
ــالیانه  ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــزار  ــن برگ ــهام گهرزمی ــان س صاحب
ــتای  ــد:اخذ مجوزهای الزم در راس ش

ــفنجی ــن اس ــط ۱ آه ــداث خ اح

ــه  ــد گندل ــدی تولی ــد ۱۰درص رش
ــه ۴۷.۵  ــد ب ــن؛ تولی ــنگ آه س

ــید ــن رس ــون ت میلی

کــم بــودن موجــودی انبارهــا 
ــش  ــوج افزای ــن م ــتاب گرفت و ش

ــوالد ــت ف ــی قیم جهان

ــده  ــد کنن ــای تولی ــه ه ــر کارخان اکث
مقاطــع بــا مشــکل ســرمایه در 
گــردش روبــرو هستند/سیســتم جدید 
ــد ــی کن ــد م ــات را کن ــک معام چ

الســتی، مدیــر عامــل شــرکت 
»ومعــادن« مطــرح کــرد:

»ومعــادن«  ســرمایه  افزایــش 
تصویــب شــد

ــد  ــی در تولی ــه دوم جهان ــران رتب ای
ــفنجی ــن اس آه
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توانگر،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:توانگر،  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
مهمتریــن موانــع و پشــتیبانی هــای ارزنــده از تولیــد در صنعــت مهمتریــن موانــع و پشــتیبانی هــای ارزنــده از تولیــد در صنعــت 

ســنگ آهــن و فــوالد در ســال ســنگ آهــن و فــوالد در ســال ۱۴۰۰۱۴۰۰
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توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
مهمتریـن موانع و پشـتیبانی هـای ارزنـده از تولید در صنعت سـنگ آهن 

و فوالد در سـال ۱۴۰۰
شیوا نیک وظیفه

هـر چنـد در سـال هـای گذشـته همـواره حمایـت هـا و همراهـی 
هـای مدیـران ارشـد کشـور، وزارت صمـت ، نماینـدگان مجلـس و 
سـایر دلسـوزان نظام در پیشـبرد اهداف سند توسـعه صنعت فوالد 
کشـور نقش بسـزایی داشـته است و سعی گردیده اسـت در راستای 
منویـات رهبـر حکیـم انقـاب،گام های اساسـی در توسـعه صنعت 
و معـدن کشـور برداشـته شـود. اینک در راسـتای نام گذاری سـال 
۱۴۰۰ توسـط رهبـری به عنوان »سـال تولید، پشـتیبانی ها و مانع 
زدایـی هـا« مـی تـوان مهمتریـن موانـع موجود بـر سـر راه تولید و 

حمایت هـای الزم را در ایـن سـال در قالـب مـوارد ذیل برشـمرد:
1– قیمـت گـذاری منطقـی فـروش کنسـانتره و گندلـه در 

زنجیـره فـوالد؛
– قیمـت گـذاری منطقـی و متـوازن محصـوالت زنجیـره فـوالد از 

سـنگ آهـن تـا شـمش و نورد
– بازنگـری در قیمـت گـذاری قراردادهـای مزایـده معـادن در اختیـار 
ایمیدرو که محاسـبه حق السـهم آن بر اسـاس فرمولی با پارامتر های 
نـرخ ارز آزاد و قیمـت جهانـی سـنگ اسـت در حالی که کنسـانتره 
تولیـدی ایـن سـنگ را بایسـتی بـا قیمـت دسـتوری پاییـن تـر از 

قیمـت تمـام شـده بفروش رسـاند.
۲– تامین سنگ آهن و موانع پیش رو؛

کمبـود سـنگ آهن یکی از چالـش های آینده صنعت فوالد کشـور 
اسـت کـه برخی از موانـع پیش رو در این حـوزه عبارتند از:

تاسـیس کارخانـه در  نامتـوازن  از صـدور مجـوزات  – جلوگیـری 
زنجیـره ارزش فـوالد )صـدور مجـوز هـای بیـش از ظرفیـت منابـع 
کشـور در آینـده منجـر بـه بهـره وری پاییـن و تولیـد بـا کمتـر از 

ظرفیـت کارخانـه هـا خواهـد شـد(
– فعال سازی معادن متروکه در کشور با عزمی جهادی

– مجوز ورود ماشـین آالت معدنی و حفاری به کشـور ) در حال حاضر ضریب 
آماده بکاری ماشـین آالت معدنی در معادن ایران کمتر از ۵۰درصد اسـت

– تعییـن تکلیـف معادن واگذار شـده ای که علیرغـم واگذاری هنوز 
فعال نشـده اند.

– افزایـش چشـم گیـر حقـوق دولتـی نزدیـک بـه ۳۰۰۰ درصـدی 
کـه مـی توانـد هزینـه زیـادی را بـه شـرکت هـای معدنـی تحمیل 
کنـد و جلـو توسـعه ایـن شـرکت هـا را بگیرد.)بـه دلیـل فرسـوده 
شـدن و قدیمـی شـدن تجهیـزات معدنـکاری سـرمایه گـذاری در 
حـوزه تامین ماشـین آالت و بروز رسـانی وهوشـمند سـازی معادن 
از اهـداف مهـم اسـت کـه بار هزینـه ای زیـادی برای شـرکت های 
معدنـی دارد کـه اخذ مبالغ بـاالی حقوق دولتی و حـق انتفاع تاثیر 

مسـتقیمی در کاهـش ایـن بهینـه سـازی خواهد داشـت.(
3–تامیـن ارز مـورد نیـاز جهت حمایـت از تولیـد و اجرای 

پـروژه هـای توسـعه ای و زیر سـاخت؛
بـه منظـور تامیـن ارز موردنیـاز  جهـت تولیـد و توسـعه مشـکات 
متعـددی وجـود دارد، بـرای رفـع ایـن موانـع مـوارد زیر پیشـنهاد 

شـود: می 
– اخذ مجوز صادرات بخشی از محصوالت به شرکت های 

معدنـی و فـوالدی جهـت تامیـن ارز مورد نیـاز و امـکان تهاتر آن با 
تجهیـزات وماشـین االت صنعتی بداخل کشـور  با توجـه به قوانین 
منـع صـادرات کنسـانتره و گندلـه بـه خـارج از کشـور و واردات 
تجهیـزات و ماشـین آالت صنعتـی کـه تـوان تولیـد داخـل آنهـا با 

حجـم تقاضـا و نیـاز بـازار هم خوانـی ندارد
– جلوگیـری از تغییـرات مکـرر قوانیـن و مقـررات دولتـی  و اخـذ 

تعرفـه هـای مختلـف صادراتـی در حـوزه فـوالد
و تشـریفات گمرکـی  بروکراسـی  و  – کاهـش عـوارض صادراتـی 

مربوطـه و تسـریع در اخـذ مجـوزات صادراتـی
– تسـهیل تشـریفات واردات ماشـین آالت و تجهیـزات صنعتـی 
مـی توانـد از دیگـر اقدامـات راهبـردی ارزنـده در راسـتایی تکمیل 

حمایـت هـای همـه جانبه باشـد
– حمایت ویژه از ساخت داخل تجهیزات و بومی سازی

4–رفع موانع گمرکی و ثبت سفارش ها
– تسهیل فرآیند انتقال ارز به تامین کنندگان و رفع تعهدات ارزی

– تسـهیل و کاهـش زمـان ثبـت سـفارش تجهیزات خارجـی دارای 
مشـابه داخلی

– تسـهیل فرآینـد تمدیـد ثبـت سـفارش هـای منقضـی شـده و 
صمـت وزارت  طوالنـی  بروکراسـی 

– تغییر در رویه ثبت سفارشات از استانی به متمرکز در تهران
– ترخیص تجهیزات پروژه در مبادی مختلف گمرکی کشور

۵– بهبود و توسعه زیرساخت حمل ونقل دریایی و ریلی
برای رفع موانع پشتیبانی تولید در حوزه حمل ونقل پیشنهاد می گردد:

– ایجـاد زیرسـاخت هـای الزم در بنـادر کشـور بـه منظـور واردات 
سـنگ آهـن موردنیـاز در صـورت کمبـود سـنگ آهـن داخلـی بـه 
دلیـل ضعـف دراکتشـافات و احتمال ایجـاد کمبود در آینـده و نیاز 

تامیـن آن از طریـق صـادرات.
رفـت  هـدر  از  جلوگیـری  منظـور  بـه  ریلـی  نـاوگان  نوسـازی   –

فعلـی ریلـی  نـاوگان  فرسـودگی  دلیـل  بـه  محصـوالت 
۶– ایجـاد زیرسـاخت های تامیـن انرژی مـورد نیـاز تولید و 

پروژه هـای صنعتـی و زیربنایی توسـعه ای
مـوارد ذیـل در حـوزه تامیـن انـرژی و آب صنایع جهت رفـع موانع 

پیشـنهاد می گردد: 
– جلوگیری از کاهش دیماند و ایجاد محدودیت در پیک بار تابستان

– تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها
– کمـک بـه تامیـن مالی طـرح هـای انتقـال آب از خلیـج فارس و 

دریـای عمـان از طریـق صندوق توسـعه ملی
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اکثــر کارخانــه هــای تولیــد کننــده مقاطــع بــا مشــکل ســرمایه 
در گــردش روبــرو هســتند/ 

سیستم جدید چک معامات را کند می کند

شیوا نیک وظیفه
در حــال حاضــر شــاهد هســتیم بــازار 
فــوالد در حــال واقعــی شــدن و کــم 
قیمــت  اســت،  هــا  فاصلــه  کــردن 
میلگــرد  و  تومانــی   ۱۲۵۰۰ شــمش 
۱۳۵۰۰تومانــی در بــازار نمایانگــر همیــن 
موضــوع اســت البتــه همچنــان تنهــا بــازار 
ــی  ــاب منف ــا دارای حب ــه فع ــی ک داخل
ــازار  ــی داردب ــد منطق ــل رش ــت و مح اس
ــد  ــت هرچن ــر اس ــرد و تی ــمش، میلگ ش
نظــر  جلــب  موجــب  امــر  ایــن  کــه 
ــازار  ســرمایه هــای ســرگردان از خــارج ب
ــراد غیــر فــوالدی هــم خواهــد  توســط اف
ــد  ــر میرس ــه نظ ــیر ب ــن تفاس ــا ای ــد ب ش
ــش  ــزات در پی ــورس فل ــی در ب ــاه خوب م
ــر  ــت تاثی ــازار تح ــه ب ــد ک ــم هرچن داری
عوامــل مختلفــی اســت. مهمتریــن عامــل 
ــت  ــته ای اس ــرات هس ــذار مذاک ــر گ تاثی
ــرات  ــن مذاک ــه ای ــه نتیج ــی ک ــا زمان و ت
ــه شــرایط  ــازار فــوالد ب مشــخص نشــود ب
ــی  ــار عموم ــردد. انتظ ــی گ ــی برنم طبیع
ایــن اســت کــه در صــورت بــه ثمــر 
رســیدن توافــق هســته ای قیمــت ارز 
ــدال  ــت ک ــه قیم ــد در نتیج ــش یاب کاه

فــوالد خوزســتان کــه تعییــن کننــده کل 
قیمــت هــای زنجیــره فــوالد اســت پاییــن 
خواهــد آمــد کــه خــود ایــن موضــوع هــم 
ــه  ــری ک ــل دیگ ــث دارد. عام ــای بح ج
ــرار داده  ــر ق ــت تاثی ــوالد را تح ــازار ف ب
ــوالد  ــازار ف ــرمایه از ب ــروج س ــاله خ مس
ــروج  ــس از خ ــا پ ــرمایه ه ــد. س ــی باش م
از بــازار فــوالد بیشــتر روی رمزارزهــا 
ــه  ــادگی ب ــه س ــد و ب ــده ان ــز ش متمرک
ــا  ــت. ام ــد گش ــاز نخواهن ــوالد ب ــازار ف ب
ــازار  ــت ب ــه بازگش ــی ک ــن مطلب مهمتری
فــوالد بــه شــرایط طبیعــی را تهدیــد مــی 
کنــد سیاســت گــذاری هــای کامــا غلــط 
ــت اســت. اجــرای شــیوه نامــه عمــا  دول
رابطــه بخــش بازرگانــی و تولیــد فــوالد را 
قطــع کــرده همیــن مســاله باعــث شــده 
تــا اکثرکارخانــه هــای تولیــد کننــده 
ــردش  ــرمایه در گ ــکل س ــا مش ــع ب مقاط
ــاهد  ــته ش ــه گذش ــوند. در هفت ــرو ش روب
ــه  ــرد از کارخان ــل میلگ ــه تحوی ــم ک بودی
ــرو  ــه روب ــک هفت ــش از ی ــر بی ــا باتاخی ه
بــود. بــا توجــه بــه عــدم تمایــل تجــار بــه 
خریــد، ایــن رونــد در هفتــه هــای آینــده 
ــره  ــا کل زنجی تشــدید خواهــد شــد. طبع
فــوالد بــا تنــش روبــرو مــی گــردد. بــازار 
ــت  ــش قیم ــه افزای ــبت ب ــی نس ــه خوب ب
فــوالد بــه علــت بــاال رفتــن هزینــه تولیــد 
بــه ســرمایه  تمایلــی  امــا  اســت  آگاه 
گــذاری در بخــش فــوالد نیســت کــه ایــن 
ــا  ــرای ســرمایه گــذاری ب ــل ب کاهــش می
ــه دلیــل حبــاب منفــی  افزایــش تمایــل ب
در تضــاد اســت بایــد در بازارمشــاهده 
کنیــم برآینــد ایــن تمایــل و کاهــش 

ــد. ــد ش ــه خواه ــل چگون می
ــی  ــه نگران ــر ک ــای دیگ ــل ه ــی از عام یک
ــاختار  ــرده س ــاد ک ــیاری را ایج ــای بس ه
ــد  ــرای خری ــد. ب ــی باش ــک م ــد چ جدی
علــت  بــه  فــوالد  بــازار  در  فــروش  و 
باالبــودن حجــم معامــات، خریــدار و 

ــک  ــتفاده از چ ــه اس ــر ب ــنده ناگزی فروش
ــد  ــه سیســتم جدی ــند در حالیک ــی باش م
کنــد  را  معامــات  بــه شــدت  چــک، 
ــدید در  ــی ش ــث نگران ــن باع ــد و ای میکن
بازرگانــی فــوالد شــده اســت. در هــر حال 
ــرات هســته ای اســت  ــی مذاک ــد اصل کلی
ــرات  ــه مذاک ــدن نتیج ــن ش ــس از روش پ
ــازار فــوالد  ــه مســایل ب ــد ب هســته ای بای
ــت  ــر از سیاس ــا متاث ــه تمام ــت ک پرداخ
ــم  ــه تحری ــت اســت و ربطــی ب ــای دول ه
ــه هفتــه قبــل را  ــدارد. نرخهــای پای هــا ن
در نظــر داشــته باشــید: شــمش ۱۱۰۷۸۱  
۱۲۰۰۰ریــال،  حــدود  شــده  تمــام 
شــده  تمــام  میلگــرد۱۱۹۳۰۰ 
تیراهــن۱۲۴۰۷۲  حدود۱۳۰۰۰۰ریــال، 
ــل  ــه دلی ــگ، ب ــبد مچین ــده س ــام ش تم
مشــخص نبــودن نحــوه محاســبه نرخهــای 
پایــه دو احتمــال را در نظــر داریــم یکــی 
ایــن مــورد کــه نرخهــای پایــه بــه ماننــد 
ــدی  ــه درص ــد س ــل رش ــای قب ــه ه هفت
خواهــد داشــت کــه در ایــن صــورت 
ــه صــورت شــمش  ــا ب ــام شــده قیمته تم
۱۲۴۰۰۰ ریــال ومیلگــرد ۱۳۴۰۰۰ ریالی 
ــا مشــخص اســت  ــه کام ــود ک ــد ب خواه
ــا  ــا ب ــه ه ــاال عرض ــورت احتم ــن ص در ای
عــدم اســتقبال خریــداران مواجــه خواهــد 
ــای  ــرخ ه ــه ن ــال دوم ک ــا احتم ــد ام ش
ــری خواهــد داشــت و  ــش کمت ــه افزای پای
عرضــه هــا بــا اســتقبال خریــداران مواجــه 
ــه  ــرخ پای ــه ن ــته ب ــات بس ــده و معام ش
وارد رقابــت شــده و قیمتهــای رقابتــی تــا 
ــد  ــت خواه ــازار ثب ــای ب ــی قیمته نزدیک
شــد و قیمــت هــای فعلــی بــازار را تاییــد 
خواهــد کــرد کــه بهتــر اســت گزینــه دوم 
باشــد و بــازار براســاس میــزان تقاضــا 
ــه  ــد تجرب ــد هرچن ــدا کن ــود را پی راه خ
ــه  ثابــت کــرده مســئولین بیشــتر مایــل ب

ــارت. ــتند تانظ ــت هس دخال

معدن نامه بررسی کرد؛
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الستی، مدیر عامل شرکت »ومعادن« مطرح کرد:
افزایش سرمایه »ومعادن« تصویب شد

شیوا نیک وظیفه
الســتی، مدیــر عامــل شــرکت »ومعــادن« 
ــروز  ــادن« ام ــع »ومع ــرد: مجم ــرح ک مط
ــوص  ــری در خص ــم گی ــور تصمی ــه منظ ب
افزایــش ســرمایه بــا حضــور۷۷.۶۸ درصــد 
ــزود: در  ــد. وی اف ــزار ش ــهامداران برگ س
ســال گذشــته ســود خالــص شــرکت ۱۴.۴ 
برابــر و ســود عملکــرد آن ۱۰.۴ برابــر بــوده 

اســت. 
مدیرعامــل شــرکت »ومعــادن« عنــوان 
ــال ۹۹  ــان در س ــو تاب ــرکت پرت ــرد: ش ک
ایجــاد شــده و ۱۳۵۰ میلیــارد تومــان 
پرتفــو دارد و بــرای خریــد و فــروش ســهام 
ــی تاســیس شــده اســت، ایــن  و بازارگردان
ــور در  ــروژه مح ــرکت پ ــن ش ــرکت اولی ش
ــرش در  ــال پذی ــه در ح ــت ک ــور اس کش
ــن  ــزرگ در ای ــروژه ب ــت. ۶پ ــورس اس فراب
شــرکت نهادینــه شــده و همــه پــروژه هــا 
هــم اســتارت خــورده یــا قــرار دادها بســته 
شــده یــا در فراخــوان مناقصــه اســت.  

رشد رشد ۱۰۱۰درصدی تولید گندله سنگ آهن؛ تولید به درصدی تولید گندله سنگ آهن؛ تولید به ۴۷.۵۴۷.۵ میلیون تن رسید میلیون تن رسید
تولیــد گندلــه ســنگ آهــن شــرکت هــای بــزرگ طــی دوازده مــاه 
ســال گذشــته بــه بیــش از ۴۶میلیــون تــن رســید. ایــن میــزان 
تولیــد ۱۰درصــد بیــش از عملکــرد ســال ۹۸ بود. عملکرد شــرکت 
هــای بــزرگ معدنــی و صنایــع معدنــی نشــان مــی دهــد در ســال 
گذشــته ۴۶ میلیــون تــن گندلــه تولیــد شــد در حالی ســال پیش 
از آن ۴۱.۷ میلیــون تــن تولیــد شــده بــود. در بیــن یــازده شــرکت 
بــزرگ تولیــد کننــده ایــن مــاده معدنــی، گل گهر بــا تولیــد ۱۲.۲ 
میلیــون تــن، رتبــه نخســت تولیــد ایــن مــاده را در اختیار داشــت. 
پــس از آن فــوالد مبارکــه بــا تولیــد ۷.۳ میلیــون تــن در جایــگاه 

دوم ایســتاد. میدکــو بــا تولیــد ۶.۲ میلیــون تــن در رتبــه ســوم و 
فــوالد خوزســتان بــا تولیــد ۵.۵ میلیــون تــن در جایــگاه چهــارم 
ــد  ــا تولی ــو ب ــدگان شــامل چادرمل ــت. دیگــر تولیدکنن ــرار گرف ق
۳.۷ میلیــون تــن، اُپــال پارســیان ســنگان بــا تولیــد ۳.۴ میلیــون 
تــن، فــوالد ســنگان خراســان بــا تولیــد ۳.۳ میلیــون تــن، فــوالد 
خراســان بــا تولیــد نزدیــک بــه ۱.۶ میلیــون تــن، ســناباد بــا ۱.۲ 
میلیــون تــن، ســنگ آهــن مرکــزی بــا ۷۴۸هــزار تــن و صبانــور 
بــا تولیــد ۵۰۰هــزار تــن بودنــد کــه در رتبــه هــای بعــدی تولیــد 

گندلــه ســنگ آهــن در ســال گذشــته جــای گرفتنــد.

ــرد: در بحــث کنســانتره  ــد ک الســتی تاکی
داد  قــرار  تنــی خراســان  میلیــون   ۲.۵
شــده  اخــذ  و ضمانــت  شــده  منعقــد 
ــه  ــعه گندل ــرح توس ــن ط ــت همچنی اس
در مجموعــه کنســانتره، حمــل و نقــل 
ــزد  ــازی ی ــوالد س ــزد و ف ــی، کاف ی ریل
ــت.  ــرکت اس ــن ش ــای ای ــروژه ه ــر پ دیگ
صنــدوق  اصولــی  موافقــت  افــزود:  وی 
ــد  ــه شــده و از چن ــم گرفت ــی ه بازارگردان
ــتی در  ــود. الس ــی ش ــام م ــده انج روز آین
ــابق ذوب  ــای س ــن ه ــت: در زمی آخــر گف
ــرگ اخــذ  در اســتان البــرز ، ســند تــک ب
ــک مســکن  ــا بان ــاده مشــارکت ب ــد، آم ش

ــتیم. هس
فلــزات«  و  معــادن  »ســرمایه گذاری 
ــا مخــارج  ــش داد ت ســرمایه خــود را افزای
ــران  ــام داده را جب ــرمایه گذاری های انج س
قــرار  شــرکت  ایــن  همچنیــن  کنــد. 
ــرکت های  ــرمایه ش ــش س ــت در افزای اس
زیرمجموعــه خــود از جملــه چادرملــو، 

ــوالد خوزســتان،  ــع، ف ــوالد ارف ــر، ف گل گه
ــه منظــور اجــرای  ــه ب ــن و… ک ــر زمی گه
صــورت  آنهــا  توســعه  طرح هــای 
ــادن« در  ــد. »ومع ــرد، مشــارکت کن می گی
ــا  مجمــع عمومــی فوق العــاده خــود کــه ب
ــزار  ــهامداران برگ ــدی س ــور ۸۲ درص حض
ــرمایه  ــدی س ــش ۳۶/ ۲ درص ــد، افزای ش
ــزار و ۶۰۰  ــا ۱۴ ه ــا ب ــرد ت ــب ک را تصوی
ــود را  ــرمایه خ ــش س ــال افزای ــون ری میلی
ــاند.  ــال برس ــارد ری ــزار و ۹۰۰میلی به۵۴ه
محــل  از  افزایــش  ایــن  از  ۳۰درصــد 
مطالبــات و آورده نقــدی ســهامداران و 
۶درصــد از محــل ســود انباشــته شــرکت 
تامیــن می شــود. بــر ایــن اســاس بــه ازای 
ــدم و ۶  ــق تق ــهم ح ــر ۱۰۰ سهم،۳۰س ه

ســهم جایــزه تعلــق می گیــرد.



نرشیه الکرتونیکی-شامره 13 ۵

شیوا نیک وظیفه
آنطـور کـه عائـم بـازار نشـان مـی دهـد 
فعـاالن اقتصـادی داخلـی همـواره منتظـر 
ایجـاد موجی بـرای ورود به بازارها هسـتند 
کـه البته نتیجـه این اسـتراتژی، بهره کمتر 
افزایشـی اسـت. متاسـفانه مـردم  از مـوج 
شـرایط  در  و  کننـد  مـی  عمـل  هیجانـی 
پایـدار عـادت به خریـد ندارنـد. اوضاع چند 
مـاه اخیـر بـازار فـوالد داخلی بـه خصوص 
در حـوزه شـمش و میلگـرد، حبـاب منفـی 
بیسـت درصـدی داخلـی را نشـان مـی داد 
اقتصـادی مانـع  بـد روانـی و  امـا شـرایط 
از ورود جـدی خریـداران بـه بـازار میشـد. 
ایـن مـوج افزایـش اتفـاق جدیدی نیسـت، 
بیسـت درصـدی  فاصلـه  پـر شـدن  فقـط 
بیـن بازارهـای داخـل و خـارج اسـت کـه 
فعـاالن بـازار بـه خوبی بـه این گـپ منفی 
را شناسـایی کـرده انـد و درصـدد جبـران 
آن هسـتند. کـم بـودن موجـودی انبارها و 
موجـودی وزنـی تجـار داخلـی از یکسـو و 
شـتاب گرفتن مـوج افزایـش جهانی قیمت 
فـوالد از سـوی دیگـر ایـن مـوج ضعیـف را 
در داخـل تقویـت خواهـد کـرد. بـه قیمـت 
هـای حـوزه CIS نگاهـی میکنیـم، شـمش 
۶۰۰، میلگـرد ۶۴۰ ، ورق گـرم ۹۵۰ و ورق 

سـرد۱۰۵۰ دالری کـه تمامـا رکوردهـای 
یعنـی  فنـی  لحـاظ  از  هسـتند.  جدیـدی 
رسـیدن قیمـت شـمش داخلـی بـه عـدد 
۱۴هـزار تومـان و میلگـرد داخلـی بـه عدد 
نیمـای  براسـاس  البتـه  تومـان  ۱۵هـزار 
حداقـل ۲۳هـزار تومانـی و بـدون در نظـر 
گرفتـن مالیـات. برخـی خبرها هـم از عدم 
الـزام فوالدسـازان بـه عرضـه در نیمـا مـی 
بحـث  جـای  هـم  آن  تاثیـرات  کـه  دهـد 
دارد. در کنـار ایـن مـوارد اخبـار تجـاری از 
اقتصاد چین شـنیده می شـود کـه در حال 
بلعیـدن منابـع اولیـه و فوالد از کشـورهای 
بدهـکار و درگیـر تـورم اسـت و همچنیـن 
در  امریـکا  اقتصـادی  مثبـت  رشـد  اخبـار 
کـه  گرفـت  نادیـده  نبایـد  هـم  را   ۲۰۲۱
همـه اینها نشـان میدهـد موج ایجاد شـده 
داخلـی پتانسـیل خوبـی برای ادامـه دارد و 
بـه نظـر نمیرسـد ایـن مـوج فعـا فروکش 
کنـد. احتمـاال فـوالد سـازان داخلـی هـم 
بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی نـوع و حجـم 
عرضـه هـا ی روز سـه شـنبه و چهارشـنبه 
را طـوری مدیریـت خواهنـد کـرد کـه این 
مـوج تقویـت شـود کـه البتـه ایـن تمام 
تابـع  مـا  داخلـی  بـازار  نیسـت،  مسـاله 

متغیـر هـای بسـیاری اسـت کـه رسـیدن 
بـه اعـداد فـوق را زیـر سـوال مـی بـرد. 
قـرار  انتظـار  حالـت  در  عامـل  مهمتریـن 
گرفتـن بازارهـا، میتوانـد به نتیجه رسـیدن 
از تحریـم  مذاکـرات ویـن و رفـع بخشـی 
هـا باشـد از سـوی دیگـر انتخابـات خـرداد 
ریاسـت  انتخابـات  تاثیـر  میـزان  )هرچنـد 
جمهـوری بـا توجـه بـه درصـد مشـارکت 
پیـش  در  شـود(  مـی  مشـخص  مـردم 
و  قوانیـن دسـت  مـوارد  ایـن  بـه  اسـت، 
سـامانه  مثـل  مالیاتـی  و  بانکـی  پاگیـر 
ثبـت امـاک و… دو بازار مسـکن و فوالد 
را هـم اضافـه کنیـم کـه میـزان تقاضـا را 
بـه شـدت متاثـر خواهـد کـرد و کرونا که 
ظاهـرا مهمتریـن ریسـک بخـش صنعـت 
بـود.  و مسـکن در سـال جدیـد خواهـد 
بـه همیـن خاطـر هرچنـد ممکـن اسـت 
مـوج افزایشـی ایجاد شـده باعث یکسـان 
خارجـی  و  داخلـی  هـای  قیمـت  شـدن 
نشـود امـا حداقـل بخـش زیـادی از ایـن 
فاصلـه کاسـته خواهد شـد چراکـه دوران 
یارانـه هـای مخفـی فـوالد داخلـی رو بـه 
شـرایط  توانـد  مـی  ایـن  و  اسـت  پایـان 

جدیـدی بـرای بـازار خلـق کنـد.

کم بودن موجودی انبارها و شتاب گرفتن موج افزایش کم بودن موجودی انبارها و شتاب گرفتن موج افزایش 
جهانی قیمت فوالدجهانی قیمت فوالد

معدن نامه برررسی کرد:
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گهرزمین برگزار شد:مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گهرزمین برگزار شد:
اخـذ مجوزهای الزم در راسـتای احداث خط اخـذ مجوزهای الزم در راسـتای احداث خط ۱۱ آهن اسـفنجی/ سـود نقدی  آهن اسـفنجی/ سـود نقدی 
هر سـهم هر سـهم ۱,۷۰۰۱,۷۰۰ ریال و سـود خالـص شـرکت  ریال و سـود خالـص شـرکت ۴3,26۸,۷۱2۴3,26۸,۷۱2 میلیـون ریال میلیـون ریال

شیوا نیک وظیفه
ــی  ــع عموم ــات مجم ــه تصمیم در خاص
عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام گهرزمیــن 
در آخریــن روز فروردیــن ۱۴۰۰ طبــق 
ــی  ــای مال ــورت ه ــع، ص ــات مجم تصمیم
شــرکت و گــزارش هیئــت مدیــره تصویــب 
شــد و ســود نقــدی هــر ســهم ۱,۷۰۰ ریال 
و ســود خالــص شــرکت ۴۳,۲۶۸,۷۱۲ 
میلیــون ریــال، ســود انباشــته ۴,۴۹۴,۵۹۵ 
ــال و همچنیــن ارزش دفتــری  میلیــون ری

ــال اعــام شــد. هــر ســهم ۲۹۲۸ ری
مدیرعامــل گهرزمیــن در گــزارش ســالیانه 
ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــی ب ــع عموم مجم
ــازی، از  ــه س ــط ۱ گندل ــاح خ ــا و افتت ه
افتتــاح خــط ۳ کنســانتره در ســال جــاری 
و همچنیــن ورود بــه فــاز اجرایــی احــداث 
ــه ســازی شــرکت خبــر داد. خــط ۲ گندل

محمــد فــاح در رابطــه بــا کارخانــه آهــن 
اســفنجی عنــوان کــرد: مجوزهــای الزم در 
راســتای احــداث خــط ۱ آهــن اســفنجی 
ــد  ــورت تایی ــه در ص ــت ک ــده اس ــذ ش اخ
کارشناســی، اقدامــات الزم در خصــوص 
ــد  ــورت خواه ــه ص ــن کارخان ــداث ای اح
پذیرفــت. برنامــه هــای توســعه ای شــرکت 
ــاری  ــال ج ــن در س ــن گهرزمی ــنگ آه س
بــا توجــه بــه منافــع ملــی بــا قــدرت اجــرا 

خواهــد شــد.
گهرزمین در سالی که گذشت

ــه  ــه ۱ ماه ــت ماهان ــزارش فعالی ــق گ طب
ــرکت  ــفند ۹۹ ش ــای اس ــه انته ــی ب منته
ســنگ آهــن گهــر زمیــن درآمــد ماهیانــه 
در اســفند مــاه ســال گذشــته ۱۷۶۴ 
ــوده اســت کــه نســبت  میلیــارد تومــان ب
ــته  ــش ۱% داش ــاه ۹۹ کاه ــن م ــه بهم ب
در  شــرکت  فــروش  مقایســه  اســت. 
ــا مــاه مشــابه در ســال  اســفند مــاه ۹۹ ب
۹۸ نشــان مــی دهــد میــزان درآمــد 
شــرکت ۲۰۹% افزایــش یافتــه اســت. 
درامــد اســفند مــاه شــرکت ۱۴% بیشــتر 
از متوســط فــروش ســال ۹۹ بــوده اســت 
و همچنیــن تمامــی درامــد شــرکت از 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــروش داخل ــق ف طری

شــرکت از ابتــدای ســال مالــی تــا انتهــای 
ــغ ۴۶۳۹  ــاه ۹۹ در مجمــوع مبل اســفند م
میلیــارد فــروش داشــته اســت کــه نســبت 
بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه 

ــت. ــته اس ــد ۱۸۹% داش ــال۹۸ رش س
همچنیــن درآمــد ماهیانــه شــرکت در 
بهمــن مــاه ســال گذشــته ۱۷۸۱ میلیــارد 
ــه دی  ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــان ب توم
۹۹ افزایــش ۶۲% داشــته اســت.  ماه 
بهمــن  در  شــرکت  فــروش  مقایســه 
ســال  در  مشــابه  مــاه  بــا   ۹۹ مــاه 
ــد  ــزان درآم ــد می ــی ده ــان م ۹۸ نش
ــت.  ــه اس ــش یافت ــرکت ۱۸۶% افزای ش
ــاه شــرکت ۲۳% بیشــتر  ــد بهمــن م درام
از متوســط فــروش ســال ۹۹ بــوده اســت 
و تمامــی درامــد شــرکت از طریــق فــروش 
ــدای  ــرکت از ابت ــت. ش ــوده اس ــی ب داخل
ــاه ۹۹  ــن م ــای بهم ــا انته ــی ت ــال مال س
در مجمــوع مبلــغ ۲۸۷۴ میلیــارد فــروش 
ــروش  ــه ف ــبت ب ــه نس ــت ک ــته اس داش
ســال۹۸  مشــابه  مــدت  در  شــرکت 

ــت.  ــته اس ــش ۱۷۴% داش افزای
بــا  زمیــن  گهــر  آهــن  ســنگ 
معدنــی  ترکیــب ســهامداران شــرکت 
شــرکت   ،%۲۸.۳ گهــر  گل  وصنعتــی 

ــد %۲۶.۱،  ــذاری امی ــرمایه گ گروه.م.س
شــرکت ســرمایه گــذاری غدیــر %۲۱.۲ 
توســعه  گــذاری  ســرمایه  همچنیــن  و 
معــادن وفلــزات ۱۹.۱% دارای طــرح هــای 
ــی  ــای عملیات ــت. درآمده ــعه ای اس توس
شــرکت در دوره ۹ ماهــه منتهــی بــه 
شــهریور ۹۹ مبلــغ ۶۰,۱۳۳,۳۹۱ میلیــون 
ریــال و هزینــه هــای عملیاتــی نیــز مبلــغ 
۳۰,۴۸۰,۸۴۹ میلیــون ریــال بــوده اســت 
و همچنیــن تمامــی درآمــد هــای شــرکت 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــروش داخل ــق ف از طری
ــان در  ــدت زم ــن م ــن شــرکت در همی ای
ــا ســال گذشــته افزایــش %۵۱  مقایســه ب
درآمدهــای عملیاتــی، افزایــش ۱۹% ســود 
ــص،  ــود خال ــش ۱۷% س ــی ، افزای عملیات
افزایــش ۳۱% دارایــی هــا و افزایــش %۱۵ 
ــیه  ــش حاش ــه کاه ــته و البت ــود انباش س
ســود ناخالــص از ۶۴% بــه ۴۴%، کاهــش 
ــه %۴۱  حاشــیه ســود عملیاتــی از ۶۱% ب
ــص از %۴۸  ــود خال ــیه س ــش حاش و کاه
بــه ۳۵% را حاصــل کــرده اســت. هرچنــد 
کــه شــرکت در نظــر دارد در راســتای 
تکمیــل زنجیــره تولیــد انــواع محصــوالت 
ــرکت  ــذاری در ش ــرمایه گ ــه س ــدام ب اق

ــد. ــته باش ــه داش ــن زمین ــای در ای ه
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ایران رتبه دوم جهانی در تولید آهن اسفنجی

ــون و  ــد ۲۷ میلی ــا تولی ــران ب ــد ای ــا نشــان می ده بررســی آماره
۹۰۷ هــزار تــن آهــن اســفنجی، رتبــه دوم جهانــی را پــس از هنــد 

را در ســال ۹۸ بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــا ۲۷ میلیــون و  ــر ب ســال ۹۸ میــزان تولیــد آهــن اســفنجی براب
۹۰۷ هــزار تــن بــود کــه در مقایســه بــا ۲۶ میلیــون و ۳۵۹ هــزار 

تــن عملکــرد ســال ۹۷ رشــد ۶ درصــدی داشــت.
ایــران پــس از هنــد دومیــن تولیدکننــده آهــن  اســفنجی جهــان 
ــوالد  ــه ف ــای هفت گان ــوب طرح ه ــود و در چارچ ــوب می ش محس
ــبزوار،  ــت، س ــات، باف ــز، قائن ــی ری ــت، ن ــفید دش ــتانی )س اس
شــادگان و میانــه( ظرفیت هــای ۸۰۰ هــزار تنــی آهــن اســفنجی 

طراحــی شــده اســت.
ــبا،  ــت، س ــفید دش ــه، س ــوالد مبارک ــاری ف ــای آم ــه داده ه برپای
هرمــزگان، کاوه جنــوب، آهــن و فــوالد غدیــر، میدکــو، خوزســتان، 
ــا  ــادگان، صب ــبزوار، ش ــه، س ــان، میان ــن اصفه ــان، ذوب آه خراس
ــر،  ــوالد گل گه ــن و ف ــع، آه ــوالد ارف ــن و ف ــز، آه ــی ری ــوالد، ن ف
ــه  ــت در ۱۲ ماه ــوالد باف ــیرجان و ف ــوالد س ــان ف ــو، جه چادرمل

ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــد در ش ــزان تولی ــترین می ــال ۹۹، بیش س
اصفهــان بــا هفــت میلیــون و ۲۴۸ هــزار و ۷۵۲ تنــی ثبــت شــد 
کــه حاکــی از رشــد ۱۲ درصــدی در مقایســه بــا ســال ۹۸ اســت.

همچنیــن بیشــترین رشــد عملکــرد تولیــد آهن اســفنجی در 
ــرم(  ــت گ ــوالد )بریک ــا ف ــد در صب ــا ۱۰۸ درص ــته ب ــال گذش س
ــن  ــزار و ۴۶۱ ت ــد ۷۹۹ ه ــه تولی ــق ب ــه موف ــید ک ــت رس ــه ثب ب

ــد. ــول ش محص
 آمار اسفند ماه ۹۹

بررســی وضعیــت تولیــد آهن اســفنجی در آخریــن مــاه ســال ۹۹ 
توســط شــرکت های یــاد شــده حاکــی از ثبــت رقــم ۲ میلیــون و 
۶۷۶ هــزار و ۵۹۳ تنــی اســت کــه در مقایســه بــا اســفند مــاه ۹۸ 

رشــد ۹ درصــدی نشــان می دهــد.
ــاه ۹۹ بیشــترین رکــورد تولیــد آهن اســفنجی در بیــن  اســفند م
واحدهــای مــورد بررســی مربــوط بــه فــوالد مبارکــه بــا ۶۴۱ هــزار 
ــا  و ۲۰ تــن و بیشــترین رشــد تولیــد متعلــق بــه شــرکت ســبا ب

۳۴ درصــد بــود.


