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محصوالت گرم پرفروشترین 
محصول فوالد در تیرماه 99

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با نماد فوالد، 
گزارش فعالیت ماهانۀ یک ماهــۀ منتهی به 31 
تیرماه 99 را منتشــر کرد که بر اساس آن میزان 
فروش این شرکت بزرگ فوالدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته تغییری نداشــته و بازهم 
بیشــترین میزان فروش این شــرکت متعلق به 

محصوالت گرم فوالدی بوده است.
میزان فروش ماهانۀ شــرکت فــوالد مبارکۀ 
اصفهان طی ســه ماهۀ نخســت امســال رقم 
126,685,284 میلیون ریال بــوده و در تیرماه 
نیز این رقم به میزان 48,844,204 میلیون ریال 

ثبت شده است.
بیشــترین میزان فــروش داخلی شــرکت 
در تیرمــاه امســال، محصوالت گرم بــه مبلغ 
25,065,548 میلیون ریــال و فروش صادراتی 
فوالد مبارکــه اصفهان در تیرماه امســال صفر 

بوده است.
بر اساس اطالعات موجود منتشرشده، میزان 
فروش داخلی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
سه ماهۀ نخست امسال 126,685,284 میلیون 
ریال بوده که حاصــل فــروش 2022 هزار تن 

محصول بوده است.
بر اســاس این گــزارش، محصــوالت گرم 
تولیدشــدۀ فوالد مبارکۀ اصفهان از ابتدای سال 
مالی جدید تا انتهای خردادماه یک میلیون و 220 
هزار تن و محصوالت ســرد تولیدشده 363 هزار 

تن، محصوالت پوشش دار  
 71 هزار تن و سایر محصوالت نیز 379 هزار تن 
بوده است که بیشترین رقم حاصل از فروش این 
محصوالت متعلق به محصوالت گرم این شرکت 

بزرگ فوالدی است.
امــا در دورۀ یک ماهۀ منتهی بــه 31 تیرماه، 
میزان تولید محصــوالت گرم 392 هــزار تن، 
محصوالت ســرد 134 هزار تــن و محصوالت 
پوشــش دار 28 هزار تن و ســایر محصوالت نیز 
125 هزار تن بوده و بیشترین فروش نیز متعلق 
به محصوالت گرم این کارخانــه بزرگ فوالدی 
بوده است. شرکت فوالد مبارکه اصفهان از ابتدای 
ســال مالی تا انتهای تیرماه 99 درمجموع مبلغ 
175,529,488 میلیون ریال فروش داشته و این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته نیز همین عدد 
یعنی 175,529,488 میلیون ریال ثبت شــده 
است. به نظر می رسد با وجود سخت شدن شرایط 
برای تولید فوالدســازان در کشور که مهم ترین 
دلیل آن تحریم های بین المللی است، شرکت هایی 
همچون فوالد مبارکه اصفهان توانسته اند با قدرت 
هرچه بیشــتر به تولید و درآمدزایی برای کشور 
بپردازند. این موضوع را می تــوان از عدم کاهش 
درآمد شرکت فوالد مبارکه در چهارماهۀ نخست 
امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 

دریافت.
    

ثبت رکورد جدید در واحد 
آهکسازی شرکت فوالد سنگ 

مبارکه اصفهان

با تالش کارکنان شرکت فوالد سنگ مبارکه 
اصفهان میــزان تولیــد روزانه آهک کلســینه 
کوره های تک شافت این شرکت در تاریخ6 مرداد 

از 710 تن فراتر رفت.
رئیس واحد آهک  سازی ضمن اعالم این خبر، 
رکورد قبلی تولید روزانه این شرکت را 640 تن و 

مربوط به 19 تیر  سال جاری  دانست.
 مجید فرحاندوست،  بهبود شــرایط فرایند 
تولید، اعمال تنظیمات دقیق، کنترل های مداوم 
و تالش مــداوم و هدفمند مدیریــت و کارکنان 
به خصوص همکاران واحد آهک سازی شرکت در 
راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری 
در سال جهش تولید را به عنوان مهم ترین عوامل 
کســب این موفقیت نام برد و صمیمانه از آن ها 

قدردانی کرد.

اخبار فوالد

طهمورث جوانبخــت، معــاون فــروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه تشریح کرد: شــرکت فوالد مبارکه همواره در اهداف و 
استراتژی های خود، تولید و توسعۀ پایدار، حمایت از صنایع داخلی 
و تأمین حداکثری نیاز تولیدکنندگان صنایع پایین دستی و ایجاد 
زمینه های مناسـب برای اشتغال زایی جوانان کشور را مدنظر قرار 
داده و بر همین اساس برای پیـاده سازی نظام عرضه و قیمت گذاری 
پایدار و استاندارد بر اصول تعیین شده تأکید داشته و رعایت آن ها 
را الزم االجرا دانسته است. افزایش ظرفیت تولید این شرکت از 2,4 
میلیون تن به بیش از 7,5 میلیون تن در سال طی ربع قرن تالش 
خالصانه و صادقانۀ کارکنان خستگی ناپذیر فوالد مبارکه بیانگر 

این مهم بوده است.
این شرکت برای  توسعه و تأمین صنایع داخل کشور گام های 
مؤثری برداشته است؛ در نتیجه میزان واردات محصوالت فوالدی 
تخت طی چند سال گذشته از 3 میلیون و 678 هزار تن به 508 
هزار تن در سال 98 رســید و 86 درصد تنزل یافت. بدین ترتیب 
از یک طرف وابستگی صنایع فلزی به فوالدسازان خارجی و دیگر 
کشورها کاهش یافت و از طرف دیگر موجب اشتغال زایی و رونق 
تولید بیشتر در داخل کشور شــد که البته در کنار آن می توان به 

جلوگیری از خروج میلیاردها دالر از کشور نیز اشاره کرد.
مشتریان فوالد مبارکه در  12 زمینۀ  مختلف فعالیت می کنند 
که یکی از آن ها مربوط به صنایع تکمیلی و نوردکاران است. فوالد 
مبارکه با رویکرد توسعۀ زنجیرۀ پایین دستی و در جهت حمایت از 
بازار داخل، کاالی موردنیاز و خوراک خطوط تولیدی شرکت های 
فوالد گیالن، فوالد اکســین، فوالد کاویان، نــورد و لولۀ  اهواز و 
همچنین فوالد غرب آسیا و شرکت هفت الماس را تأمین کرد تا از 

یک سو در شرکت های مذکور تولید و اشتغال تداوم یابد و از سوی 
دیگر محصوالت فوالدی تخت تولیدشده در آن شرکت ها به بازار 

عرضه گردد.
طبق تصمیمات نود و هفتمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار 
مورخ دوم تیرماه 99 مقرر شد دیگر صنایع تکمیلی نیز محصوالت 
تولیدی خود را در بــورس کاال عرضه کنند. فوالد مبارکه ضمن 
تأکید بر اجرای این راهکار اصولی، الزم می داند نهادهای باالدستی 
بر اجرای آن نظارت و کنترل دقیق و شــفاف داشــته باشند. در 
تصمیمات کمیتۀ تخصصی تنظیم بازار فوالد که در تاریخ 99/5/1 
ابالغ شد، کف عرضۀ تکلیفی اسلب به صورتی تعیین شده است که 
عمال هیچ نیازی به بورس کاال نیست، زیرا عرضه کننده و خریدار 
به همراه میزان خرید آن ها تعیین شده است. در این حالت هیچ 
رقابتی در بورس کاال وجود نــدارد و قیمت نیز همان قیمت پایه 
خواهد بود. در حقیقت قیمت گــذاری تعزیراتی صورت گرفته؛ 
بنابراین نقش بورس به طور کلی حذف شــده و هیچ جایگاهی 
برای پروژۀ ملی و ضروری کشــور نیز در نظر گرفته نشده است. 
در ماه های اخیر بسیاری از معامالت فوالد مبارکه در بورس کاال 
باطل شد. این امر موجب افزایش رانت شدید قیمت در بازار شده و 
از سوی دیگر ثبت سفارش مشتریان را با اخالل مواجه کرده است. 
در این حالت  نه تنها به رونق و جهش تولید کمکی نشده، بلکه به 
تولیدکنندۀ  واقعی مانند فــوالد مبارکۀ اصفهان که بزرگ ترین 
شرکت بورسی کشور شناخته می شود و سهم بسزایی در رونق 
تولید و اشتغال زایی دارد، فشــارهای زیادی وارد آورده و فرایند 
عرضه و تقاضا را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است. با ابالغ 
تصمیمات هشتادمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار انتظار می رفت 

تمرکز بر قیمت گذاری کاهش یابد و روند عرضه و تقاضا به حالت 
منطقی بازگردد، ولی با تصمیمات بعدی و ابطال معامالت بورس 
کاال )به صورت کلی یا جزئی( بدون وجود یک فرمول مشخص، 
قیمت در بازار متالطم گردید و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
را دچار سردرگمی کرد و باعث شد اختالف قیمت بازار آزاد و بورس 
کاال افزایش یابد. این مابه التفاوت قیمت تنها سود دالالن را افزایش 
می دهد و از چرخۀ سرمایه گذاری برای تداوم و رونق تولید حذف 
شده است. فوالد مبارکه بر اساس تجارب چندین ساله در عرضۀ 
محصوالت به بازار، اطمینان دارد  با تعیین قیمت طبق فرایند عرضه 
و تقاضا و فعال شدن فروش مچینگ و بازگشت به روال عادی عرضه 
در بورس کاال، روند نزولی التهاب قیمت در بازار آغاز خواهد شد و  
این امر در مجموع به نفع زنجیرۀ فوالد کشور و بازگشت ثبات به بازار 

محصوالت فوالدی تخت خواهد بود.
برای این مهم موارد زیر الزم است:

1- تمامی بندهای تصمیمات هشــتادمین جلسۀ کارگروه 
تنظیم بازار اجرا شود، ازجمله:

1-1 عرضۀ محصوالت سایر شرکت های خریدار ورق فوالدی 
و نوردکاران طبق بند 4-6 در بورس کاال؛

1-2 فروش انواع لوله و پروفیل حداکثر 12 درصد بیشــتر از 
قیمت ورق گرم دریافتی در همان ماه طبق بند 6-6؛

1-3 نظارت و کنترل بر موجودی انبارهای مستقر در استان ها 
طبق بند 8-6؛

1-4 تسهیل در عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه به میزان 40 
درصد ورق گرم و 20 درصد ورق سرد در تاالر معامالت بورس کاال 

و فروش بقیه تولیدات در مچینگ و عدم ابطال معامالت؛
2- روش تعیین قیمت پایه در بورس کاال و سقف رقابت اصالح 
شود. پیشنهاد می گردد قیمت پایه برابر با متوسط موزون قیمت 
کشف شدۀقبلی برای هر نماد در نظر گرفته شود و امکان رقابت تا 

سقف قیمت های جهانی با نرخ تسعیر  ارز  سنا )اسکناس( در نظر 
گرفته شود. با این روش نوسانات قیمت در عرضه های متوالی به 
حداقل می رسد و مشتریان به دلیل اطمینان از ثبات نسبی قیمت 

و دریافت کاال برای خرید از بورس کاال هجوم نمی آورند.
3- به علت نیاز گروه فوالد مبارکه بــه   ارز    برای تأمین برخی 
تجهیزات و مواد اولیه از خارج کشــور الزم اســت صادرات حدود 
25 درصد مجموع محصوالت گروه فوالد مبارکه مجاز باشد و موانع 

انجام صادرات این گروه تا این سقف برداشته شود.
4- جهت تداوم تولید در شرکت های فوالدساز از جمله فوالد 
مبارکه تأمین به موقع و کافی مواد اولیۀ موردنیاز ازجمله سنگ آهن 
و کنسانتره الزم و ضروری است و باید معادن و کارخانجات تولیدی 
ملزم به تأمین به موقع و مداوم مواد اولیه برای شرکت های فوالدی 

باشند.
5- اجرای تصمیمات کمیتۀ تخصصی تنظیــم بازار مورخ 
99/5/1 به منظور بررسی کارشناسی دقیق تر به تأخیر افتد تا پس 

از اصالح آن مجددا ابالغ گردد.

چالش ها و راهکارهای تنظیم بازار
بررسی
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان برای سال منتهی 
به 29 اسفندماه سال 98 به صورت آنالین 
با حضور سهامداران و هیات مدیره این 
شرکت و با حضور نمایندگان سازمان 
حسابرسی، بورس و قائم مقام ایمیدرو 
روز چهارشنبه 15 مردادماه سال جاری 
برگزار شد و بر اســاس آن تقسیم سود 
225ریالی و افزایش سرمایه 45درصدی 

نیز به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
مدیرعامل فوالد مبارکه در ابتدای جلسه 
ضمن خیر مقدم بــه حاضرین گفت: 
فوالد مبارکه در ســال 98 ، 7 میلیون و 
682هزارتن فوالدخــام تولید کرده و 
سهم 32 درصدی از بازار را داشته است. 
همچنین در کنار این میــزان از تولید، 
1,4میلیون تن فوالد هرمزگان و سبا نیز 
به آن اضافه شده و با تولید 9میلیون تن 
فوالد خام، 44 درصد از فوالد کشــور را 

تولید کرده است.
حمیدرضا عظیمیان از رشــد 16 
درصدی تولید در ســال 98 خبر داد و 
گفت: در ســال 98، تولید محصوالت 
گرم 20 درصد، تولید محصوالت سرد 

و پوشش دار 2 درصد رشد داشته است.
وی همچنین از رشــد 12 درصدی 
مقدار کل فــروش در ســال 98 خبر 
داد و گفت: از ســال 98 مقــدار فروش 

محصوالت گرم 16 درصد، مقدار فروش 
محصوالت سرد و پوشش 2 درصد رشد 
داشته است. وی  افزود: فروش صادراتی 
در سال 98 نسبت به سال 97، 65 درصد 
و فروش داخلی نیز در همین بازه زمانی 

4,5 درصد داشته است.
عظیمیان در خصوص درآمد حاصل 
از فروش شــرکت مبارکه در سال 98 
گفت: در سال 98 درآمد حاصل از  فروش 
محصوالت گرم 71 درصد، درآمد حاصل 
از فروش محصوالت سرد و پوشش دار 56 
درصد و در مجموع درآمد کل فروش 67 

درصد رشد را نشان می د هد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از 
رشد 21 درصدی سود خالص در سال 
98 خبر داد و گفت: درآمدهای عملیاتی 
67 درصد، ســود ناخالص 51 درصد و 
سود عملیاتی 28 درصد در سال 98 رشد 

داشته است.
بــه گفتــه وی، مجمــوع کل 
هزینه های شرکت در سال 98، 25هزار 
و700میلیارد تومان بوده است که 57 
درصد از هزینه های شــرکت مربوط به 
هزینه مواد مصرفی و سرباره و ساخت  
34درصد و دســتمزد نیز 9درصد بوده 

است.
عظیمیان اظهار کرد که بیشترین 
هزینه های شــرکت مربوط بــه مواد 
مصرفی موادی وارداتی شامل فروآلیاژ، 

الکترود و مواد اولیــه داخلی همچون 
گندله، کنسانتره و ... بوده است . 

مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان، 
به مهمترین پروژه هــای فوالد مبارکه 
اشاره کرد و گفت: پروژه های این شرکت 
با هدف تکمیل ســبد فوالد مبارکه در 
ســبد محصوالت پایه ریزی شده و در 
نهایت منجر به افزایش سود سهامداران 
می شود شامل پروژه نورد گرم 2 است 
که طی برنامه ریزی انجام شــده طی 
3 ســال آینده به نتیجه خواهد رسید و 
خام فروشی در مبارکه حذف شده و انواع 
محصوالت مورد نیاز بازار تامین خواهد 
شد؛ این پروژه بسیار سود آور است و بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده طی 
2,5 سال کل سرمایه صرف شده برای 

آن بازمی گردد.  
وی افزود: یکی دیگر از پروژه های مهم 
فوالد مبارکه، پروژه کنسانتره سازی فوال 
سنگان است که در تامین پایدار و ثابت 
فوالد مبارکه نقش مهمــی دارد و فاز 
نخست نخست آن در 24خردادماه به 
صورت ویدیو کنفرانسی توسط رییس 
جمهوری افتتاح شد و فاز دوم آن نیز در 
ماه جاری به شــرط انجام هماهنگی ها 
افتتاح می شــود و در نهایت 5میلیون 
تن کنسانتره ســنگان وارد خط تولید 
خط خواهد شــد. البته مشــکل کرونا 
افتتاح پــروژه را به تعویــق انداخت اما 

این فرصت را به وجود آورد که علیرغم 
عدم حضور پیمانــکاران و متخصصان 
خارجی، کارشناســان داخلی آن را راه 

اندازی کنند.
پروژه فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری نیز  یکی دیگر از پروژه های مهم 
فوالد مبارکه اصفهان است که اکنون با 
پیشــرفت 82درصدی همراه شده و با 
راه اندازی آن از تولید فــوالد مبارکه از 
10,2میلیون تن به 11 میلیون تن می 
رســد و به ظرفیت فوالد کشور اضافه 
می کند. این پروژه  نیز سودآور است و به 
دلیل نردیکی به فوالدمبارکه می تواند 

در جریان تولید فوالد مبارکه قرار گیرد.
عظیمیان یکی دیگــر از پروژه های 
مهم فــوالد مبارکه را پــروژه الکترود 
گرافیتی دانست و گفت : برای نخستین 
بار در کشــور این محصــول تولید می 
شود و فاز نخســت آن 30هزارتن بوده 
که 15هزارتن آن به بهــره برداری می 
رسد و فاز بعدی آن ظرفیت به 45هزار 
تن افزایش می یابد. البته در این پروژه 
نیز مشکل کرونا تاثیرگذار بوده و برای 
رسیدن تجهیزات و کارشناسان خارجی 
دچار مشکل شدیم و در تالشیم با کمک 
متخصصان داخلی آن را به بهره برداری 

برسانیم.
عظیمیــان گفــت: فوالدمبارکه 
اصفهان بزرگترین شــرکت ســرمایه 
گذاری در توســعه معادن بــوده و قرار 
اســت تا ســهم 40,78 درصدی خود 
را به 41,06درصد افزایــش دهد. این 
شرکت سهامدار عمده گلگهر، چادرملو 
و گهرزمین اســت و اگر سهام بیشتری 
داشته باشد هم افزایش ارزش افزوده آنها 
را به خود منتقل می کند و هم اینکه به 
جریان ثابت تامین مواد خود از این طریق 
کمک خواهد کرد. همچنین در هلدینگ 
توکافوالد نیز افزایش ســهام و مالکیت 
دارد که این مورد هم مناسب برای فوالد 

مبارکه است.
وی بــه افزایش ســرمایه در پروژه 
الکترود اردکان نیز اشــاره کرد و افزود: 
افزایش ســرمایه 86درصدی در پروژه 
الکترود اردکان خواهیم داشــت و آن را 
از 3هزارو 241میلیارد ریال به 6هزار و 
30میلیارد ریال می رسانیم د و تمام آن 
صرف تجهیزات و اجرای پروژه خواهد 
شــد که اکنون با هماهنگی ایمیدرو ، 
چادرملو و... در حال انجام است. در فوالد 
سفید دشت نیز برای اینکه بتوانیم آن 
را به بهره برداری برســانیم سرمایه از 
10میلیارد ریال به 4هزار و250میلیارد 
ریال از محل مطالبــات و آورده نقدی 

سهامداران انجام خواهد شد تا منجر به 
تکمیل پروژه شود.

به گفته وی، در 2 ســال گذشــته 
3 مرحله افزایش ســرمایه برای فوالد 
مبارکه اصفهان انجام شده و در مرحله 
آخر به 209هزار میلیارد رسیده که همه 
آن به طور واقعی از محل اندوخته واقعی 
و سود ســهامداران بوده و ارزش افزوده 

مناسبی برای شرکت داشته است.
عظیمیان افزود: امروز فوالد مبارکه 
رتبه نخســت بین شرکت های بورسی 
را بدســت آورده و از لحاط ارزش بازار 
و بازدهی ســود شرکت از ســال 98 به 
99، 719درصد بوده اســت و امســال 
438هزارمیلیارد تومان ارزش گذاری 

شده است.
وی به مقایسه ارزش سود سهام فوالد 
مبارکه با طال و دالر پرداخت و گفت: این 
مقایسه نشان می دهد که در کوتاه مدت 
بازدهی دالر 46درصد، طال 85درصد و 
فوالدمبارکه 374 درصد بوده است و در 
2 ساله دالر 146درصد، طال254درصد 
و فوالد مبارکــه 1266درصد افزایش 

داشته است.
عظیمیان همچنین به عملکرد 3 ماه 
نخست امســال فوالد مبارکه پرداخت 
و گفت: در بهار امسال 2031 تن تولید 
داشــتیم که کاهش جزیی داشته که 
آنهم به دلیل افزایش گرما در کشــور 
بوده اســت و نزدیک 50هزارتن تولید 
به دلیل کاهش مصرف برق از دســت 
دادیم؛ مجموع ســود خالــص 3 ماهه 
نخست امســال نیز  با 4درصد افزایش 
از 3هزار و 700میلیارد ســال گذشته 
به 3هزارو 900میلیارد تومان رســیده 
و ســود 187ریالی برای هر سهم در 3 
ماه را  نشان می دهد که نوید سودآوری 
خوب برای ســهامداران در سال جاری 

خواهد بود.
به گفته وی، در فروش نیز طی 3 سال 
گذشته نیز رشد داشــته است؛ اما این 
درحالیست که بازار محصوالت فوالدی 
تخت و عریض با هیجان مواجه است و 
در هر 3 بخش گرم و سرد و پوشش دار 
در 3 ماه نخســت98 رشد 33درصدی 

داشته ایم.
به گفته وی، مهمتریــن اقدامات و 
پروژه های فوالدمبارکه در ســال 98، 
برنامه ریزی، طراحی و تولید 10 گرید 
جدید فوالدی، افزایش بهره وری نیروی 
انسانی از طریق بهبود عملکرد واحدهای 
تولیدی )از 585 تن بر نفر سال 1397 به 
611 تن بر نفر در سال 1398(، رکورد 
صادرات اسلب )از 274892 تن در سال 

97 به 855289 تن در ســال 1398( و 
تولید اسلب های گاز ترش به میزان 284 

هزار تن است.
مدیرعامــل فوالدمبارکه اصفهان، 
چالش بعدی این شــرکت را مشکالت 
ارزی در واردات و صــادرات دانســت 
که ناشــی از تحریمهای زیــاد بر علیه 
فوالدمبارکه اصفهان است و  از مسئوالن 
خواست تا توجه ویژه را برای این موضوع 

منظور کنند.
چالش دیگری که عظیمیان به آن 
اشاره کرد، تعلل مراکز خرید و فروش در 
عرضه و فروش محصوالت فوالدی است. 
زیرا تصمیمات آنها بازار را با التهاب همراه 
کرده و باید این التهاب برطرف شود. در 
این زمینه مبارکــه می تواند به ارامش 
بازار کمک کنــد. چراکه معاون صنایع 
وزیر صمت نیز گفته است قیمت شفاف 
و کامال سفید بازار ورقهای عریض کشور 
فوالد مبارکه است و این شرکت بر اساس 
سیاست ها و دســتور العملهای وزارت 

صمت رفتار می کند.
وی در پایان گزارش خود در مجمع 
عمومی فوالدمبارکه اصفهان گفت: با 
وجود تحریمهای و دسیسه های امریکا 
برای مبارکه و همچنین وجود مشکل 
برای تامین مواد اولیه، همه پرســنل از 
از کارگران تا کارشناســان در مدیریت 
این مجموعه هم قسم شدند که عملکرد 
بهتری برای ســهامداران داشته خود 

داشته باشند.
در نهایت در انتهای این جلسه بعد از 
خواندن گزارش مالی و حسابرسی، به 
ازای هر سهم سود 225ریالی تصویب 
و از طریق ســجام واریز شود. همچنین 
قرار بــه افزایش 45درصدی ســرمایه 

فوالدمبارکه اصفهان گرفته شد.
همچنین 50میلیارد تومان نیز برای 
بازنشستگان فوالد و 50میلیارد تومان 
نیز برای کمک به مسائل پیش آمده در 
خصوص کرونا از ســوی این شرکت در 

نظر گرفته شد.
یکی دیگر از موارد مطرح شــده در 
این جلسه که از سوی قائم مقام ایمیدرو 
مطرح شــد، در خصوص فعالسازی و 
احیای معادن بود که بر این اساس فوالد 
مبارکه موظف بــه احیای 50معدن در 
زمینه فعالیت خودشــد. همچنین با 
همکاری صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت هــای معدنی و فــوالد مبارکه 
مقرر گردید تا این شرکت یک حساب 
100میلیــارد تومانــی در بانک برای 
پشتوانه راه اندازی این معادن به نام خود 

سپرده کند.  

با حضور سهامداران؛

مجمع عمومی سالیانه شرکت فوالد مبارکه برگزار شد


