
مدیرعامــل شــرکت مــس خبــر داد: 
رشــد ۱۱۳ درصــدی فــروش فملــی 

ــن ۱۴۰۰ در فروردی

نگاهــی بــه عملکــرد ذوب در ســالی 
کــه گذشــت

ارزش و تناژ صادرات در بخش معدن و 
صنایع معدنی

رئیس انجمن سرب و روی ایران:
و  موقــت  ورود  اجــازه  مســئوالن 

بدهنــد را  کاال  صــادرات 

نشریه الکترونیکی شماره نشریه الکترونیکی شماره 1414
هفته اول  اردیبهشت ماه هفته اول  اردیبهشت ماه 14001400

بـازار هفتـه گذشـته تحت تاثیـر افزایش قیمـت جهانـی و کاهش قیمـت ارز / 
معادلـه ای در حـال تغییـر؛ هماهنگی قیمت شـمش داخلی با قیمـت صادراتی

ــن  ــس انجم ــان، رئی اکبری
ــرح  ــران مط ــن ای ــنگ آه س

ــرد: ک
تــاش شــود بــا یــک اتحــاد، 
توســعه در کل زنجیــره فــوالد 

رقــم بخــورد

احرامیــان، نایب رئیــس انجمــن 
ــرد: ــرح ک ــران مط ــوالد ای ف

ــذاری  ــی و قیمت گ ــکات صادرات مش
ــازان ــتوری چالش  فوالدس دس



نرشیه الکرتونیکی-شامره214

بـازار هفتـه گذشـته تحت تاثیـر افزایـش قیمت جهانـی و کاهش قیمـت ارز / 
معادلـه ای در حـال تغییـر؛ هماهنگی قیمت شـمش داخلی با قیمـت صادراتی

ــازار ایــن هفتــه بــا کمبــود تقاضــا نشــأت گرفتــه از ســه دلیــل  ب
آغــاز شــد، اولیــن مــورد فراوانــی محصــوالت ارزان قیمــت در بــازار 
بــود و  مــورد دیگــر باتکلیفــی قیمــت هــای پایــه بعــاوه اینکــه 
تســویه هــای فــردا ســطوح قیمــت را کاهشــی کــرده اســت. خروج 
از وضعیــت فعلــی نیــاز بــه یــک فاصلــه زمانــی دو هفتــه ای بــرای 
کاهــش ســطح موجــودی محصــوالت ارزان قیمــت در دســت تجــار 
و در ســطح انبارهــا دارد و پیــش از آن تغییــری محسوســی دیــده 

نخواهــد شــد.
بــازار در هفتــه گذشــته نیــز در دو فــاز متفــاوت حرکــت کــرد، فــاز 

اول افزایــش قیمــت جهانــی و فــاز دوم کاهــش قیمــت ارز بــود.
افزایــش قیمت جهانــی و باال رفتــن حجم صــادرات، تولیدکنندگان 
بــزرگ را قــادر ســاخته اســت تــا بــا توجــه بــه نیــاز دولــت بــه ارز، 
سیاســت هــای صادراتــی خــود را اعمــال کننــد و همیــن موضــوع 
ــا از روز  ــد ام ــته ش ــه گذش ــتدها در هفت ــش دادو س ــث افزای باع
ــد افزایــش قیمــت محصــوالت فــوالدی کنــد شــد  پنجشــنبه رون
ــا کاهــش پنــج و نیــم  در بــورس لنــدن میلگــرد تحویــل نقــدی ب
دالر هــر تــن بــه حــدود ششــصد و پنجــاه دالر و تحویــل یکماهــه 

آن بــه ۶۳۷ دالر رســید.
قراضــه پنــج دالر کاهــش داشــت و ورق گــرم فــوب بنــادر امریــکا 
پنــج و نیــم دالر کاهــش و فــوب بنــادر چیــن تحویــل یــک ماهــه 

بــا دو دالر کاهــش یــه قیمــت ۸۷۲ دالر رســید.
ــاً امضــاء  ــام حتم ــه برج ــد ک ــن باورن ــر ای ــوزه ب ــاالن ح ــر فع اکث
ــازار ایــن اســت کــه دالر بــه بیســت هــزار  خواهــد شــد و نــگاه ب
تومــان میــل خواهــد کــرد امــا آنچــه کــه بــازار فــوالد بــه آن نیــاز 
دارد اول اعتمــاد اســت و دوم تقاضــا. از آنجایــی کــه فضــای فعلی 

ــر مطــرح انباشــته از سیاســت اســت مســایل اقتصــادی کمت
 می شــود درنتیجه همه در سردرگمی به سر می برند. 

نیــاز بــازار ایــن اســت کــه یــک بــار کــه اقتصاددانــان بــه طــور 

ــد.  ــف کنن ــرات برجــام را تعری ــن اقتصــادی اث ــرای فعالی شــفاف ب
ــن  ــوالد روش ــاله ف ــورت مس ــی از ص ــورت بخش ــن ص ــه در ای البت
خواهــد شــد بخــش پنهــان آن مربــوط بــه تقاضــا در ســطح جهانی 
اســت کــه بــرای آن هــم تصویــر واضحــی نمــی تــوان رصــد کــرد.

ــن  ــی بی ــر منطق ــاف غی ــب و اخت ــه عجی ــر معادل ــال حاض در ح
ــال  ــول دو س ــران، محص ــی ای ــمش صادرات ــرد و ش ــت میلگ قیم
تحریــم بخــش فلــزات، محــدود شــدن مقاصــد صادراتــی میلگــرد 
ــح  ــی ناصحی ــی، بازاریاب ــت منف ــط، رقاب ــتهای غل ــران، سیاس ای
ــی  ــی اصول ــازار یاب ــح و ب ــت صحی ــل سیاس ــا در مقاب ــوردی ه ن

ــت. ــی اس ــازان دولت ــمش س ش
حاصــل ایــن عــدم هماهنگــی قیمــت شــمش حــدود ۵۹۰ دالری 
ــت.  ــا ۵۴۰ دالری اس ــدود ۵۳۰ت ــرد ح ــل میلگ ــی در مقاب صادرات
ــازی  ــگ س ــت، هماهن ــر اس ــال تغیی ــه در ح ــن معادل ــرا ای ظاه
ــی،  ــت صادرات ــد قیم ــا ۹۰-۹۵ درص ــی ب ــمش داخل ــت ش قیم
قیمــت شــمش داخلــی را هــم اصــاح خواهــد کــرد بــه خصــوص 
ــر  ــدن دیگ ــاز ش ــب ب ــد و موج ــا در کار باش ــو تحریمه ــر لغ اگ
مســیرهای صادراتــی بــه جــز عــراق و افغانســتان و ترکیــه شــود و 

ــول حــذف شــود. ــال پ ــی در انتق ــاالی صراف ــه ب هزین
آخریــن قیمــت بیلــت صادراتــی ایــران از ۵۷۶ تــا ۵۷۹ دالر هفتــه 
قبــل بــه ۵۹۱ دالر هــر تــن فــوب بهبــود داشــته و قیمــت میلگــرد 
ــاال رفتــن قیمــت  ــوده کــه دلیــل آن ب ــی ب ــا افزایــش جزئ هــم ب
ــرد  ــی از میلگ ــر از نیم ــال کمت ــن ح ــا ای ــود. ب ــورس ب ــه در ب پای
عرضــه شــده در بــورس بــه فــروش رســید. پــس از بســته شــدن 
ــته  ــای گذش ــه ه ــه در هفت ــی ک ــورس، میلگردهای ــات ب معام
ــازار ســرازیر شــد و قیمــت  ــه ب ــد ب ــداری شــده بودن ــر خری ارزانت

را نگــه داشــت .

معدن نامه بررسی کرد؛
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اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران مطرح کرد:

تاش شود با یک اتحاد، توسعه در کل زنجیره فوالد رقم بخورد

ــه  ــران ب ــن ای ــنگ آه ــن س ــس انجم رئی
جایــگاه زنجیــره آهــن و فــوالد در تولیــد، 
اشــتغال و ارزآوری بــرای کشــور اشــاره 
کــرد و توســعه ایــن زنجیــره مهــم و 
ــه  ــه  جانب ــه هم ــرو توج ــمند را در گ ارزش
ــدن  ــره از مع ــای زنجی ــی حلقه ه ــه تمام ب
ــا محصــوالت نهایــی وهمچنیــن توســعه  ت

ــت. ــا دانس ــه آنه یکپارچ
اکبریــان عنــوان کــرد: ســال هاســت بحــث 
ــی  ــوال بزرگ ــه س ــن ب ــنگ آه ــه س عرض
ــای  ــش ه ــع چال ــرای رف ــل شــده و ب تبدی
زنجیــره نیــز مــورد هــدف قــرار گرفتــه، بــه 
در  و  محــدود  آن  صــادرات  طوریکــه 
مــواردی ممنــوع شــده اســت، ایــن اقدامی 
اســت کــه درهیــچ کشــوری حتــی در 
ــا در  زمــان جنــگ هــم رخ نمــی دهــد ام
حــوزه ســنگ آهــن درســال هــای  اخیــر 
ــده  ــاظ ش ــول لح ــن محص ــادرات ای در ص
ــد و  ــای تولی ــه ه ــه هزین ــت. درحالیک اس
اســتخراج ســنگ آهــن درکشــور روزانــه بــا 
افزایــش قابــل توجهــی روبــرو مــی شــود، 
در مقابــل ایــن افزایــش هزینــه هــای 
و  داخلــی  فــروش  بــازار  یــک  تولیــد، 
ــی  ــش داخل ــه بخ ــود داردک ــی وج خارج
ــرای قیمــت و عرضــه  ــر دســتورات ب درگی
اســت وصــادرات نیــز بــرای تجــار در 
بخــش خارجــی بــه خاطــر سیاســت هــای 
اشــتباه بامشــکات زیــادی مواجــه اســت. 
تولیدکننــدگان را بــه بهانــه خــام فروشــی 
ــم  ــر ه ــد و اگ ــرده ان ــع ک ــادرات من از ص
ــده  ــد کنن ــد تولی ــن کار را بدهن ــازه ای اج
ــد و  ــت کن ــنگینی پرداخ ــات س ــد مالی بای
ــازار  ــه ب ــد ب ــی نمــی توانن ــه صــورت کل ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــر کنن ــی فک خارج
ــاالی  صــادرات فــوالدی هــا و دسترســی ب
ــت: ۴۰  ــی گف ــای صادرات ــه بازاره ــا ب آنه
درصــد محصــوالت فــوالدی بــا نــرخ هــای 
بــاال صادرمــی شــود و امیدواریــم فــوالدی 
هــا هماننــد زمانــی کــه صــادر مــی کننــد 
ــب  ــی را کس ــاالی جهان ــای ب ــت ه و قیم
ــام  ــواد خ ــد م ــان خری ــد، در زم ــی کنن م
وســنگ آهنشــان نیــز نســبت بــه تعدیــل 

ــد و  ــه نکنن ــن گای ــای ســنگ آه ــرخ ه ن
تــاش شــود بــا یــک اتحــاد، توســعه در کل 

زنجیره فوالد رقم بخورد.
ــارات وارده  ــزان خس ــرد: می ــوان ک وی عن
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــات ب ــن تصمیم از ای
ــن بخــش توســط انجمــن ســنگ آهــن  ای
ایــران محاســبه شــده و آمــار آن هــم 
ــداد  ــن اع ــر ای ــه اگ ــت ک ــه اس ــل ارائ قاب
ــارت، وارد  ــای خس ــه ج ــده ب ــبه ش محاس
ــد  ــی ش ــدن م ــش مع ــد در بخ ــدار تولی م
ــزات  ــل تجهی ــافات و تکمی ــرف اکتش و ص
صنایــع معدنــی شــده بودشــاهد تاثیــر آن 
ــم.  ــی بودی ــادن م ــعه مع ــوزه و توس در ح
و  تحریم هاســنگین تر  در ســال گذشــته 
ــدن داران  ــون مع ــده وهم اکن ــخت تر ش س
ماشــین آالت  نوســازی  و  واردات  بــرای 
مــورد نیازشــان بــا مشــکل مواجــه هســتند. 
ــه  ــث شــده ک ــت باع ــرد  دول نتیجــه عملک
ــاال  ــور ب ــادرات در کش ــد و ص ــه تولی هزین
بــرود و تولیدکننــدگان هــم مــواد موردنیــاز 

خــود را گران تــر می خرنــد .
رییــس انجمــن ســنگ آهــن ایــران افــزود: 
ــات  ــه تصمیم ــود ک ــن ب ــا ای ــته م خواس
ــه باشــد و هــر طریقــی  ــره منصفان درزنجی
ــی  ــت در یک ــف قیم ــه و کش ــرای عرض ب
ــود  ــی ش ــه م ــر گرفت ــا در نظ ــه ه از حلق
تمامــی حلقــه هــا تابــع همــان دســتورکار 
باشــند در حالیکــه قیمــت هــای دســتوری 
همیشــه  صادراتــی  هــای  ممانعــت  و 

گریبــان گیــر ابتــدای زنجیــره بــوده اســت. 
ــت  ــه معاون ــاغ شــیوه نام ــا اب ــت ب در نهای
رو  قــدم  ریاســت جمهــوری  اقتصــادی 
ــه  ــد ک ــد هرچن ــته ش ــی برداش ــه جلوی ب
ــز وارد  ــه نی ــیوه نام ــن ش ــه ای ــی ب ایرادات
بودامــا نــگاه یکســان بــه کل زنجیــره، 

ــت. ــت اس ــی مثب اقدام
ــنگ  ــن س ــس انجم ــان رئی ــرداد اکبری مه
آهــن گفــت: همــان طــور کــه فــوالدی هــا 
اجــازه کشــف عادالنه قیمت محصوالتشــان 
رونــدی  کــه  دارنــد  را  کاال  بــورس  در 
منطقیاســت، ســنگ آهنــی هــا نیــز بایــد 
بتواننــد محصولشــان را در فضــای رقابتــی 
بــورس بفروشــند تــا توســعه صنعــت فوالد 
شــامل کل زنجیــره شــود؛ از ایــن رو اتحــاد 
میــان فعــاالن صنعــت بــه توســعه کل 

ــود. ــی ش ــوالد منجــر م ــره ف زنجی
ــا کشــف  ــه ب ــار داشــت: البت ــان اظه اکبری
قیمــت هایــی کــه در معامــات اخیــر 
ســنگ آهــن در بــورس کاال اتفــاق افتــاده 
اســت بــاز هــم ســنگ آهنــی هــا متضــرر 
هســتند چراکــه هزینــه هــای تمــام شــده 
در شــرایط فعلــی کشــور نســبت بــه پنــج 
یــا شــش مــاه پیــش افزایــش چشــمگیری 
داشــته اســت. ازســوی دیگــر علیرغــم 
افزایــش چشــمگیرقیمت هــای جهانــی در 
ــه، کنســانتره و ســنگ آهــن  ــوالد، گندل ف
ــادرات  ــع ص ــا من ــت ب ــفانه دول ــا متاس ام
محصــوالت معدنــی و ســنگ آهــن ســبب 
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شــده معــدن دار و فعــاالن حــوزه معدن از 
ایــن افزایــش قیمــت هــا و ارزآوری بــرای 
ــدن  ــوزه مع ــه درح ــی ک ــور و تحوالت کش
مــی توانســتند ایجــاد کننــد، بهــره نبــرد؛ 
در نتیجــه ایــن تحوالت،تــاش مــا اصــاح 
ــا فــوالدی هــا اســت. معامــات داخلــی ب

ایــران  آهــن  ســنگ  انجمــن  رئیــس 
ــه  ــن ب ــنگ آه ــون س ــرد: تاکن ــح ک تصری
ــا  ــوالدی ه ــه ف ــی ب ــا توافق ــورت تمام ص
ــش  ــل افزای ــه دلی ــا ب ــده ام ــه ش فروخت
قیمــت هــا در بــازار جهانــی از یــک طــرف 
و بــاال رفتــن هزینــه هــای تولیــد از طــرف 
دیگــر، کمتریــن کاری کــه میتــوان بــرای 
بخــش معــدن انجــام داد ایــن اســت کــه 
فــوالدی بــه خواســته چندیــن ماهــه 
ســنگ آهنــی هــا احتــرام بگذارنــد و 

قیمــت هــای خریــد را نســبت بــه پارســال 
ــن  ــه باکوچکتری ــه اینک ــد. ن ــش دهن افزای
افزایــش قیمــت در معامــات ســنگ آهــن 
در بــورس کاال شــاهد اعتــراض برخــی 
فعــاالن باشــیم. ایــن اعتــراض کامــا 
غیرمنطقــی اســت واگــر بخواهنــد بــه 
ــث  ــد باع ــه دهن ــود ادام ــرد خ ــن رویک ای
معــدن  بخــش  در  رکــود  و  خســارت 
ــز  ــده دود آن نی ــه در آین ــد ک ــد ش خواه
ــت. ــد رف ــت فوالدخواه ــم صنع ــه چش ب

از  گــذاران  سیاســت  بــا  جلســات  در 
وزارت  مســئوالن  تــا  گرفتــه  مجلــس 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــر س ــث ب ــت بح صم
ــه  ــد ب ســود زنجیــره در هــر شــرایطی بای
ــع  ــره توزی ــوازن در کل زنجی ــورت مت ص
ــنگ  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ش

ــت وهــم از  آهنــی هــا هــم از ســمت دول
ســوی فــوالدی هــا تحــت فشــار هســتند 
ــه  ــا دیکت ــه آنه ــط ب ــوع غل ــک موض و ی

ــود. ــی ش م
و  تولیدکننــدگان  انجمــن  رییــس 
صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران در 
پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در ابتــدا بایــد 
منــع صادراتــی بــرای فعــاالن معدنــی 
ــاز  ــن نی ــت تامی ــه اولوی ــود البت ــع ش رف
شــود،  گرفتــه  نظــر  در  داخــل  بــازار 
تولیــد  بایــد  بعــد،  گفــت: در مرحلــه 
مازادبــر مصــرف مدیریــت شــود کــه ایــن 
اقــدام می توانــد بــا حــذف عــوارض باشــد 
کــه در موردتامیــن درآمد هــای ارزی و 
و  باشــد  تولیــد  از  حمایــت  همچنیــن 

همچنیــن تجــارت رابهبــود  بخشــد.

احرامیــان، نایب رئیــس انجمــن فــوالد ایــران 
ــرح کرد: مط

ــتوری  ــذاری دس ــی و قیمت گ ــکات صادرات مش
چالش  فوالدســازان

ایــران  فــوالد  انجمــن  نایب رئیــس 
مهمتریــن موانــع تولیــد حــوزه فــوالد 
را مشــکات صادراتــی و قیمت گــذاری 

دانســت. دســتوری 
ــدام از  ــچ ک ــرد: هی ــوان ک ــان عن احرامی
از  فــوالدی  بخشــنامه های  و  طرح هــا 
ــوالد نبــوده  ــه نفــع صنعــت ف ســال ۹۷ ب
ــواره  ــی هم ــتگاه های حکومت ــت و دس اس
در اداره بــازار فوالددخالــت کرده انــد. در 
هیــچ نقطــه ای از جهــان، دولــت و مجلــس 
و  نمی کننــد  اقتصــاد کشــوردخالت  در 
ــه عرضــه و تقاضــا شــکل  ــر پای اقتصــاد ب

می گیــرد.
وی افــزود: چــرا وقتــی نیــاز فــوالد کشــور 
۱۳ تــا ۱۵ میلیــون تــن اســت، مــازاد 
ــادر  ــد و ص ــور بمان ــل کش ــد داخ تولیدبای

ــود؟ نش
نایــب رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان 
ــال  ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــران ب ــوالد ای ف
ــع تولیــد را صــادرات  ــن مان جاری،مهم تری
ــازار داخلــی دانســت  ــه تنظیــم ب منــوط ب
ــد  ــزان تولی ــا کــه می و گفــت: درکشــور م

فــوالد حــدودا دو برابــر نیاز و مصرف اســت، 
نبایــد بامانع تراشــی، از صــادرات جلوگیــری 
ــد  ــر صــادرات می توان کــرد. تســهیل در ام
بــه برداشــته شــدن بزرگ تریــن مانــع 
تولیدکننــدگان در توســعه فعالیــت تولیدی 
کمــک کنــد. ضمــن اینکــه قیمت گــذاری 
دســتوری نیــز بــرای صنعــت فــوالد بســیار 

پرچالــش بــوده اســت.
ایــن فعــال صنعت فــوالد ادامــه داد: قیمت 
فــوالد ایــران معــادل قیمــت هــای قراضــه 
ــوده و  ــر از آن ب ــن ت ــی پایی ــی و حت جهان
ــه  ــم عادالن ــن ه ــنگ آه ــای س ــا به قطع
نخواهدبــود. بــا ایــن وجــود امیــد اســت بــا 
ــوالد  ــن و ف ــری ، قیمــت ســنگ آه تدابی
منطقــی شــود. بایــد قیمــت دســتوری در 
حلقــه هــای پایانــی زنجیــره خارج شــود تا 
نــرخ هــای بخــش باالدســتی هــم اصــاح 
شــود امــا در روال فعلــی نمــی تــوان توقــع 
ســرکوب قیمــت شــمش و آزاد شــدن 
ــاده  ــوان م ــه عن ــن ب ــنگ آه ــت س قیم
اولیــه فــوالد را داشت.درخواســت فــوالدی 
ــه  ــره ب ــه زنجی ــت ک ــن اس ــم همی ــا ه ه

صــورت کلــی مــورد بازبینــی وتعییــن یک 
ــرد. ــرار بگی روش ق

وی افــزود: نوســان قیمــت هــا، نیــاز بــازار 
ــه  ــرای تخلی ــکار ب ــن راه ــوالد و بهتری ف
ــت  ــه صنع ــت چراک ــی اس ــاب قیمت حب
ــداری  ــه مق ــدن ب ــرای ســالم مان ــوالد ب ف
ــاز  ــول نی ــی و معق ــت منطق ــان قیم نوس
ــوالد، ســیگنالی  دارد و افزایــش قیمــت ف
ــت  ــد اس ــش تولی ــزوم افزای ــر ل ــی ب مبن
ــم  ــد اجــازه داداصــاح قیمــت ه ــذا بای ل
ــد. ــوالد رخ ده ــم درف ــا و ه ــاده ه در نه

در همیــن راســتا همــه زنجیــره یــا 
ــذاری  ــک سیســتم قیمــت گ ــد در ی بای
ــازار آزاد  ــن ب ــا بایدقوانی ــد ی ــرار گیرن ق
و ســاز و کار عرضــه و تقاضــا را لحــاظ 
کنــد اماتلفیــق ایــن دو اجرایــی نیســت 
ــی  ــازی و رقابت ــر آزادس ــی اگ ــه عبارت ب
شــدن قیمــت ســنگ آهــن انجــام شــود 
ــم قیمــت  ــوالد ه ــب ف ــن ترتی ــه همی ب
گــذاری شــود کــه البتــه نیــاز بــه 
ــورس  ــت دارد و ب ــت دول ــذف دخال ح

ــت. ــه آن اس کاال الزم
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شــرکت ذوب آهــن اصفهــان کــه در ســال گذشــته ۲.۲ میلیــون 
ــد ۲۰۱  ــاری تولی ــال ج ــاه از س ــن م ــت در اولی ــد داش ــن تولی ت
ــا  ــر ب ــال ۹۹ براب ــروش ذوب در س ــت. فـ ــته اس ــی داش ــزار تن ه
۲.۲ میلیــون تــن بــا میانگیــن ماهانــه ۱۸۷ هــزار تــن بــوده و در 
فروردیــن ســال جــاری فـــروش ۱۵۸ هــزار تنــی را گــزارش کــرده 
اســت. مبلــغ فـــروش ایــن فوالدســاز در ســال گذشــته برابــر بــا 
۲۰ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه میانگیــن ماهانــه ای برابــر بــا 
۱،۶۷۰ میلیــارد تومــان داشــته اســت. در ســال جــاری نیــز ذوب 
فـــروش ۲،۳۱۴ میلیــارد تومانــی را بــرای فروردیــن مــاه گــزارش 
ــه  ــن شــرکت نســبت ب ــروش تیرآهــن ای ــرخ فـ کــرده اســت و ن
مــاه گذشــته افــت ۱ درصــدی داشــته و بــه ۱۱۹،۷۶۰ ریال/کیلــو 
رســیده و نــرخ فـــروش شــمش بــا ۸ درصــد افزایــش نســبت بــه 

ــو اســت. ــر ۱۲۰،۳۵۸ ریال/کیل مــاه گذشــته براب
ــاه  ــن م ــان در فرودی ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــه ش ــد ماهیان درآم
امســال ۲۳,۱۳۹,۸۱۸ میلیــون ریــال بــوده کــه نســبت بــه اســفند 
ــروش  ــه ف ــت. مقایس ــته اس ــدی داش ــش ۶ درص ــاه ۹۹ کاه م
ــا فروردیــن مــاه در ســال ۹۹  شــرکت در فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ ب
نشــان مــی دهــد میــزان درآمــد شــرکت ۲۲۳.۵% افزایــش یافتــه 
اســت. مقــدار ۵۳% از درآمــد شــرکت از طریــق فــروش صادراتــی 
و ۴۷% از درآمــد شــرکت از طریــق فــروش داخلــی بــوده اســت. 
شــرکت از ابتــدای ســال مالــی تــا انتهــای فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ 
ــته  ــروش داش ــال ف ــون ری ــغ ۲۳,۱۳۹,۸۱۸ میلی ــوع مبل در مجم
اســت کــه نســبت بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه ســال ۹۹ 

رشــد ۲۲۳.۵% داشــته اســت.
ــته  ــی داش ــزار تن ــد ۱۷۵ ه ــفند تولی ــان در اس ــن اصفه ذوب آه
اســت. فـــروش ذوب در بهمــن مــاه برابــر بــا ۱۸۴ هــزار تــن بــود 
و در اســفند نیــز فـــروش ۱۹۰ هــزار تنــی را گــزارش کــرده اســت 
بعــاوه اینکــه فـــروش شــرکت در ۱۲ ماهــه بــه ۲،۲۴۶ هــزار تــن 
رســیده اســت. مبلــغ فـــروش ایــن فوالدســاز در بهمــن مــاه برابــر 
ــروش ۲،۴۶۳  ــود کــه در اســفند فـ ــان ب ــارد توم ــا ۲،۳۹۱ میلی ب
ــروش شــرکت در ۱۲  ــرده اســت. فـ ــت ک ــی را ثب ــارد تومان میلی
ــن  ــت و همچنی ــیده اس ــان رس ــارد توم ــه ۲۰،۰۳۵ میلی ــه ب ماه
نــرخ فـــروش تیرآهــن نســبت به مــاه گذشــته افزایــش ۵ درصدی 
داشــته و بــه ۱۲۰،۸۰۹ ریال/کیلــو رســیده و نرخ فـــروش شــمش 
ــر ۱۱۱،۹۲۹  ــاه گذشــته براب ــه م ــش نســبت ب ــا ۳ درصــد افزای ب

ریال/کیلــو اســت.
ــارد  ــاه امســال ۲۴۶۳ میلی ــه شــرکت در اســفند م درآمــد ماهیان
تومــان بــوده اســت کــه نســبت بــه بهمــن مــاه ۹۹ افزایــش %۳ 
ــا  ــاه ۹۹ ب ــفند م ــرکت در اس ــروش ش ــه ف ــت. مقایس ــته اس داش
مــاه مشــابه در ســال ۹۸ نشــان مــی دهــد میــزان درآمــد شــرکت 
ــاه شــرکت %۴۷  ــد اســفند م ــه اســت. درآم ــش یافت ۱۱۶% افزای
ــدار %۳۸  ــت. مق ــوده اس ــال ۹۹ ب ــروش س ــط ف ــتر از متوس بیش
ــد  ــی و ۶۲% از درآم ــروش صادرات ــق ف ــرکت از طری ــد ش از درآم
شــرکت از طریــق فــروش داخلــی بــوده اســت. شــرکت از ابتــدای 
ســال مالــی تــا انتهــای اســفند مــاه ۹۹ در مجمــوع مبلــغ ۲۰۰۳۸ 
میلیــارد فــروش داشــته اســت کــه نســبت بــه فــروش شــرکت در 

مــدت مشــابه ســال۹۸ رشــد ۸۴% داشــته اســت.

ــن شــرکت در دی تولیــد ۱۷۴ هــزار تنــی داشــته اســت و در  ای
دی فـــروش ۱۶۷ هــزار تنــی را گــزارش کــرده اســت و میانگیــن 
فـــروش شــرکت در هــر مــاه بــه ۱۸۷ هــزار تــن رســیده اســت. 
مبلــغ فـــروش ایــن فوالدســاز در آذر مــاه برابــر بــا ۱،۸۴۶ میلیارد 
تومــان بــود کــه در دی فـــروش ۱،۹۴۱ میلیــارد تومانــی را ثبــت 
کــرده اســت. فـــروش شــرکت در ۱۰ ماهــه بــه ۱۵،۱۸۱ میلیــارد 
تومــان رســیده اســت و همچنیــن نــرخ فـــروش تیرآهــن نســبت 
بــه مــاه گذشــته رشــد ۷ درصــدی داشــته و بــه ۱۱۹،۶۱۱ ریــال/

کیلــو رســیده و نــرخ فـــروش شــمش نیــز بــدون تغییر محســوس 
نســبت بــه مــاه گذشــته برابــر ۱۰۰،۸۶۳ ریال/کیلــو اســت.

شــرکت ذوب آهــن اصفهــان در فصــل اول و دوم ۳،۲۹۴ و ۴،۲۷۲ 
ــه  ــارد تومــان فــروش داشــته کــه در فصــل ســوم نســبت ب میلی
فصــل گذشــته بــا ۳۳ درصد رشــد همــراه بــوده و فـــروش ۵،۶۷۸ 
ــه  ــه ماه ــت. ذوب در ن ــرده اس ــزارش ک ــی را گ ــارد تومان میلی
ــته  ــی داش ــای غیرعملیات ــص هزینه ه ــان خال ــارد توم ۱۴۸ میلی
ــای  ــی و بدهی ه ــعیر ارز دارای ــان تس ــی از زی ــا ناش ــه عمدت ک
ــای  ــروش دارایی ه ــل از ف ــد حاص ــش درآم ــی و کاه غیرعملیات
ــه  ــص ب ــی و خال ــص، عملیات ــود ناخال ــیه س ــت. حاش ــازاد اس م
ــد ۵  ــط رش ــور متوس ــه بط ــوده ک ــد ب ــب ۲۳، ۱۴ و ۸ درص ترتی
درصــدی را نســبت بــه فصــل گذشــته داشــته انــد. شــرکت کــه 
در شــش ماهــه ۹۰ ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم کســب کــرده 
بــود و در پاییــز بــا ســود ۷۴ ریــال، ســود نــه ماهــه خــود را بــه 

ــال رســانده اســت. ۱۶۴ ری
درآمدهــای عملیاتــی شــرکت در ایــن دوره نــه ماهــه نســبت بــه 
ــته و  ــد داش ــزان )+۷۳%(رش ــه می ــال ۹۸ ب ــابه در س ــدت مش م
ــغ ۱۳۲,۴۳۹,۲۷۰  ــه مبل ــال ب ــغ ۷۶,۷۴۹,۰۲۲ میلیــون ری از مبل
میلیــون ریــال رســیده اســت. ســود)زیان( خالــص شــرکت نیــز در 
ــه  ــدت مشــابه در ســال ۹۸ ب ــه م ــه نســبت ب ــه ماه ــن دوره ن ای
ــون  ــغ ۴,۶۲۷,۲۰۸ میلی ــته و از مبل ــد داش ــزان)+۱۱۸%( رش می
ــت و  ــیده اس ــال رس ــون ری ــغ ۱۰,۰۶۴,۳۸۶ میلی ــه مبل ــال ب ری
ــد  ــا )+۱۱۹%( رش ــهم ب ــر س ــص ه ــود)زیان( خال ــن س همچنی
ســبب تحقــق ســود ۱۶۴ ریالــی بــه ازاء هــر ســهم بــوده اســت.

نگاهی به عملکرد ذوب در سالی که گذشت
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ارزش و تناژ صادرات در بخش معدن و صنایع معدنیارزش و تناژ صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی

مدیرعامل شرکت مس خبر داد: رشد مدیرعامل شرکت مس خبر داد: رشد ۱۱۳۱۱۳ درصدی فروش فملی در فروردین  درصدی فروش فملی در فروردین ۱۴۰۰۱۴۰۰
فــروش شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران در فروردیــن مــاه بــا افزایــش ۱۱۳ 
ــابه در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس درص
ــون  ــه ۱۴,۰۰۷,۹۴۶ میلی ــل ب ــال قب س

ــید. ــال رس ری
 فــروش شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ایــران در فروردیــن مــاه بــا افزایــش ۱۱۳ 
ــابه در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس درص

ــون  ــه ۱۴,۰۰۷,۹۴۶ میلی ــل ب ــال قب س
ــید. ــال رس ری

ــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل  دکت
فملــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: مقــدار 
۳۳ درصــد از درآمــد شــرکت در ایــن 
ــی و ۶۷  ــروش صادرات ــق ف ــدت از طری م
ــوده  ــی ب ــروش داخل ــق ف ــد از طری درص

اســت.

ــال  ــی در س ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ح
گذشــته ۷.۶۸ میلیــارد دالر صــادرات داشــته 
کــه کاهــش ۱۱% ســاالنه را نشــان مــی دهد 
و واردات ایــن بخــش نیــز ۳.۴ میلیــارد دالر 
ــال  ــه س ــبت ب ــد ۶% نس ــانگر رش ــه نش ک

گذشــته اســت.
ــره  ــدگان در زنجی ــده صادرکنن ــش عم بخ
فــوالد بــا ارزش ۴.۱ میلیــارد دالر ۵%- و 
بــه میــزان ۹.۶۹ میلیــون تــن بــوده اســت. 
زنجیــره مــس بــا ارزش ۹۵۸M$ و بــه 
میــزان ۲۳۲ هــزار تــن، زنجیــره ســیمان بــا 
ارزش ۴۵۸M$ و بــه میــزان ۲۴.۳ میلیــون 
تــن، زنجیــره روی بــا ارزش ۳۲۱M$ و 
رشــد ۱۹%+ و زنجیــره آلومینیــوم بــا ارزش 
۳۵۷M$ و رشــد ۱۷۷%+ بــوده اســت. 
در ایــن بیــن آهــن اســفنجی بــا کاهــش ۸ 
درصــدی بــه میــزان ۸۷۲۹۰۴ تــن بــه ارزش 

ــت. ــده اس ــادر ش ــون دالر ص ۱۵۸ میلی
صــادرات در بخــش معــدن و صنایــع معدنی 
در ســال ۹۹ بــا افــت ارزشــی و وزنــی روبه رو 
بــوده اســت. آمارهــای ســازمان توســعه 
تجــارت نشــان می دهــد صــادرات ایــن 
ــت ۱۱درصــدی ارزش نســبت  ــا اف بخــش ب

بــه ســال ۹۸ بــه بیــش از ۷ میلیــارد و ۵۰۰ 
ــش  ــا کاه ــیده و وزن آن ب ــون دالر رس میلی
۲۴ درصــدی، ۴۳میلیــون و ۳۲۲ هــزار تن را 
تجربــه کــرده اســت. بخــش معــدن و صنایع 
ــی اســت  ــی متشــکل از ۶ گــروه کاالی معدن
کــه بــه ترتیــب ارزش صــادرات در ســال ۹۹ 
فلــزی«،  معدنــی  »صنایــع  از:   عبارتنــد 
»صنایــع معدنــی غیرفلــزی«، »ســایر صنایع 
ــی  ــع معدن ــایر صنای ــزی«، »س ــی فل معدن
غیرفلــزی«، »ســایر معــدن غیرفلــزی« و 

ــزی.« ــی فل ــواد معدن »ســایر م
بیــن گروه هــای  در  بیشــترین صــادرات 
کاالیــی نــام  بــرده مربــوط بــه صنایــع معدنی 
فلــزی اســت کــه البتــه هــم در ارزش و 
ــی ایــن گــروه  هــم در وزن کاالهــای صادرات
شــاهد رونــد کاهشــی نســبت بــه ســال ۹۸ 
ــه ایــن ترتیــب صــادرات صنایــع  بوده ایــم. ب
ــی  ــا افــت ۴۴درصــدی وزن ــزی ب ــی فل معدن
ــیده  ــن رس ــزار ت ــون و ۷۱۸ ه ــه ۱۳ میلی ب
ــادرات  ــدی در ارزش ص ــش ۱۱ درص و کاه
ایــن گــروه کاالیــی، صادراتــی نزدیــک بــه ۶ 

ــه همــراه داشــته اســت. ــارد دالر را ب میلی
در میــان ۶ گــروه کاالیــی مذکــور، صــادرات 

معدنــی  صنایــع  »ســایر  گــروه  دو  در 
غیرفلــزی« و »ســایر مــواد معدنــی فلــزی« 
ــی و هــم از نظــر ارزشــی  هــم از نظــر وزن
نســبت بــه ســال ۹۸ رشــد داشــته اند. 
»ســایر صنایــع معدنــی غیرفلــزی« بــا 
رشــد ۱۳  و  وزنــی  رشــد ۱۸ درصــدی 
ــایر  ــوده و »س ــه رو ب ــی روب ــدی وزن درص
مــواد معدنــی فلــزی« نیــز ۱۹ درصــد 
رشــد وزنــی و یــک درصــد رشــد ارزشــی 

ــت. ــرده اس ــه ک را تجرب
شــرکت های   ،۹۹ ســال  ماهــه   ۱۲ در 
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــزرگ بخ ب
ــون و  ــد ۲۸ میلی ــه تولی ــق ب ــور موف کش
۳۷۴ هــزار و ۹۰۰ تــن فــوالد خــام شــدند، 
آمــاری کــه در مقایســه بــا ســال ۹۸ رشــد 

۷.۳ درصــدی نشــان می دهــد.
در ســال ۹۹، مقــدار ۲۹۰ هــزار و ۸۰۰ 
ــد ۱۴.۵ درصــدی(،  ــس )رش ــد م ــن کات ت
۴۴۶ هــزار و ۶۰۰ تــن شــمش آلومینیــوم 
خالــص )رشــد ۵۵.۵ درصــدی( و یــک 
میلیــون و ۶۶۸ هــزار و ۹۰۰ تن کنســانتره 
زغال ســنگ )افزایــش ۲.۵ درصــدی( در 

ــد شــد. کشــور تولی

معدن نامه بررسی کرد:معدن نامه بررسی کرد:
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ــن  ــه بزرگ تری ــان اینک ــا بی ــران ب ــرب و روی ای ــن س ــس انجم رئی
ــی  ــش خصوص ــرای بخ ــا ب ــری دولتی ه ــد تصمیم گی ــکل تولی مش
بــدون حضــور تولیدکننــدگان اســت، گفــت: یــک راه حــل این اســت 
کــه در شــرایط تحریمــی اجــازه ورود موقــت مــواد اولیــه و صــدور 

ــد. کاال را بدهن
یوســف مرادلــو  در برابــر ایــن پرســش کــه بــه نظــر شــما مهم تریــن 
مشــکل تولیــد در حــال حاضــر چیســت، گفــت: بزرگ تریــن مشــکل 
ــت  ــات دول ــه مقام ــی ک ــا هســتند. تصمیمات ــود دولتی ه ــد خ تولی
ــات  ــن تصمیم ــد و ای ــد می گیرن ــرای تولی ــته ب ــای بس ــت دره پش
توســط کســانی گرفتــه می شــود کــه آدم هــای خوبــی هســتند امــا 
بــدون اطــاع و ســواد کافــی در زمینــه تولیــد تصمیــم می گیرنــد و 
عمــده ایــن تصمیمــات در غیــاب صنعتگــران و تولیدکننــدگان اتخاذ 
می شــود. وی گفــت: برخــی از تصمیمــات دولــت بــرای تولیدکننــده 

ــرد. ــر ســؤال می ب دولــت و حاکمیــت را زی
ــر پرســش کــه آیــا صنعــت ســرب و روی از تحریــم  ــو در براب مرادل
هــا اثــر گرفتــه اســت گفــت: صنعــت ســرب و روی بــه هیــچ وجــه 
بــا تحریــم خارجــی مشــکلی نــدارد گرچــه تحریــم هزینه هــای مــا 
ــم چــون  ــه را می پذیری ــن افزایــش هزین ــا ای ــرده اســت ام ــاال ب را ب
ــوژی خاصــی دارد و  ــه هــر حــال در کشــوری هســتیم کــه ایدئول ب
در مقابــل تحریــم ایســتادگی می کنیــم، امــا مهم تریــن مشــکل مــا 

تحریــم داخلــی اســت.
رئیــس انجمــن ســرب و روی ایــران در مــورد ایــن که مــراد از تحریم 
ــررات و  ــل مق ــی مث ــم داخل ــار داشــت: تحری ــی چیســت اظه داخل
تصمیمــات غیرکارشناســی و خلق الســاعه اســت کــه بــه یــک ســری 
ــوی  ــد و جل ــازات خــاص می دهن ــی امتی ــای طای ــا امضاه ــراد ب اف
صــادرات را یــک بــاره می گیرنــد. صادراتــی کــه از تولیــد مــازاد بــر 

مصــرف می خواهــد انجــام شــود، امــا مشــکل ایجــاد می                                   کننــد.
دســتورات  دولتــی  مقامــات  گاهــی  گفــت:  همچنیــن  وی 
غیرکارشناســی و غیرعلمــی صــادر می                                   کننــد کــه نبــض تولیــد را از 
حرکــت می انــدازد مثــل الــزام بــه عرضــه اختصاصــی کاال در بــورس 
کاالســت؛ ســرب و روی مصــرف عــام نــدارد و از دو ســه ســال پیــش 
ــورس کاال  ــود را در ب ــد محصــوالت خ ــد، بای ــار گفتن ــه زور و اجب ب
ــه و روی دســت  ــش هزین ــث افزای ــن کار باع ــه ای ــد ک عرضــه کنی

ــا شــده اســت. ــدن محصــول تولیــدی م مان

ــفافیت  ــورس کاال ش ــه کاال در ب ــا عرض ــه آی ــورد اینک ــو در م مرادل
ایجــاد نمی کنــد گفــت:  عرضــه اجبــاری در بــورس کاال کلــی 
داســتان دارد، زیرســاخت های الزم فراهــم نشــده اســت و از طرفــی 
بســیاری از خریــداران ســرب و روی دوســت ندارنــد از طریــق بــورس 
ــرا نمی خواهنــد نامــی از آنهــا در جایــی ثبــت  خریــداری کننــد زی
ــرد. در  ــورس کاال بب ــه ب ــه زور ب ــا را ب ــد م ــت می خواه ــود و دول ش
آنجــا خریــداران نمی آینــد و برنــدی کــه بــا هــزار خــون دل درســت 
کرده ایــم در روی تابلــوی بــورس کاال قــرار می گیــرد، امــا بــه دلیــل 
نداشــتن مشــتری بــه پاییــن می افتــد. یعنــی مــا محصــول خــود را 

ــدارد. ــدار ن ــا خری ــم، ام ــورس کاال عرضــه می کنی در ب
رئیــس انجمــن ســرب و روی ایــران در مــورد ایــن کــه راهــکار شــما 
ــا ورود  ــرای دور زدن تحریم ه ــی ب ــا راه عملیات ــت:  تنه چیســت، گف
موقــت مــواد اولیــه، ســپس تبدیــل بــه کاال و صــادرات آن اســت کــه 
ــکا و تحریم کننــدگان  ــن آمری ــدارد، بنابرای ــی ن ــن کار گــردش مال ای
ــا  ــم ام ــنهاد کرده ای ــا آن را پیش ــد و م ــد کنن ــد آن را رص نمی توانن
برخــی مقامــات دولتــی از ورود موقــت کاال جلوگیــری می                                   کننــد. وی 
در مــورد ایــن کــه فقــط ورود موقــت مــواد اولیــه و برای جــذب ارزش 
افــزوده کاال مدنظــر اســت، گفــت: ورود موقــت یعنــی ایــن کــه مــواد 
خــام را بــه داخــل بیاوریــم و روی آن فــرآوری انجــام شــود و بــا ارزش 
افــزوده آن را صــادر کنیــم. مرادلــو در مــورد ایــن کــه مگــر مــواد اولیه 
ســرب و روی در داخــل کشــور وجــود نــدارد افــزود: بیــن ۱۲ تــا ۱۵ 
درصــد از مــواد اولیــه تولیــد ســرب و روی داخلــی اســت و بقیــه را 
مجبوریــم بــرای کامــل شــدن ظرفیــت تولیــد مــواد اولیه از هــر جای 
دنیــا وارد کنیــم. اگــر ورود موقــت مــواد اولیــه باشــد، آن را تبدیــل به 
ســرب و روی می کنیــم و محصــول بــا ارزش افــزوده صــادر می کنیــم. 
رئیــس انجمــن ســرب و روی ایــران همچنیــن گفــت: چون ســوئیفت 
ــم  ــی تحری ــا از وقت ــم، م ــا کنی ــم ارز  جابج بســته اســت، نمی توانی
ــن  ــم، بهتری ــی کار کنی ــای خارج ــا بانک ه ــم ب ــده ایم، نمی توانی ش
روش ایــن اســت کــه اجــازه دهنــد مــواد خــام بــه صــورت ورود موقت 
وارد کشــور شــود و در داخــل کشــور فــرآوری شــده و کاالی بــا ارزش 
افــزوده را صــادر کنیــم، در آن صــورت خــط تولیــد مــا هــم تکمیــل 

ــم. ــا را دور بزنی ــم تحریم ه ــود و می توانی می ش

رئیــس انجمــن ســرب و روی ایران:رئیــس انجمــن ســرب و روی ایران:
ــت  ــازه ورود موق ــئوالن اج ــت مس ــازه ورود موق ــئوالن اج مس
بدهنــد را  کاال  صــادرات  بدهنــدو  را  کاال  صــادرات  و 


