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جناب آقای سلطانی
رییس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

موضوع:شفاف سازی در خصوص وضع عوارض صادراتی
با سالم و احترام

بازگشت به نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲٥ آن سازمان محترم به شماره پیگیری ۸۶۹۹۱۸ در خصوص 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی به استحضار می رساند بر اساس بودجه مصوب 
سال ۱۴۰۱ و میانگین نرخ صادراتی پیش بینی شده در بودجه، عوارض صادراتی برآوردی برای هر ماه مبلغ 

۲،۲۹۲ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل پیش بینی می گردد.

مبلغ برآوردی عوارض 
ماهانه -میلیارد ریال

نرخ ارز 
نیمایی(ریال)

میانگین عوارض 
متعلقه-درصد

میانگین نرخ 
(دالر/تن)

میانگین صادرات 
ماهانه-تن

شرح

۲،۲۹۲ ۲۴٥،۰۰۰ %۱۴ ٥۷۷ ۱۱٥،۸۳۳
سبد محصول 

صادراتی

الزم به توضیح است محاسبات انجام شده بر اساس پیش بینی نرخ ها در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شرکت 
می باشد که با توجه به روند قیمت های جهانی و انتظار صعودی بودن نرخ فوالد در بازارهای صادراتی، 

عوارض صادراتی باالتر از رقم برآوردی خواهد بود.
با وضع موجود، ادامه فرآیند صادرات ذوب آهن اصفهان هیچگونه توجیهی نداشته و در صورت عدم ابطال 
یا اصالح این بخشنامه، شرکت ذوب آهن مجبور به توقف صادرات پس از تسویه تعهدات صادراتی موجود 
خواهد بود و از آنجایی که شرکت برای تامین مواد اولیه و تجهیزات نیاز به تامین ارز دارد و عدم تامین ارز 
مورد نیاز، توقف تولید را درپی خواهد داشت ارز مورد نیاز تولید این شرکت می بایست از طریق بانک 

مرکزی تامین گردد. 
همچنین با توجه به تامین حدود ٥.٥ درصدی ارز مورد نیاز کشور از طریق صنعت فوالد، توقف صادرات 
این صنعت موجب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور شده و رشد نرخ ارز در بازار 
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داخلی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، قیمت محصوالت فوالدی در بازار داخلی بر اساس تابعی 
از قیمت جهانی و نرخ ارز مشخص می گردد از این رو ، هر گونه افزایش در نرخ ارز و قیمت های 

جهانی، با عث تغییر قیمت ها در بازار داخلی خواهد بود. 
همچنین این شرکت با عملکرد شفاف خود در ارائه محصوالت تولیدی در بورس کاال و به منظور جلوگیری 
از هر گونه تنش احتمالی در قیمت ها، از ساخت مسکن در قالب طرح های مختلف اعم از نهضت ملی 
مسکن و ... پشتیبانی می کند. لیکن صادرات با عوارض تکلیف شده تبعات جبران ناپذیری به شرح یاد شده 

در باال  را در پی خواهد داشت. 
 

 

 

  
ایرج رخصتی

سرپرست شركت
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