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در دوران تحریم( فلزات اساسی)صنایع فلزی 

(:2013جون 3( )پیمان نامه منع گسترش سالحهای هسته ای)1245IFCAبخش 

 و فلزات اساسی( طال)تحریم بخش فلزات گران بها

تحریم افراد و نرم افزارهای صنعتی

هشدار به شرکت های خارجی

(:  2012اکتبر 15)اروپاتحریم اتحادیه 

 (آلومینویم، استیل و )ممنوعیت صادرات گرافیت، فلزات اساسی...

 صنعتی، تکنولوژی کشتی سازی، ذخیره سازی نفت و خدمات مرتبط با آنهاممنوعیت صادرات نرم افزارهای

(:2014ژانویه JPA( )20)رفع تحریم ها تحت طرح اقدام مشترک 

برگرداندن حق تجارت فلزات گرانبها، پتروشیمی و دیگر فلزات اساسی



صنایع فلزی در دوران قبل و بعد تحریم
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تولید فوالد صادرات محصوالت فوالدی سنگین و نیمه سنگین واردات محصوالت فوالدی سنگین و نیمه سنگین تولید آهن



شاخص فلزات در دوران قبل و بعد تحریم



صنایع فلزی بورس در دوران قبل و بعد تحریم



تعداد سهام شرکت های فلزی بورسی
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مبلغ فروش شرکت های بورسی در دوران قبل و بعد تحریم

صعودی  روند 
اشرکت هاکثر 
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(میلیارد ریال)فوالد مبارکه 

(فوالد خوزستان میلیارد ریال

(ملی صنایع مس ایران میلیارد ریال



مقدار تولید شرکت های بورسی در دوران قبل و بعد تحریم
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(ده هزارتن)ملی صنایع مس ایران 

فوالدی هاافزایشیروند
آلومینییومی هانزولیروند



حریممیزان سرمایه گذاری بلندمدت شرکت های بورسی در دوران قبل و بعد ت

روند صعودی 
سرمایه گذاری 

بلندمدت شرکت ها

 2,000-

 3,000

 8,000

 13,000

 18,000

 23,000

 28,000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

(میلیون ریال)آلومراد 

(میلیون ریال)ملی سرب و وری 
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اخبار تحریم

دادافزایشنفتی،درآمدهایکاهشجبرانمنظوربهراچینوهندبهآهنسنگوفلزیتولیداتصادراتایران.

استداشتهدالریمیلیارد3درآمدکهداشتهافزایشگذشتهسالبهنسبت1392سالدردرصد60تاآهنسنگصادرات.

استداشتهزیادیاثرپذیریغربیتحریم هایازکهبخشیفوالد،وارداتکاهشبرایتالش.

فوالدوارداتقطعبرایبرنامه ریزی

عرضهکمبودومحصوالتقیمتافزایش:اساسیفلزاتدیگروآلومینیومفوالدفروشبر24/7/1391اروپااتحادیهتحریم

رفتهدستازنفتدرآمدجایگزینیبرایفوالدصادراتازاستفاده

نقتفروشبهوابستگیکاهشبمنظورکشورفلزیومعدنیبخش هایتقویت:دولتسیاست

اساسیفلزاتدرسرمایه گذاری



توافق در مذاکرات

خارجیشرکت هایهمکاری

خارجیسرمایهجذب

اکتشافپیشرفتهدانشوآالتماشینتکنولوژی،جذب

غیرهمسایهوهمسایهکشورهایصادراتیبازارهایتصاحب

معادندراستانداردسازیکردنعملیاتی

فلزیمحصوالتشدهتمامهزینهقیمتکاهش

خارجیبخشکمکبااساسیفلزاتصنایعدررشد



عدم توافق در مذاکرات و روند فعلی تحریم

افزایش هزینه های تولید

حفظ روند رشد فعلی تولید فلزات اساسی

توجه دولت به این بخش به عنوان بخش تأمین کننده مواد اولیه سایر بخش ها و سرمایه گذاری در این بخش

توجه به نیروهای درونی و شرکت های داخلی



عدم توافق در مذاکرات و افزایش تحریم ها

ایجاد تنش در تولید و صادرات و واردات فلزات اساسی

ایجاد رکود در بخش

حمایت بیشتر دولت


