقادیراینروندبررسی.استصادقهماسفنجیآهنبرایروندهمین

بعدیمحصولتولیدبرایاولیهموادمقدارپیشبینیبهمختلف،دورههای
درکهکردخواهدکمکشرکتفروشوتولیدمیزانهمچنینوزنجیره

.میکندایفابهسزایینقششرکتتولیدظرفیتمیاناین

فعالرکشودرفوالدزنجیرهمحصوالتتولیددرکهشرکتهاییبنابراین
عدیبمحصولبهاولیهموادتبدیلبهاقداممتفاوتیضرایبباهستند
درصدی10حدودخطایبامقادیراینمیانگینبطورامامیکنندزنجیره
.استیکسانشرکتهامیان

شرکتبرایرا(قبلدورههایمیانگین)ضرایباینمقابلجدول
:میدهدنشانچادرملو

نیازخامآهنسنگتن1.45بهکنسانترهتن1هرتولیدبرایکچاد
،1.05حدودگندلهبهآهنسنگکنسانترهتبدیلبراینسبتایندارد،
آهنتبدیلبرایو1.35حدوداسفنجیآهنبهگندلهتبدیلبرای

.1.2حدودفوالدشمشبهاسفنجی

ضریب تبدیلفرآیند

1.45سنگ آهن خام به کنسانتره

1.05کنسانتره سنگ آهن به گندله

1.35گندله به آهن اسفنجی

1.2آهن اسفنجی به فوالد
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03
وضعیت تولید و فروش کنسانتره و گندله در کشور
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03
ضرایب فروش

کتشرچهارکنسانترهوگندلهفروشضرایبمقابل،نمودار2
1400سالابتدایازراصبانوروگهرزمین،گل گهر،چادرملو
.میدهدنشان

بلوم،باسلفروشنرخمیانگینبهتوجهباآمدهبدستضرایب
.استشدهمحاسبهخوزستانفوالدبیلتو

%28حدودگندلهفروشضرایبمیشود،مشاهدهکههمانطور
بهباالترینرخهایمعموالًگهرزمینمحصوالتکهاست،بوده

.استرسیدهفروش
به%18حدودازسالابتدایازکنسانترهفروشضرایب
وچادرملومعمولبهطورکهاسترسیده%22محدوده

فروشبهراخودمحصوالتباالترینرخهایگهرزمین
.رساندهاند

نرخمیانگین،طوربه؛اسفنجیآهنفروشضریبمورددر
بهقیمتفخوزمحصوالت%50حدوداسفنجیآهنفروش
پیداافزایشهم%55محدودهتامقداراینکهرسیدهفروش

.کردهاست
نرخ%25برمبنایکلوخهقیمتگذاریکهاستذکربهالزم

(صمتوزارتدستورآخرینبراساس)کنسانترهفروش
.میشودمحاسبه
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فروردین 1400        229,782

اردیبشهت 1400        218,532

خرداد 1400        205,397

تیر 1400          219,421

مرداد 1400        225,474

شهریور 1400         230,714

مهر 1400         233,960

آبان 1400         233,801

آذر 1400         238,941

میانگین نرخ دالر نیمایی ) ریال (

21212121

نرخ فروش محصوالت 
03

نگسوخوزستانفوالدمحصوالتفروشنرخروندمقابلشکل
ازنیماییدالرنرخمیانگینجدول،و.میدهدنشانراآهن

.شدهاستارائهماههرتفکیکبهسالابتدای
محصوالتفروشنرخازدرصدیگروه،محصوالتفروشنرخ
خوزستانفوالدمحصوالتنوعیبهواستخوزستانفوالد

.میباشندصنعتاینمحصوالتفروشنرخبنچمارک
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نرخ فروش محصوالت 
03
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وضعیت و ذخیره معادن
03

:چادرملو-1
دودحمعدناین.میباشدکشورمعادنبزرگترینازیکیچادرملو،اصلیمعدن
برداشتقابلذخیرهتنمیلیون320حدودواحتمالیذخیرهتنمیلیون400
همچنین.استبرخوردار2.15آهنیموادبهباطلهنسبتازمیانگینبطورودارد
سال3-4حدودساالنه،برداشتمیزانبهتوجهباکهمیباشد%54-51عیار
معدنکشفبه،1397سالاسفنددرشرکت،.اتکاستقابلاستخراجبرایدیگر
وردیبرآذخیرهشرکت،اطالعیهبهتوجهباکهیافتهاستدستD19آهنسنگ
فاصلهدرD19معدنمیباشدتنمیلیون160حدودمذکورمعدنآهنسنگ
لحاظاینازکهشدهاستواقعچادرملوکنونیمعدنازکیلومتری30هوایی

6-12حدودساالنه،1402سالازاحتماالًچادرملوشرکت.داردخوبیموقعیت
ورملوچادمشارکتبهتوجهباکهداشتهباشدمعدناینازاستخراجتنمیلیون
چادرملو،طرفیاز.میپذیردانجام%50میزانبههرکداممرکزیآهنسنگ
بههککردهسرمایهگذاریاسترالیاکشوردرمعدنیدرفکورصنعتوگلگهر
5دتولیخطوخواهدشدمنجرسالدرکنسانترهتنیمیلیون12حدودواردات
راستایدر(1402سالاواخرازبهرهبرداری)شرکتسازیگندلهتنیمیلیون
.استموردهمین

:گل گهرمعدنیمنطقه-2
انسارک.میباشدکشوردرآهنسنگعمدهمناطقازیکیگلگهرمعدنیمنطقه
1200حدوددرایذخیرهبامجموعدرمجزاآنومالی6درگهرگلآهنسنگ
کیلومتر4تقریبیعرضوکیلومتر10تقریبیطولبهایمحدودهدرتنمیلیون

ومعدنیشرکتعهدهبر1شمارهمعدنیتودهازبرداریبهره.استگرفتهقرار
.استگردیدهاستخراجآناززیادیبخشکهاستگهرگلصنعتی

640بربالغذخیرهایباآنومالیبزرگترینعنوانبه3شمارهآنومالیازبهرهبرداری
حدود3شمارهآنومالی.استگهرزمینآهنسنگشرکتاختیاردرتنمیلیون
قابلذخیرهتنمیلیون228حدودوداردشناسیزمینذخیرهتنمیلیون600

ازقطعیذخیرهتنمیلیون380حدودها،آنومالیدیگربادرمجموعکهاستخراج
.میشودحاصل6تا2آنومالیهای

:صبانور-3
وهمداناستانهایوشهرکوگاللیباباعلی،معدن3درراخودفعالیتصبانور

زیرلجدوشرحبهباقیمانهذخایرواستخراجوضعیتکهمیکنددنبالکردستان
:است

نام معدن
ذخیره قابل 

استخراج

ذخیره زمین 

شناسی)میلیون تن(
بهره بردار

معدنی و صنعتی گل گهر85300معدن شماره یک

مشارکت گل گهر، میدکو، ماهان5163معدن شماره دو

سنگ آهن گهر زمین228600معدن شماره سه

میدکو8090معدن شماره چهار

صنایع و معادن ماهان2436معدن شماره پنج

گلفام معدن پرند )گل گهر(56100معدن شماره شش

نام معدن
ذخایر قطعی 

- میلیون تن

قابل برداشت -

  تن

ذخایر باقی مانده - 

میلیون تن

میزان استخراج از 

زمان بهره برداری

متوسط عیار 

سنگ آهن

%7.23.840          11600,000باباعلی

%21.63.445         25250,000گاللی

%36.37.740     441,125,000شهرک
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حقوق دولتی و بهره مالکانه
03

پرداختهبنسبتبرداریبهرهپروانهمالکیتاساسبرایراندرسنگآهنیشرکتهای
اینبربورسیشرکتهایکنند؛اقداممالکانهبهرهودولتیحقوقنوعدوازیکی

:میشوندتقسیمدسته3بهاساس

:دارندمعدنازبهرهبرداریپروانهکهشرکتهایی-1
تیدولحقوقپرداختبهمکلفمعادن،قانون14مادهبراساسشرکتهااین

.(واحیاوعهمجمزیر)سپاهاناحیاسنگآهنمعادن،کنورمثل.هستند
زیرصورتبمعدنهرتفکیکبهکنوربرایدولتیحقوقمحاسبهفرمول
:است

%10*قیمتکلوخهدرمعدن(:هرتن)نرخحقوقدولتیگاللی
%10*قیمتکلوخهدرمعدن(:هرتن)نرخحقوقدولتیباباعلی

%5*قیمتکنسانترهدربکارخانه(:هرتن)نرخحقوقدولتیشهرک

.(استشدهکاستهحملهزینهقیمتها،محاسبهبرای)

کگل،کچاد:مثل.میکنندبرداریبهرهایمیدرومعادنازکهشرکتهایی-2
.ندکنپرداختمالکانهبهرهعنوانتحتمبلغیبایدکهکگهرو

بهرهازاریبردبهرهپروانهدارندهکهمبلغیازاستعبارتمالکانهبهره
ظورمنبهبودجهقانوندربعدبه1392سالازمبلغاین.میکنددریافتبردار

بهسنگآهنتربیشفرآوریوتولیدزنجیرهتکمیلبرایشرکتهاتشویق
:استشدهتعیینزیرپلکانیصورت

حدودکنوروواحیا،کگل،فملیکچاد،،کگهرشرکتهای،1400سالاولماهه6در
رالغمباینمحافظهکارانهطوربهاگر.کردهاندپرداختمالکانهبهرهتومانمیلیارد8200

کلشرکتها1400سالدرکهمالکانهبهرهبگیریم،نظردرسالدومماهه6برایهم
1400سالبرایکهتومانیستمیلیارد10,000برابر2.5بیشمیکنندپرداختکشور

.استشدهگرفتهنظردر

:1401سالبرای
راالردنرخهمچنینوشمشجهانینرخروندبایدبعد،سالدرمالکانهبهرهتحلیلبرای
بودجهالیحهدرکهتومانیمیلیاردهزار40مبلغبهتوجهبانهایتدرکهگرفت،درنظر
واهدخمعدنیشرکتهایسودحاشیهبربسیاریتاثیراست،شدهپیشنهاد1401سال

.شدهاستشرکتهاایندرسرمایهگذاریریسکباالرفتنباعثکهگذاشت

:برادریهبهرحقنهودارندمعدنازبرداریبهرهپروانهنهکهشرکتهایی–3
دیگرکتهایشرازدارندایمیدروباکهقراردادهایینوعبهتوجهباشرکتهااین
.میکنندتامینراخوداولیهمواد

نرخ بهره مالکانه ایمیدرو

25% سنگ آهن خام و دانه بندی شده

21.5% کنسانتره سنگ آهن

18% گندله

15% آهن اسفنجی

Source : Codal , MAGIRAN

.(استشرکتهافروشمبلغازضریبیمقابل،جدولنرخهای)



25

هزینه انرژی و حمل و نقل
03

نشانراشرکتهرتمامشدهبهایوانرژیهزینههایمقابل،جدول
اساسبرشرکتهاانرژیهزینههایمورددرارائهشدهمقادیر.میدهد
ماههایبرایپیش بینیو1400ماهه10درانرژیهزینه هایافشای
ابشدهتمامبهایبرایشدهارائهمقادیرهمچنین.استاسفندوبهمن
السماندهباقیماههایپیشبینیوکدالدرشدهدرجاطالعاتبهتوجه
.استآمدهبدستمالی
درصد،9حدودچادرملو،درشدهتمامبهایبهانرژیهزینههاینسبت
برای%8.6حدودوگهرزمینبرای%4.5حدود،%5.5حدودگهرگلبرای

.آمدهاستبدستصبانور

: هزینه انرژی

:حمل و نقل

فاصلههمچونعواملیبهبستهگروه،شرکتهاینقلوحملهزینه
انتقالنحوهیاوتولیدزنجیرهتکمیل،صنعتیمجتمعتامعدنیمجتمع
یناچادرملو،ازآمدهبدستاطالعاتطبقمثال،بطور.میباشدمتفاوت
بهوآهنراهبوسیلهمعدنیمجمتعازراخودنیازموردکنسانترهشرکت

پرداختصنعتیمجمتعبهریال1,202حدودکیلومتر/تنهرازاء
ازآهنسنگتنهرحملازاءبه،کنوربرایحملهزینههای.میکند
هگندلبهکنسانترهتنهرحملوریال121,000سورچهبهگاللیمعدن

.داردهزینهریال18,000معادلهمدان

حملوانرژیهزینههایافزایشازکمیتاثیرگروه،اینشرکتهایبنابراین
برایشداشارهکههمانطورهزینههااینکهچندهردارند،نقلو

.بودخواهدمتفاوتگروه،اینشرکتهای

صنعتانرژیهزینههایوشدهتمامبهایمقایسهبهزیرنموداردر
شدهمتمابهایبرایشدهمحاسبهمقادیرکهاستذکربهالزم.پرداختهایم

.تخمینیستبصورت
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وضعیت مالیاتی سنگ آهنی ها
03

:توسعهپنجمبرنامهقانون159ماده
درمعدنیوصنعتیسرمایهگذاریتشویقوتسهیلمنظوربه

:میشودانجامزیراقداماتکشور
ومستقیمهایمالیاتقانون(138)مادهموضوعمعافیتـالف

درصدواحدپانزدهمیزانبهبرنامهطولدربعدیاصالحات
.مییابدافزایش(15%)
مناطقمعدنیوصنعتیواحدهایمالیاتیمعافیتمیزانـب

آزادقمناطدرمنظورشدههایمعافیتسقفتاکمترتوسعهیافته
.مییابدافزایشصنعتیـتجاری

مالیاتمعافیتوپرداختبهشرکتهاماده،اینمشمولیتراستایدر
:میکننداقدام
روروبجدولمطابققانوناینمشمولیتچادرملوشرکتدرمثالبطور
:است

فعالیت تولید کنسانتره و دانه بندی تا پایان سال 1398

فعالیت تولید گندله تا پایان سال 1407

فعالیت تولید آهن اسفنجی و شمش فوالد تا پایان سال 1414

فعالیت تولید برق ) نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی ( معاف از پرداخت مالیات
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03
طرح های توسعه شرکت ها

27

املکظرفیتدرکنورفعلیتولیدخطوط
تنیهزار920توسعهطرحوداردقرار

ازآناجراییعملیاتکهکردستانگندله
سالدومنیمهدروشدهآغاز98سال

.میرسدبرداریبهرهبه1401

ردکگلگندلهوکنسانترهتولیدخطوط
درایتوسعهطرحوداردقرارکاملظرفیت

کردهنتعریفگندلهیاکنسانترهمحصوالت
است

هموکنسانترهدرهمحاضرحالدرشرکتاین
یدتولحالدراسمیظرفیتازبیشگندلهدر

شمارهگندلهتنمیلیون5توسعهطرحواست
وشدهآغاز99سالازآناجراییعملیاتکه2
.میرسدتولیدبهآیندهسالسهتا

01

4اسمیظرفیتباحاضرحالدرشرکتاین
طرحودکنمیفعالیتکنسانترهتنمیلیون
تنمیلیون2وگندلهتنمیلیون5توسعه

مرحلهبه1400سالدردوهرکهکنسانتره
.رسندمیتولید

02

03

04
طرحهای
توسعه

Source : Fardaname
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مفروضات تحلیل
03

نرخ تورم

حدودمتوسطبطور1400سالبرایتورمنرخ
درنظر%30حدود1401سالبرایو45%

.استشدهگرفته

دالرنرخ

نرخ شمش

نرخ رشد دستمزدها

نرخرشددستمزدهاحدود1400برایسال
درنظر%30حدود1401وبرایسال40%

.گرفتهشدهاست

نظردردالری630شمش1400سالبرای
نرخمیانگینبهتوجهبا)استشدهگرفته
شمش1401سالبرایو(شرکتهافروش

.استشدهگرفتهنظردردالری550

حدود1400سالدرنیماییدالرنرخمیانگین
السبرایرانرخاین.استبودهتومان22,870
شدهگرفتهدرنظرتومان1401،30,000
.است
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چادرملو
03

13981399شرح  ) سال مال: اسفند ماه (
6 ماهه منتهی به 

شهریور 1400
سال مالی 1401سال مالی 1400

536,382,859   387,119,327       214,460,289    261,102,560     97,954,379درآمدهای عملیاتی  

(142,685,242)       (74,063,796)  (95,126,472)     (50,715,531)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی  (187,461,618)  

165,976,088   47,238,848سود )زیان( ناخالص  140,396,493       244,434,085  348,921,241   

       1,747,747        1,294,627             (763,270)       (936,437)          (437,200)هزینه  هاى فروش، ادارى و عمومى

350,668,988  245,728,712      139,633,223   165,039,651      46,801,648سود )زیان( عملیاتی  

            (59,830)            (59,830)                         -          (59,830)          (265,530)هزینه  هاى مالى

      30,671,431    25,559,526          5,413,953    19,886,370       6,957,313سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

           992,757          735,375            (887,036)         525,268            185,402سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

185,391,459    53,678,833سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  144,160,140         271,963,783  382,273,346  

(14,458,679)          (4,100,000)هزینه مالیات بر درآمد  (15,961,048)        (19,355,966)    (26,819,143)    

  355,454,203   252,607,817        128,199,092  170,932,780       45,911,139سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

                6,318               4,428                   2,228              2,974                 1,064سود عملیاتی هر سهم  )ریال(

                    569                   473                         82                  367                    156سود غیرعملیاتی )ریال(

              6,888                 4,900                     2,310               3,080                 1,043سود )زیان( خالص هر سهم  )ریال(

        55,500,000        55,500,000           55,500,000       55,500,000         44,000,000سرمایه

1398139914001401مقدار تولید ) تن (

      11,500,000      11,500,000   11,467,855    6,042,763کنسانتره آهن )خشک (

          250,000          250,000          230,147        353,020سنگ دانه بندی

       3,800,000      3,800,000     3,730,637    1,481,354گندله

       1,750,000      1,750,000      1,602,843        381,750آهن اسفنجی

        1,150,000       1,150,000        1,025,500      1,030,193فوالد

             40,000            40,000            61,679          52,154آپاتیت

1398139914001401مقدار فروش ) تن (

       7,510,000      7,510,000       7,002,217   5,183,598کنسانتره آهن )خشک (

          250,000          250,000          199,802       305,497سنگ دانه بندی

        1,500,000  1,428,856       1,418,711     1,711,524گندله

          370,000         370,000         340,974      365,825آهن اسفنجی

          550,000         550,000       1,033,461         999,081فوالد

         38,550         38,550           49,336          57,661آپاتیت

1398139914001401نرخ فروش )تن/ ریال (

      39,000,000    28,200,000   16,705,845   6,242,376کنسانتره آهن )خشک (

16,430,973    11,736,409    4,921,963سنگ دانه بندی  15,844,152  

    58,500,000    42,300,000   24,189,123      9,144,021گندله

    195,000,000    141,000,000 39,689,45287,133,958فوالد

   21,301,870   21,301,870    13,318,915   3,799,518آپاتیت



303030303030

گل گهر
03

1398139914001401شرح ) سال مالی : اسفند ماه (

      775,788,766          550,068,520     322,454,118         142,990,314درآمدهای عملیاتی

     (438,513,558)         (300,028,924)   (167,385,246)        (71,255,432)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

       337,275,208          250,039,596     155,068,872        71,734,882سود )زیان( ناخالص

         (23,530,282)           (15,552,196)       (13,980,146)          (7,480,809)هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى

             5,392,596               4,902,360         6,718,253           3,133,475خالص سایر درآمدها ) هزینه ها (ی عملیاتی

         319,137,522         239,389,761     147,806,979       67,387,548سود )زیان( عملیاتی

            (3,416,058)             (3,105,507)       (3,268,955)         (2,343,744)هزینه  هاى مالى

          13,993,774             12,721,613          10,601,344           7,393,673سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

        329,715,238          249,005,866     155,139,368        72,437,477سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

        (46,547,326)             (33,004,111)      (13,536,086)           (7,127,419)مالیات

         283,167,912           216,001,755      141,603,282           65,310,058سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

                       3,191                      2,394                  1,987                      1,404سود عملیاتی هر سهم

                     3,297                       2,490                  2,085                      1,509سود هر سهم قبل از کسر مالیات

                     2,832                        2,160                    1,903                      1,361سود هر سهم پس از کسر مالیات

               100,000,000                100,000,000          74,400,000             48,000,000سرمایه

سال 1401سال 139813991400مقدار تولید ) تن (

   12,500,000       12,500,000  12,156,94712,239,840جمع تولید گندله

    16,000,000        16,000,000 15,694,563  15,080,016جمع تولید کنسانتره

سال 1401سال 139813991400مقدار فروش ) تن (

   12,500,000         10,000,000 12,259,678  12,003,226گندله

     3,000,000         2,600,000    3,076,365  2,262,253کنسانتره سنگ آهن

سال 1401سال 139813991400نرخ فروش ) تن/ ریال (

37,819,483  19,825,992   9,581,619گندله  53,100,000  

26,539,988  16,135,526   7,105,570کنسانتره سنگ آهن  35,400,000  



31313131313131

گهر زمین
03

1398139914001401شرح )سال مالی : آذر ماه(

         311,437,500        194,195,367      104,212,283        53,211,722فروش

      (127,919,267)         (74,241,571)      (54,749,209)      (24,562,171)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

49463074119953796183518233 28,649,551          سود )زیان( ناخالص

          (8,235,484)           (5,328,018)         (3,960,560)         (2,751,961)هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

            3,508,292            3,508,292           1,754,146               144,189خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

2604177947256660118134070.2178791041.1سود )زیان( عملیاتی

           (2,863,152)           (1,431,576)           (715,788)                 (9,448)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

2593253746540872116702494.2175927889.1سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

           (5,691,644)          (3,598,346)         (3,272,160)         (3,068,208)مالیات

        170,236,245          113,104,148       43,268,712       22,864,329سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

        170,236,245          113,104,148       43,268,712       22,864,329سود )زیان( خالص

                      6,809                      4,524                   3,518                   1,859سود هر سهم پس از کسر مالیات

              25,000,000              25,000,000           12,300,000           12,300,000سرمایه

سال مالی 1401سال مالی 1400سال مالی 1399سال مالی 1398مقدار تولید ) تن  (

      7,500,000   7,748,951   7,364,584    10,479,009سنگ آهن دانه بندی شده

      4,500,000    4,508,315    4,485,518   4,571,753جمع تولید کنسانتره

      16,000,000   16,442,716   15,235,741  20,597,008کلوخه سنگ آهن

      2,800,000    2,819,528                   -                 -گندله

سال مالی 1401سال مالی 1400سال مالی 1399سال مالی 1398مقدار فروش ) تن (

        2,000,000     1,959,189      1,603,574   3,256,134سنگ آهن دانه بندی شده

       1,700,000    1,776,287     3,873,216     3,904,209کنسانتره سنگ آهن

      8,500,000     9,008,440    9,879,829    7,691,769 کلوخه سنگ آهن 

       1,500,000       1,250,015                   -                 -گندله

سال مالی 1401سال مالی 1400سال مالی 1399سال مالی 1398نرخ فروش ) تن / ریال (

     13,200,000   12,462,666     4,673,216     2,576,601سنگ آهن دانه بندی شده

    41,250,000   27,211,144    11,498,715   6,769,559کنسانتره سنگ آهن

   14,850,000    10,991,908     5,249,164    2,379,903 کلوخه سنگ آهن 

   47,025,000   39,123,603                   -                 -گندله



323232323232

صبانور 
03

سال مالی 1401سال مالی 139813991400شرح ) سال مالی : اسفند ماه  (

            46,970,000          31,453,792        22,072,878         7,655,689فروش

         (15,276,481)            (8,203,169)          (6,680,624)        (3,265,165)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

          31,693,519          23,250,623        15,392,254          4,390,524سود )زیان( ناخالص

                (493,130)                (416,608)              (358,140)            (558,066)هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

           31,200,389           22,834,015            15,115,010            3,721,100سود )زیان( عملیاتی

                  (49,390)                  (49,390)                (49,390)              (200,079)هزینه  هاى مالى

              1,007,822              1,007,822           6,596,920            1,007,822خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

          32,158,821         23,792,447         21,662,540         4,528,843سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

          32,158,821         23,792,447         21,662,540          4,546,498سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

          32,158,821         23,792,447         21,662,540          4,546,498سود )زیان( خالص

                      2,518                      1,863                   7,377                    1,548سود هر سهم پس از کسر مالیات

           12,771,022            12,771,022           2,936,422          2,936,422سرمایه

سال مالی 1401سال مالی 1400سال مالی 1399سال مالی 1398مقدار تولید ) تن  (

          800,000          400,000         500,442       468,323گندله

       1,500,000       1,300,000    1,435,463      1,165,712 کنسانتره سنگ آهن

سال مالی 1401سال مالی 1400سال مالی 1399سال مالی 1398مقدار فروش ) تن (

        2,000,000    1,959,189     1,603,574    3,256,134گندله

       1,700,000   1,776,287    3,873,216     3,904,209 کنسانتره سنگ آهن

سال مالی 1401سال مالی 1400سال مالی 1399سال مالی 1398نرخ فروش )تن/ ریال(

35,131,398   20,731,729    9,446,717گندله  46,200,000    

26,142,965  14,723,927    6,527,034 کنسانتره سنگ آهن  38,500,000   
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