
آنچه در آیین تکریم علی قلعه نوی و معارفهآنچه در آیین تکریم علی قلعه نوی و معارفه
 امین ابراهیمی در شرکت فوالد خوزستان گذشت امین ابراهیمی در شرکت فوالد خوزستان گذشت

پـول هـای سـرگردان به سـمت رمز 
فـوالد  بـازار  اسـت/  رفتـه  ارزهـا 
تحت تاثیـر فضای بـازار ارز و کاهش 

تـورم انتظـاری در ماه هـای اخیـر

رشــد ۲۲۱ درصــدی ســود خالــص 
مجتمــع فــوالد خراســان در ۹ 
ــبت  ــه آذر ۹۹ نس ــی ب ــه منته ماه
ــته ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب

 حبــاب منفــی میلگــرد داخلــی، 
حاصــل تحریــم هــا

ــتان  ــوالد خوزس ــت ف ــزارش فعالی گ
در ســالی کــه گذشــت

فــروش  ۱۰۵درصــدی  رشــد 
ــع  ــدن و صنای ــای مع ــرکت ه ش
ــته؛ ــال گذش ــورس در س ــی ب معدن

گــزارش فعالیــت فــوالد کاوه جنــوب 
کیــش در ســالی کــه گذشــت
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آنچه در آیین تکریم علی قلعه نوی و معارفه امین ابراهیمی آنچه در آیین تکریم علی قلعه نوی و معارفه امین ابراهیمی 
در شرکت فوالد خوزستان گذشتدر شرکت فوالد خوزستان گذشت

شیوا نیک وظیفه
 امیــن ابراهیمــی مدیرعامــل ســابق شــرکت فــوالد اکســین 
ــوالد  ــره ف ــی و عضــو هیئت مدی خوزســتان ســمت مدیریــت عامل
اکســین از زیرمجموعه هــای صنــدوق بازنشســتگی کشــور، عضــو 
ــره  ــس هیئت مدی ــتان، رئی ــوالد خوزس ــرکت ف ــره ش هیئت مدی
ــی  ــع معدن ــره شــرکت صنای ــوالد شــادگان و رئیــس هیئت مدی ف
ــا  ــران ب ــی از مدی ــه خــود دارد. ابراهیم شهاب ســنگ را در کارنام
ســابقه صنعــت فــوالد اســت کــه در دو ســال فعالیــت مدیریتــی 
ــرکت را  ــن ش ــت ای ــتان توانس ــین خوزس ــوالد اکس ــود در ف خ
ــین  ــوالد اکس ــرکت ف ــاند. ش ــوددهی رس ــه س ــی ب ــان ده از زی
ــان ده  ــال ها زی ــب س ــی ۸۸- ۹۷ در اغل ــازه زمان ــتان در ب خوزس
ــا قطــع تولیــد کارمــزدی و تولیــد ورق هــای فــوالدی  ــا ب ــود ام ب
ــی ۱۰۰۰  ــت بده ــاوه بازپرداخ ــرکت ع ــن ش ــت ای ــاز نف موردنی
ــی  ــارد تومان ــود ۲۵۰۰ میلی ــال س ــی دو س ــی ط ــارد تومان میلی
نصیــب شــرکت و ســهامداران خــود کــرد. در همیــن مدت زمــان 
دوســاله بــا توانمنــدی فــوالد اکســین، کشــور از واردات ورق هــای 
ــای  ــده ورق ه ــا تولید کنن ــن شــرکت تنه ــد. ای ــاز ش خــاص بی نی
عریــض در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا اســت و در دنیــا تنهــا ۱۰ 
 x۸۰ شــرکت، توانایــی تولیــد ورق هــای عریــض فــوالدی تــا گریــد
ــازی داده و  ــگاه ممت ــوالد اکســین، جای ــه ف ــر ب ــن ام ــد. ای را دارن
ــط  ــی خ ــزرگ مل ــای ب ــود را در پروژه ه ــش خ ــرکت، نق ــن ش ای
ــن عملکــرد  ــه گوره-جاســک به درســتی ایفــا کــرده اســت. ای لول
ــوده کــه منتهــی  مطلــوب ناشــی از پایــش و مدیریــت مســتمر ب
بــه کســب گواهی هــای متعــدد کیفیــت محصــول و رکــود تولیــد 
ــا توجــه بــه تجربــه ابراهیمــی  و فــروش محصــول شــده اســت. ب
ــوالد  ــه ف ــوان انتظــار داشــت ک ــوالد اکســین، می ت در شــرکت ف
اکســین خوزســتان به راحتــی بــه »فخــوز« اضافــه شــود. خبرهــا 
حکایــت از تعامــل خــوب فــوالد اکســین خوزســتان بــا »فخــوز« 
ــود  ــل بهب ــز عام ــرکت نی ــن ش ــی در ای ــه ابراهیم ــه تجرب دارد ک
هرچــه بیشــتر ارتبــاط ایــن دو شــرکت خواهــد بــود. آییــن تکریــم 
ــل شــرکت  ــی، مدیرعام ــن ابراهیم ــه امی ــوی و معارف ــی قلعه ن عل

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــنبه ۲۳ فروردین م ــتان روز دوش ــوالد خوزس ف
الزمــه دســتیابی بــه اهــداف فــوالد خوزســتان تکمیــل 

ــت ــدازی آن هاس ــعه و راه ان ــای توس طرح ه
آییــن  در  خوزســتان  فــوالد  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــین و جدی ــل پیش ــه مدیرعام ــم و معارف تکری
گفــت: کارکنــان تاشــگر ایــن مجموعــه در ســال جهــش تولیــد 

ــد. ــت یابن ــی دس ــای نوین ــه رکورده ــتند ب توانس
ــد  ــوی در چن ــی قلعه ن ــات عل ــکر از زحم ــا تش ــری ب ــا طاه رض
ــن ابراهیمــی  ــه امی ــرای وی، ب ــت ب ــاه گذشــته و آرزوی موفقی م
مدیرعامــل جدیــد ایــن شــرکت تبریــک گفتــه و ســرلوحه قــرار 
ــوکل  دادن رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری، راهبــرد تفکــر، ت
و تــاش در انجــام امــور محولــه و به کارگیــری نیروهــای کاردان، 
ــرای  متعهــد و کارآمــد را الزم دانســته و توفیقــات روزافــزون را ب

ــد خواســتار شــد. وی از خداون

خوزسـتان  فـوالد  شـرکت  توسـعه  طرح هـای  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
خاطرنشـان کـرد: بـا جدیـت بـه دنبـال عملیاتـی کـردن طرح های 
توسـعه هسـتیم؛ الزمـه رسـیدن بـه اهـداف پیش بینی شـده فـوالد 
خوزسـتان، تکمیـل طرح هـای توسـعه و راه انـدازی آن هـا اسـت.

ــه  ــه ب ــل توج ــته در اص ــان بازنشس ــه کارکن ــه ب توج
ــت ــرکت اس ــن ش ــان ای ــده کارکن آین

عضــو هیئت مدیــره شــرکت فــوالد خوزســتان در آییــن تکریــم و 
معارفــه مدیرعامــل پیشــین و جدیــد ایــن شــرکت گفــت: دیــدگاه 
اعضــای هیئت مدیــره، تفویــض اختیــار اســت تــا گفت وگــو میــان 
اعضــای هیئت مدیــره و مدیــران بــا تعامــل بیشــتری انجــام شــود.

محمدمهـدی مؤمـن زاده اظهـار داشـت: فـوالد خوزسـتان بایـد 
جایـگاه خـود را درکشـور حفـظ کنـد کـه ایـن امـر مسـتلزم نگاه 
ویـژه بـه کارکنـان و مدیـران اسـت. وی افـزود: توجه بـه کارکنان 
بازنشسـته در اصـل توجـه بـه آینـده کارکنـان این شـرکت اسـت.
ــدازی  ــال و راه ان ــت دنب ــا جدی ــعه را ب ــای توس طرح ه

می کنیــم
ابراهیمــی در اولیــن ســخنان خــود در منصــب مدیریــت عاملــی 
ــدار  ــن پای ــد تأمی ــدار، نیازمن ــد پای ــرد: تولی ــوان ک خوزســتان عن
ــوده و مجموعــه فــوالد خوزســتان هم اکنــون مقــام دوم کشــور  ب
را دارا اســت کــه بــرای حفــظ ایــن امــر بایــد طرح هــای توســعه 

را بــا جدیــت دنبــال و راه انــدازی کنیــم.
ــت:  ــار داش ــه اظه ــع و معارف ــم تودی ــی در مراس ــن ابراهیم امی
معیشــت کارکنــان از مهم تریــن دغدغه هــای مــا بــه شــمار 
ــی  ــته اقدامات ــت گذش ــورد، در دوره مدیری ــن م ــی رود. در ای م
ــای  ــاغل و کاره ــدی مش ــرح طبقه بن ــازی، ط ــون همسان س همچ
ــات  ــن موضوع ــز ای ــن دوره نی ــه و در ای ــورت گرفت ــری ص دیگ
ــوالد  ــان ف ــزود: کارکن ــد.وی اف ــد ش ــری خواه ــت پیگی ــا جدی ب
ــدی  ــتاوردهای تولی ــا، دس ــا و تحریم ه ــتان در دوران کرون خوزس
ــی  ــزم و همــت مثال زدن ــن نشــان از ع ــد؛ ای ــم زدن ــی را رق فراوان

ــان اســت. آن
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پـول هـای سـرگردان به سـمت رمـز ارزهـا رفته اسـت/ بـازار فوالد 
تحـت تاثیر فضـای بـازار ارز و کاهش تـورم انتظاری در ماه هـای اخیر

شیوا نیک وظیفه
امســال بــا محدودیــت عرضــه مســکن 
مشــکات  بــا  فــوالد  تقاضــای  وضــع 
بــود.  خواهــد  مواجــه  بیشــتری 
علــت  بــه  نیــز  عمرانــی  بودجه هــای 
کرونــا و یارانــه بــه مــردم، عمــًا بــه صفــر 
رســیده اســت ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
واکســینه کــردن در دنیــا تقاضــای فــوالد 
ــی  ــت خوب ــت و فرص ــش اس ــه افزای رو ب
ــا  ــت ام ــرده اس ــاد ک ــادرات ایج ــرای ص ب
ــا توســعه صــادرات هزینــه تولیــد واحــد  ب
مســکونی بــر اســاس الگوهــای امــروز 
باالتــر خواهــد رفــت. شــاید دولــت بعــدی 
ــب  ــای مســکونی از جان ــا عرضــه واحده ب
بانک هــا و بنیادهــا، فشــار افزایــش قیمــت 
را تعدیــل کنــد ولــی واقعیــت ایــن اســت 
ــه  ــتغال جامع ــم انداز اش ــکن چش ــه مس ک
ــکاری،  ــود بی ــا وج ــود و ب محســوب می ش
ــدی  ــک ج ــکن کم ــه مس ــش عرض افزای
ــد  ــدرت خری ــه ق ــر آنک ــرد مگ ــد ک نخواه
آن هــم ایجــاد شــود هرچنــد کــه قــرارداد 
ســاخت شــصت هــزار واحــد مســکن ملــی 
ــش  ــث افزای ــه باع ــت ک ــده اس ــاء ش امض
تقاضــا خواهــد شــد.تجربه نشــان داده 
ــدن  ــک ش ــا نزدی ــاله ب ــر س ــه ه ــت ک اس
ــی  ــورم کاهش ــیب ت ــاه ش ــرداد م ــه خ ب
انتظــاری رو  تــورم  به تبــع آن  شــده و 
ــد ناشــی از  ــه کاهــش مــی رود. ایــن رون ب
سیاســت های پولــی و مالــی دولت هــا، 
ــث  ــه بح ــردم و ورود ب ــویق م ــت تش جه
انتخابــات اســت فعــاالن اقتصــادی هــم بــه 
ایــن نکتــه به خوبــی واقــف هســتند و هــر 
ــی و  ــورم منف ــن ت ــار ای ــار ســال یک ب چه
یــا ضــد تــورم دســتوری را در محاســبات 
خــود لحــاظ می کننــد امــا در خــرداد 

امســال بــا توجــه بــه شــرایط ســخت 
ــی را  ــر، احتماالت ــال اخی ــادی دو س اقتص
ــال،  ــن احتم ــم؛ اولی ــر بگیری ــد در نظ بای
شــتاب  اســت.  برجــام  احیــای  طــرح 
ــرح  ــرای ط ــکا ب ــران و آمری ــای ای دولت ه
احیــای برجــام مشــهود اســت چراکــه 
موفقیت آمیــز بــودن طــرح احیــای برجــام 
یــک دســتاورد سیاســی مهــم بــرای طیــف 
سیاســی حاکــم و میــزان آرای اخــذ شــده 
ــه  ــا ادام ــر تحریم ه ــت. اگ ــرداد اس در خ
سیاســت  اســت  مجبــور  دولــت  یابــد 
هــای انقباضــی را شــدیدتر کنــد بنابرایــن 
مالیــات هــا را افزایــش خواهــد داد. از 
ــاپ  ــال اوراق قرضــه چ ــر امس ــرف دیگ ط
شــده را بایــد تســویه کنــد کــه بایــد بهــره 
بســیار ســنگینی را بپــردازد. ازآنجاکــه 
تقاضــا در داخــل بســته می شــود صــادرات 
ــا  ــی و ب ــازار داخل ــر از ب ــای باالت ــا نرخ ه ب
ــود  ــد ب ــر خواه ــیع تر جذاب ت ــم وس حج
در نتیجــه پایــه قیمــت در بــورس افزایــش 
می یابــد ولــی رکــود عمیق تــر خواهــد 
ــورس اســت،  شــد. موضــوع بعــدی ارز و ب
ــا  ــراه ب ــترده هم ــات گس ــال تبلیغ احتم
ــرداد را  ــل از خ ــا قب ــرخ ارز ت ــش ن کاه
ــز  ــورس نی ــازار ب ــت. ب ــده گرف ــد نادی نبای
واکنــش ســریعی بــه ریــزش بــازار ارز 
خواهــد داشــت بــه تبــع ریــزش احتمالــی 
بــازار ارز، مثبــت شــدن بــازار بــورس مــی 
توانــد نقــش بــه ســزایی در ایجــاد انگیــزه 
و حضــور مــردم در انتخابات داشــته باشــد. 
ــه  ــا توجــه ب ــازار ب هرچنــد احیــای ایــن ب
بی اعتمــادی گســترده مــردم نیــاز بــه 
زمانــی طوالنــی دارد. قطعــا همــه بازارها از 
فضــای بــازار ارز و کاهــش تــورم انتظــاری 
ــد  ــر خواه ــش رو، متاث ــاه پی در دو ســه م

بــود کــه بــازار فــوالد از ایــن قاعــده 
مســتثنی نیســت. در داخــل کشــور رونــد 
ــت و  ــر قیم ــتقیم ب ــر مس ــازار ارز، تاثی ب
میــزان تقاضــای بــازار فــوالد خواهــد 
طرح هــای  اینکــه  عــاوه  بــه  داشــت 
ــای  ــام واحده ــرح ثبت ن ــل ط ــی مث کنترل
ــر  ــوب ب ــی نامطل ــر وضع ــز اث مســکونی نی
دو بــازار فــوالد و مســکن خواهــد داشــت. 
موضــوع مهــم دیگــر اینکــه ســیکل ادواری 
ــا  ــازه ده ت ــر ب ــد ه ــان میده ــا نش بازاره
ــوج  ــک م ــوع ی ــال وق ــاله احتم ــزده س پان
ــی کامودیتــی هــا  ــازار جهان کاهشــی در ب
ــران  ــس از بح ــت. پ ــل اس ــوالد محتم و ف
۲۰۰۹ در بــازار فــوالد، مــوج افزایشــی 
ــال اصــاح  ــد اصــاح نشــده و احتم جدی
اســت،  اخیــر  ایــن مــوج در ســالهای 
البتــه احتمــال اینکــه ایــن مــوج کاهشــی 
در ایــن ســال میــادی و هم زمــان بــا 
ــد دور از  ــی رخ ده ــی داخل ــع سیاس وقای
ــی  ــه مهم ــال نکت ــا به هرح ــر اســت ام نظ
ــه  ــوالد ب ــازار ف ــاالن ب ــد فع ــه بای اســت ک
آن توجــه داشــته باشــند. قطعــا بازارهــای 
ــات امســال  داخلــی قبــل و پــس از انتخاب
داشــت.  خواهنــد  زیــادی  تفاوت هــای 
ــدی  ــت بع ــه دول ــزرگ ک ــل ب ــک معض ی
ــاله  ــت مس ــد داش ــروکار خواه ــا آن س ب
ــا  ــال( می باشــد. ب ــز ارزهــا ) ارز دیجیت رم
ــورس  ــی ب ــهام و بی رونق ــورس س ــزول ب ن
کاال پــول هــای ســرگردان بــه ایــن ســمت 
رفتــه اســت، بازگردانــدن ایــن پــول هــا که 
بــازی بــا آن هــا بســیار خطرناک اســت کار 
ــی بعضــی  ــش بین ــاده ای نیســت. به پی س
اقتصاددان هــا رمــز ارزهــا مثــل بیــت 
ــردا  ــت و ف ــاز اس ــک نی ــروز ی ــن، ام کوی
عامــل فروپاشــی ســاختار اقتصــاد جهانــی.

معدن نامه بررسی کرد؛
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فــروش  فــروش درصــدی  ۱۰۵۱۰۵درصــدی  رشــد رشــد 
ــع  ــدن و صنای ــای مع ــرکت ه ــع ش ــدن و صنای ــای مع ــرکت ه ش
ــته؛ ــال گذش ــورس در س ــته؛معدنی ب ــال گذش ــورس در س معدنی ب

3۲۲3۲۲هــزار هــزار  از  فــروش  از ارزش  فــروش  ارزش 
ــرد ــور ک ــان عب ــارد توم ــردمیلی ــور ک ــان عب ــارد توم میلی
شــرکت هــای معــدن و صنایــع معدنــی 
فعــال در بــورس، ســال گذشــته رشــد 
ثبــت  بــه  را  فــروش ۱۰۵درصــدی 

ــاندند. رس
در ۱۲ مــاه ســال پایانــی قــرن گذشــته، 
ارزش فــروش ۷۴ شــرکت معــدن و 
صنایــع معدنــی در بــورس از ۳۲۲هــزار 
میلیــارد تومــان عبــور کــرد کــه نســبت 
بــه عملکــرد ســال پیــش از آن بــا رشــد 
ــن  ــد. همچنی ــراه ش ــدی هم ۱۰۵درص
ــش  ــز جه ــاه ۹۹ نی ــفند م ــروش اس ف
۲۰۳درصــدی را تجربــه کــرد و بــه 
ــید.در  ــان رس ــارد توم ــزار میلی ۴۴.۶ه
ســال گذشــته فــوالد مبارکــه بــا فروش 
ــت  ــی و ثب ــارد تومان ــزار میلی ۷۷.۴ ه
رشــد ۹۸درصــدی، در صــدر فهرســت 
ــن هــای گــروه معــدن و  ــروش تری پرف
صنایــع معدنــی ایســتاد. پــس از آن 
ــی(  ــس )فمل ــع م ــی صنای ــرکت مل ش
بــا فــروش ۴۱.۹ هــزار میلیــارد تومانــی 
ــرد و در  ــت ک ــدی را ثب ــد ۸۷درص رش
جایــگاه دوم پرفــروش هــا قــرار گرفــت. 
در جایــگاه ســوم نیــز فــوالد خوزســتان 
)فخــوز( بــا ۳۰.۶ هــزار میلیــارد تومــان 
فــروش محصــوالت خــود، افزایــش 

۹۳درصــدی را پشــت ســر گذاشــت.
ادامــه شــرکت هــای گل گهــر،  در 
چادرملــو، ذوب آهــن، فــوالد هرمزگان، 
فــوالد کاوه جنــوب، فــوالد ســپید فراب 
کویــر و فــوالد خراســان در جایــگاه 
ــرار  ــروش ق ــم ارزش ف ــا ده ــارم ت چه
گرفتنــد.در حــال حاضــر ســهم فــروش 
شــرکت هــای معــدن و صنایــع معدنــی 
در بــورس از کل فــروش شــرکت هــا در 
ســال قبــل، ۳۴درصــد اســت در حالــی 
کــه ســهم ارزش بــازار آنهــا از کل بــازار 

ســهام ۲۴درصــد بــوده اســت.

ـــع  ـــص مجتم ـــود خال ـــدی س ـــع  درص ـــص مجتم ـــود خال ـــدی س ـــد ۲۲۱۲۲۱ درص ـــد رش رش
ـــه آذر  ـــی ب ـــه منته ـــه آذر  ماه ـــی ب ـــه منته ـــان در ۹۹ ماه ـــوالد خراس ـــان در ف ـــوالد خراس ف
ـــته ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــته نس ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ۹۹۹۹ نس

شیوا نیک وظیفه
به عنــوان  خراســان  فــوالد  مجتمــع 
شــرق  فــوالد  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
کشــور، در راســتای سیاســت اقتصــادی 
ــی و  ــی صنعت ــر خودکفای ــی ب ــت مبن دول
رفــع وابســتگی بــه محصــوالت اســتراتژیک 
ــوژی  ــری از پیشــرفته ترین تکنول ــا بهره گی ب
و اســتاندارهای ملــی و بین المللــی محصــول 
و مدیریــت در صنعــت و نیــز برخــورداری از 
ــد  ــه تولی ــد، در زمین ــی توانمن کادر مدیریت
میلگــرد، شــمش، آهــن اســفنجی و بریکــت 
ــه دار  ــرکت طای ــن ش ــت می نماید.ای فعالی
تکنولــوژی نویــن در صنعــت، اســتانداردهای 
ــوالت  ــت در محص ــی و کیفی ــر جهان معتب
ــن شــرکت  ــوالدی اســت و محصــوالت ای ف
ــور  ــر به ط ــزار نف ــتغال ۵ ه ــاد اش ــا ایج ب
ــی  ــع ســاختمانی، عمران مســتقیم، در صنای
ــرار  ــتفاده ق ــوردکار مورداس ــرکت های ن و ش
ــال  ــه س ــه دوره ۹ ماه ــرد. در مقایس می گی
۹۹ مجتمــع فوالد خراســان نســبت بــه دوره 
۹ ماهــه ســال ۹۸ ، حاشــیه ســود عملیاتــی 
)درصــدی از درآمدهــای شــرکت بــدون 
ــه  ــرکت ک ــرمایه گذاری های ش ــاب س احتس
ــه ســود شــده اســت( از %۱۸.۳۴  ــل ب تبدی
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــه ۳۵.۳۷% افزای ب
ــد  ــر باش ــبت باالت ــن نس ــه ای ــر چ ــه ه ک
مطلوب تــر اســت و همچنیــن حاشــیه ســود 
ــای  ــدی از درآمده ــرکت )درص ــص ش خال
ــا احتســاب فعالیت هــای اصلــی و  شــرکت ب
ســرمایه گذاری های شــرکت کــه تبدیــل بــه 
ســود شــده اســت( از ۱۵.۵۳% بــه %۳۳.۳۶ 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. به طورکلــی هــر 
ــی  ــار بده ــن دارد، انتش ــرکت ۲ راه تأمی ش
و اســتفاده از حقوقــی صاحبــان ســهام و 
ــه  ــرکتی ک ــت ش ــوان گف ــی می ت به طورکل
بیشــتر از انتشــار بدهــی اســتفاده کنــد 
ریســک باالتــری در فعالیــت دارد )مجمــوع 
بدهــی و حقــوق صاحبــان ســهام برابــر 

ــن  ــه ای ــر چ ــد( و ه ــا می باش ــا دارایی ه ب
نســبت کمتــر باشــد مطلوب تــر اســت کــه 
در مجتمــع فــوالد خراســان ایــن نســبت از 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــه ۳۹.۴۵% کاه ۵۵.۵۳% ب
اســت به عــاوه اینکــه نســبت ســود انباشــته 
بــه دارایی هــا از ۰.۱۷ بــه ۰.۴۰ افزایــش 
ــع  ــص مجتم ــود خال ــرده است.س ــدا ک پی
ــه  ــی ب ــه منته ــان در ۹ ماه ــوالد خراس ف
ــال  ــون ری ــغ ۱۷,۹۴۳,۸۵۴ میلی آذر ۹۹ مبل
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک می باش
ســال گذشــته رشــد ۲۲۱% داشــته اســت و 
ســود هــر ســهم پــس از کســر مالیــات در ۹ 
ماهــه منتهــی بــه آذر ۹۹ مبلــغ ۱,۹۹۴ ریال 
ــه مــدت مشــابه ســال  اســت کــه نســبت ب
گذشــته رشــد ۲۲۱% داشــته اســت. در ایــن 
شــرکت افزایــش ۴۶ % درآمدهــای عملیاتــی 
و افزایــش ۲۰۶% ســود عملیاتــی و افزایــش 
ــش  ــن افزای ــص و همچنی ــود خال ۲۲۱% س
۶۴% دارایی هــا ایجــاد شــده و درنهایــت 
بــه  از %۲۱.۷۹  دارایــی  بــازده  افزایــش 
۴۳.۵۵% و افزایــش بــازده حقــوق صاحبــان 
ــه ۸۳.۸۳% محقــق شــده  ســهام ۴۹.۰۰% ب
اســت. درآمــد ماهیانه شــرکت در اســفندماه 
امســال ۹۱۱.۹۶ میلیــارد تومــان بــوده اســت 
کــه نســبت بــه بهمن مــاه ۹۹ افزایــش %۵۳ 
ــروش شــرکت در  داشــته اســت. مقایســه ف
ــاه مشــابه در ســال ۹۸  ــا م اســفندماه ۹۹ ب
نشــان می دهــد میــزان درآمــد شــرکت 
۱۹۶% افزایــش یافتــه اســت. الزم بــه تذکــر 
اســت کــه درآمــد اســفندماه شــرکت %۵۲ 
ــوده  ــروش ســال ۹۹ ب بیشــتر از متوســط ف
اســت و همچنیــن درآمــد شــرکت از طریــق 
ــده  ــق ش ــی محق ــی و صادرات ــروش داخل ف
ــا  ــی ت ــال مال ــدای س ــرکت از ابت ــت. ش اس
ــغ  ــوع مبل ــفندماه ۹۹ در مجم ــای اس انته
۷۲۴۰.۱۷ میلیــارد فــروش داشــته اســت که 
نســبت بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه 

ــت. ــته اس ــد ۶۳% داش ــال ۹۸ رش س
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شیوا نیک وظیفه
بــرای بررســی رونــد بازارهــا بررســی تمــام 
عوامــل محــرک و ریســک های تأثیرگــذار 
ــی  ــل الزام ــن عوام ــری از ای ــد گی و برآین
ــر  ــازار در نظ ــر ب ــل ه ــرای تحلی ــت؛ ب اس
ــی در  ــل اصل ــج عام ــل پن ــن حداق گرفت
ــم الزم  ــار ه ــارج در کن ــل و خ ــازار داخ ب
ــل  ــه عوام ــی ب ــا نگاه ــورد اول ب اســت، م
ــخت گیری های  ــه س ــور ادام ــارج از کش خ
زیســت محیطی در چیــن و اکثرکشــورهای 
برنامه ریــزی  هم چنیــن  و  توســعه یافته 
بــرای حــذف کربــن و تولیــد فــوالد ســبز 
ــر  ــش فشــار ب ــه افزای ــه منجــر ب اســت ک
واحدهــای ســنتی قدیمــی و آالینــده 
خواهــد شــد و در ادامــه منجــر بــه کاهش 
تولیــد فــوالد در کوتاه مــدت می شــود، 
مــورد دوم افزایــش تقاضــای بــازار داخلــی 
ــق  ــادی طب ــد می ــال جدی ــن، در س چی
شــواهد موجــود کــه حاکــی از رشــد 
ســریع اقتصــاد چیــن اســت و مــورد ســوم 
افزایــش دامنــه دار زغال ســنگ و کک و 
ــوالد  ــل ف ــد و حم ــه تولی ــش هزین افزای
ــا  ــی ب ــی جمع ــاد ایمن ــال ایج ــا احتم ب
توجــه بــه گســترش واکسیناســیون و رفــع 
ــا در ۲۰۲۰ و بهبــود تقاضــای  ســایه کرون
جهانــی و مــورد چهــارم در داخــل کشــور، 
تــداوم رشــد نقدینگــی، تــورم و وضعیــت 
ــه  نامناســب اقتصــادی در ســال ۱۴۰۰ ک
ممکــن اســت موجــب تحریــک بازارهــای 
داخلــی شــود. هرچنــد طبــق برخــی آمــار 
دولتــی رشــد اقتصــادی ۱۴۰۰ )همــراه بــا 

نفــت( در ســال ۱۴۰۰ روبــه بهبــود خواهد 
ــت  ــه حرک ــای ب ــه معن ــن ب ــا ای ــود ام ب
درآمــدن چرخــه اقتصــاد نیســت. تحریــم 
و شــوک هــای تورمــی هشــت ســال اخیــر 
لطمــه جبران ناپذیــری بــه بخــش صنعــت 
و تولیــد وارد کــرده کــه بــرای جبــران آن 
ــل  ــت. عام ــتری اس ــان بیش ــه زم ــاز ب نی
ــی  ــه تورم ــازار، بودج ــر در ب ــرک دیگ مح
ــه  ــکا ب اســت. به رغــم همــه اصاحــات، ات
ــه  ــاپ اوراق قرض ــی، چ ــای مالیات درآمده
و ادامــه خلــق پــول در بودجــه ۱۴۰۰ 
مشــهود اســت کــه یــک مســیر ناصحیــح 
ــت  ــد دول ــرای کســب درآم و غیرعلمــی ب
ــت  ــع کســری بودجــه اســت. در حال و رف
ــی و  ــد مل ــرانه درآم ــش س ــول افزای معم
مســیر اصلــی تولیــد ثــروت در دنیــا متکی 
بــر پنــج بخــش صنعــت، کشــاورزی، 
مالیــات  و  ملــی  منابــع  گردشــگری، 
می باشــد امــا در بودجــه ۱۴۰۰ تنهــا اتــکا 
بــه دو مــورد از پنــج مــوارد فــوق مشــهود 
اســت. در کنــار محرک هــای ذکرشــده 
ــت  ــازار را تح ــد ب ــم  رون ــک هایی ه ریس
ــوان ترمــز  ــرار می دهــد کــه به عن ــر ق تأثی
بازارهــا عمــل خواهنــد کــرد. مــورد مهــم 
اول فریــز انتظــارات تورمــی اســت چراکــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــا برگ ــی رود ت ــان نم گم
در سمت وســوی  کلــی  حرکــت   ۱۴۰۰
ــود،  ــاد ش ــه ایج ــی جامع ــارات تورم انتظ
تحلیلگــران و فعــاالن اقتصــادی از جهتــی 
ــن  ــات خوش بی ــس از انتخاب ــه فضــای پ ب
هســتند: بهبــود نســبی فضــای اقتصــادی 

ــدن  ــا روی کار آم ــل ب ــی در داخ و سیاس
ــدن  ــو ش ــاالً همس ــد و احتم ــت جدی دول
ــم  ــوه. ریســک مه ــف سیاســی ســه ق طی
دیگــر بحــث تعییــن تکلیــف برجــام، 
و  ایــران  بیــن  تنــش  و  تحریم هــا 
کشــورهای همســایه و آمریــکا اســت کــه 
احتمــاالً فضــای پــس از انتخابــات بــه 
ســمت تعامــل بیشــتر پیــش خواهــد رفت 
کــه آینــده بســیاری از بازارهــا را از لحــاظ 
ســاختاری مشــخص خواهــد کرد. ریســک 
بعــدی کاهــش قــدرت خریــد ریالــی مردم 
ــی  ــوج تورم ــه احتمــال ایجــاد م اســت ک
ــوالد  ــه ف ــا از جمل ــه بازاره ــد در هم جدی
می کنــد  تضعیــف  کوتاه مــدت  در  را 
ــادی  ــی اقتص ــم ناامن ــدی ه ــورد بع و م
اســت، ناامنــی ایجــاد شــده و ســردرگمی 
موجــود بــا توجــه بــه تجربــه تلــخ ریــزش 
ــزش  قیمــت ارز در دو ســال ۹۷ و ۹۹، ری
بــازار بــورس، سیاســت های اقتصــادی 
ــر  ــال تغیی ــت و احتم ــر جه ــه ه ــاری ب ب
ــادی  ــی و اقتص ــی و پول ــت های مال سیاس
ریســک پذیری  کــه  بعــدی  دولــت  در 
ــوالدی را  ــاالن اقتصــادی به خصــوص ف فع
بــه حداقــل رســانده اســت و در آخــر رکود 
جــدی در بخــش ســاخت و فروش مســکن 
کــه مصــرف داخلــی فــوالد را بــه حداقــل 
رســانده اســت. ایــن مــوارد منتخبــی بــود 
از عوامــل مؤثــر بــر بــازار مقاطــع فــوالدی 
ــا  ــد، ام ــر اســاس اهمیــت در ســال جدی ب
مهم تــر ایــن اســت کــه بدانیــم بــازار 
مقاطــع پــس از انتخابــات چگونــه ارزیابــی 

ــال  ــن در س ــی چی ــازار داخل ــای ب ــش تقاض ــال افزای ــن در س ــی چی ــازار داخل ــای ب ــش تقاض افزای
جدیــد میــادی حاکــی از رشــد ســریع اقتصــاد چین/ جدیــد میــادی حاکــی از رشــد ســریع اقتصــاد چین/ 
ــا ــم ه ــل تحری ــی، حاص ــرد داخل ــی میلگ ــاب منف ــاحب ــم ه ــل تحری ــی، حاص ــرد داخل ــی میلگ ــاب منف حب

معدن نامه بررسی کرد؛معدن نامه بررسی کرد؛
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گزارش فعالیت فوالد کاوه جنوب کیش در سالی که گذشتگزارش فعالیت فوالد کاوه جنوب کیش در سالی که گذشت
فــوالد کاوه جنــوب کیــش در زمینــی بــه مســاحت ۱۷۰ هکتــار 
اقــدام بــه راه انــدازی کارخانه هــای متعــددی همچــون دو واحــد 
ــی  ــت تجمیع ــه ظرفی ــه روش میدرکــس ب ــای مســتقیم ب احی
ــه ترتیــب در ســال ۹۰  ــن کــه ب یــک میلیــون و ۸۶۰ هــزار ت
و ۹۱ مــورد بهــره داری قــرار گرفتــه کــه اکنــون هــر دو واحــد 
ــازی  ــد فوالدس ــیده اند، دو واح ــد رس ــل تولی ــت کام ــه ظرفی ب
هرکــدام بــه ظرفیــت یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن در 
ــاخت هایی  ــداث زیرس ــی و اح ــوس الکتریک ــه روش ق ــال ب س
نظیــر آب شــیرین کن، پســت بــرق، خطــوط انتقــال و راه آهــن 
نمــوده اســت. بزرگ تریــن پــروژه ایــن شــرکت احــداث دو فــاز 
هم جــوار فوالدســازی هرکــدام بــه ظرفیــت یک میلیــون و 
ــاز نخســت فوالدســازی  ــوده کــه ف ــن در ســال ب ۲۰۰ هــزار ت
ــرداری رســیده اســت.  ــه بهره ب ــن شــرکت در ســال ۱۳۹۵ ب ای
ــی کاوه  ــع معدن ــترش صنای ــرکت گس ــهامداران ش ــب س ترکی
ــامی %۱۲.۵،  ــاب اس ــتضعفان انق ــاد مس ــارس ۵۳% ، بنی پ
شــرکت مدیریــت ســرمایه گذاری کوثــر بهمــن ۷.۸%، شــرکت 
ــن  ــینا ۶.۵% بدی ــرمایه گذاری س ــی و س ــی مال ــادر تخصص م
شــکل است.فوالدســازی فــاز۲، پــروژه تأسیســات جانبــی، پروژه 
از طرح هــای توســعه ای  آب رســانی و پــروژه گندله ســازی 
ــی شــرکت در دوره ۹  ــای عملیات ــن شــرکت اســت. درآمده ای
ماهــه منتهــی بــه آذر ۹۹ مبلــغ ۸۳,۱۱۰,۵۷۴ میلیــون ریــال 
و هزینه هــای عملیاتــی نیــز مبلــغ ۵۳,۷۵۵,۶۴۶ میلیــون 
ریــال بــوده اســت. در همیــن مــدت زمــان ۶۲ درصــد از درآمــد 
ــل  ــد حاص ــی و ۳۸ درص ــت صادرات ــل از فعالی ــرکت حاص ش
ــه ســال گذشــته  ــن شــرکت نســبت ب ــود. ای ــی ب ــروش داخل ف
در همیــن مدت زمــان مشــابه افزایــش ۱۰۸% درآمدهــای 
عملیاتــی، افزایــش ۱۸۲% ســود عملیاتــی، افزایش ۲۱۱% ســود 
خالــص، افزایــش ۸۱% دارایی هــا، افزایــش ۲۱۲% ســود انباشــته 

ــه را محقــق ســاخته اســت. و افزایــش ۸۰% حقــوق مالکان

  
ــارد  ــال ۱۸۴۷ میلی ــاه امس ــرکت در بهمن م ــه ش ــد ماهیان درآم
ــاه ۹۹ افزایــش %۱۲  ــه دی م ــوده اســت کــه نســبت ب تومــان ب
ــاه  ــا م ــاه ۹۹ ب ــرکت در بهمن م ــروش ش ــه ف ــته و مقایس داش
ــرکت  ــد ش ــزان درآم ــد می ــان می ده ــال ۹۸ نش ــابه در س مش
بهمن مــاه  اســت و همچنیــن درآمــد  افزایش یافتــه   %۳۱۸
شــرکت ۷۲% بیشــتر از متوســط فــروش ســال ۹۹ بــوده اســت. 
ــی و ۳۵% از  ــروش صادرات ــق ف ــرکت از طری ــد ش ۶۵% از درآم
درآمــد شــرکت از طریــق فــروش داخلــی بــوده اســت. شــرکت 
ــوع  ــاه ۹۹ در مجم ــای بهمن م ــا انته ــی ت ــال مال ــدای س از ابت
مبلــغ ۱۱۷۹۴ میلیــارد فــروش داشــته کــه نســبت بــه فــروش 
شــرکت در مــدت مشــابه ســال۹۸ رشــد ۱۴۴% داشــته اســت. 
درآمــد ماهیانــه شــرکت در اســفندماه امســال نیز معــادل ۱۶۲۳ 
ــش  ــاه ۹۹ کاه ــه بهمن م ــبت ب ــه نس ــوده ک ــان ب ــارد توم میلی
۱۲% داشــته اســت. مقایســه فــروش شــرکت در اســفندماه ۹۹ با 
مــاه مشــابه در ســال ۹۸ نشــان می دهــد میــزان درآمــد شــرکت 
۲۴۱% افزایــش یافتــه و درآمــد اســفندماه شــرکت ۴۵% بیشــتر 
ــان  ــدت زم ــن م ــوده و در همی ــال ۹۹ ب ــروش س ــط ف از متوس
مقــدار ۷۰% از درآمــد شــرکت از طریــق فروش صادراتــی و %۳۰ 
از درآمــد شــرکت از طریــق فــروش داخلــی بــوده اســت. شــرکت 
ــوع  ــفندماه ۹۹ در مجم ــای اس ــا انته ــی ت ــال مال ــدای س از ابت
ــه  ــه نســبت ب ــروش داشــته اســت ک ــارد ف ــغ ۱۳۴۱۸ میلی مبل
فــروش شــرکت در مدت مشــابه ســال ۹۸ رشــد ۱۵۳% داشــت.

ــدت  ــا به ش ــاد م ــد اقتص ــود. هرچن می ش
ــی دالر  ــا ارزش ذات ــت ام ــور اس دالر مح
ــل کاهــش  ــه دلی ــم ب ــک ســال تحری در ی
حجــم تقاضــا و حجــم واردات ناشــی از 
به شــدت  سیاســت های  و  تحریم هــا 
ــال  ــک س ــزی در ی ــک مرک ــی بان انقباض
گذشــته غیرواقعــی اســت یعنی در شــرایط 
فعلــی تغییــر نــرخ دالر نشــانگر نــرخ تــورم 
ارزش  بخواهیــم  درصورتی کــه  نیســت. 
ــایر  ــا س ــه ب ــرخ ارز را در مقایس ــی ن واقع
کاالهــا بدانیــم بایــد بــه منحنــی تکنیــکال 
ــال ۹۹  ــدای س ــرخ ابت ــم و ن ــوع کنی رج
ــه  ــا ب ــورم مقایســه کــرده ت ــا شــیب ت را ب
ارزش ذاتــی دالر برســیم، بــر ایــن اســاس 
نــرخ واقعــی دالر در عــدد ۳۰ هــزار تومــان 
یعنــی بــر اســاس دالر فعلــی بــازار مســکن 

معادلــه  بــه دســت می آیــد. حــاال در 
ــه  ــر مواج ــا دو پارامت ــت ب ــبه قیم محاس
هســتیم کــه حبــاب منفــی دارنــد، دالری 
ــی ۲۰  ــی حبــاب منف کــه از لحــاظ ذات
درصــد دارد و شــمش و میلگــردی کــه از 
لحــاظ اســمی حبــاب منفــی ۲۰ درصــد بــا 
قیمت هــای بیــرون دارد. اینکــه مشــکل از 
کجــا نشــاءت می گیــرد بــه تحریم هــا 
کنتــرل  باعــث  تحریم هــا  برمی گــردد. 
شــدید دولــت روی منابــع ارزی اســت 
از طرفــی انتخابــات پیــش رو، افزایــش 
بیشــتر نــرخ ارز را ناممکــن می ســازد و 
ــل  ــی حاص ــرد داخل ــی میلگ ــاب منف حب
ــن  ــت در همی ــع اس ــازار مقاط ــم ب تحری
شــرایط کشــورهای همســایه شــرقی و 
ایــن شــرایط  از  به خوبــی  غربــی هــم 

 ۵۲۰ میلگــرد  می کننــد.  سوءاســتفاده 
دالری صادراتــی )۵۰ دالر زیــر قیمــت 
ــه  ــن پروس ــل ای ــی( حاص ــمش صادرات ش
تحریم هــا  کاهــش  اســت.  اشــتباه 
صــادرات  رونــق  باعــث  درصورتی کــه 
شــود، بیــش از آنکــه باعــث کاهــش قیمت 
ــت  ــود درنهای ــی ش ــای صادرات ارز و کااله
حبــاب منفــی ایجادشــده را رفــع خواهــد 
کــرد کــه در نتیجــه آن قیمت هــا به ســوی 
ــه  ــه البت ــت ک ــد رف ــدن خواهن ــی ش واقع
ــع  ــه رف ــه ب ــرده اســت ک ــت ک ــه ثاب تجرب
ــال  ــیم و دنب ــن نباش ــا خوش بی تحریم ه
دالر پانــزده هزارتومانــی و میلگــرد ده 
هزارتومانــی نگردیــم، بهتریــن هــدف 
تورمــی حــدود بیســت و پنــج درصــد در 
ــم هاســت. ــع تدریجــی تحری صــورت رف
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فــوالد  بزرگ تریــن عرضه کننــده شــمش  فــوالد خوزســتان 
ــوالد خــام در کشــور اســت و یکــی از  و دومیــن قطــب تولیــد ف
بنگاه هــای پیشــرو اقتصــادی کــه در عرصه هــای ملــی و منطقــه ای 
صنعــت فــوالد حضــوری فعــال دارد. ایــن شــرکت اولیــن مجتمــع 
ــوره  ــاء مســتقیم و ک ــه روش احی ــوالد کشــور ب ــد آهــن و ف تولی
ــوالد  ــال ها شــرکت ف ــن س ــول ای ــی اســت. در ط ــوس الکتریک ق
ــه مشــتری  ــه کیفیــت و خدمــت ب خوزســتان همــواره متعهــد ب
بــوده و دریافــت گواهینامه هــای سیســتم مدیریــت کیفیــت ایــن 
واقعیــت را تائیــد مــی کنــد. درآمدهــای عملیاتــی شــرکت فــوالد 
ــغ ۲۰۸۷۹  ــه آذر ۹۹ مبل ــی ب ــه منته ــتان در دوره ۹ ماه خوزس
میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــروش  ــرکت ف ــد ش ــی درآم ــت و تمام ــته اس ــش داش ۸۹% افزای
داخلــی بــوده اســت. ایــن شــرکت در ۹ ماهــه منتهــی بــه آذر ۹۹ 
مبلــغ ۱۲۶۸۹ میلیــارد تومــان هزینــه پرداخــت کــرده که نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل %۵۳ افزایــش پیــدا کــرده اســت.  ب
ــه  هزینــه مالــی شــرکت فــوالد خوزســتان در ۹ ماهــه منتهــی ب
آذر ۹۹ مبلــغ ۱۶۸ میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه نســبت بــه 

دوره مشــابه ســال قبــل ۱۵% کاهــش داشــته اســت.
بــازده حقــوق صاحبــان ســهام شــرکت معیــار ســنجش عملکــرد 
ــا  ــن نســبت از ســال ۹۶ ت ــه ای ــت در ســودآوری اســت ک مدیری
۹۹ صعــودی و مثبــت بــوده اســت. میــزان بــازده حقــوق صاحبــان 
ســهام در ســال ۹۹ برابــر ۹۳% درصــد محاســبه شــده اســت در 
ــبت  ــر از نس ــه متاث ــود ک ــر ۶۲% ب ــال ۹۸ براب ــه در س ــی ک حال
گــردش دارایــی هــا )کارایــی شــرکت در اســتفاده از دارایــی هــا 
جهــت ایجــاد ســود(، اهــرم مالــی )بــا نســبت مالکانــه ســنجیده 
مــی شــود و حاصــل دارایــی بــر حقــوق صاحبــان ســهام اســت( 
و نســبت حاشــیه ســود خالــص )درصــدی از درآمدهــای شــرکت 
کــه تبدیــل بــه ســود شــده اســت( مــی باشــد کــه نســبت گردش 
ــر  ــال ۹۹ براب ــوده و در س ــر۱.۲۲ ب ــال ۹۸ براب ــا در س ــی ه دارای
۱.۵۶ شــده اســت کــه علــت افزایــش آن دارایــی هــای شــرکت 
ــان  ــدد ۱.۴۹ را نش ــال ۹۹ ع ــی در س ــرم مال ــبت اه ــوده و نس ب
مــی دهــد و در ســال ۹۸ برابــر ۲.۴۶ بــوده اســت و نشــان دهنــده 
کاهــش در ایــن بخــش اســت و همچنیــن نســبت حاشــیه ســود 
خالــص کــه ایــن نســبت از ۲۳% بــه ۳۴% افزایــش پیــدا کرده اســت.

ــته  ــال گذش ــاه س ــتان در بهمن م ــوالد خوزس ــه ف ــد ماهیان درآم
ــاه ۹۹  ــه دی م ــوده اســت کــه نســبت ب ــان ب ــارد توم ۲۶۲۶ میلی
کاهــش ۲۶% داشــته اســت و مقایســه فــروش شــرکت در 
بهمن مــاه ۹۹ بــا مــاه مشــابه در ســال ۹۸ نشــان می دهــد 
ــن  ــت و همچنی ــه اس ــرکت ۹۷% افزایش یافت ــد ش ــزان درآم می
ــروش ســال  ــاه شــرکت ۷% بیشــتر از متوســط ف ــد بهمن م درآم
۹۹ بــوده اســت بعــاوه اینکــه ۴۶% از درآمــد شــرکت از طریــق 
ــروش  ــق ف ــرکت از طری ــد ش ــی و ۵۴% از درآم ــروش صادرات ف
ــا انتهــای  ــی ت ــوده اســت. شــرکت از ابتــدای ســال مال داخلــی ب
بهمن مــاه ۹۹ درمجمــوع مبلــغ ۲۶۸۶۶ میلیــارد فــروش داشــته 
اســت کــه نســبت بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه ســال۹۸ 
در  ایــن شــرکت  ماهیانــه  اســت.درآمد  داشــته  رشــد %۹۰ 
اســفندماه ســال گذشــته ۳۷۸۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه 
ــش ۴۳% داشــته اســت. مقایســه  ــاه ۹۹ افزای ــه بهمن م نســبت ب
ــال ۹۸  ــابه در س ــاه مش ــا م ــفندماه ۹۹ ب ــرکت در اس ــروش ش ف
ــه  ــش یافت ــرکت ۱۱۴% افزای ــد ش ــزان درآم ــد می ــان می ده نش
اســت. درآمــد اســفندماه شــرکت ۴۸% بیشــتر از متوســط فــروش 
ــرکت از  ــد ش ــن ۵۰% از درآم ــت و همچنی ــوده اس ــال ۹۹ ب س
ــق  ــرکت از طری ــد ش ــی و ۵۰% از درآم ــروش صادرات ــق ف طری
ــا  ــی ت ــوده اســت. شــرکت از ابتــدای ســال مال فــروش داخلــی ب
انتهــای اســفندماه ۹۹ در مجمــوع مبلــغ ۳۰۶۴۶ میلیــارد فــروش 
ــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه  داشــته اســت کــه نســبت ب

سال۹۸ رشد ۹۳% داشته است.


