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برگزاری جلسه شورای حوزه 
مقاومت بسیج فوالد مبارکه

جلسه شورای حوزه مقاومت بسیج شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با حضور سرهنگ عطائی، 
فرمانده سپاه ناحیه مبارکه و آقایان ایرج ترابی، 
مدیر روابط عمومی و فخارزاده مدیر حراست 

فوالد مبارکه برگزار شد.
    

 مراسم معارفه معاون 
نیروی انسانی و سازماندهی 

فوالد مبارکه

طی جلسه ای با حضور مهندس حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، ایاز اسماعیلی تکریم و عباس اکبری 
محمدی به عنــوان معاون نیروی انســانی و 
ســازماندهی جدید شــرکت فوالد مبارکه 

اصفهان معارفه شد. 
    

هندبالیست سپاهان:
باید تالش کنیم تا به جام جهانی 

صعود کنیم

مسابقات هندبال انتخابی المپیک محک بسیار 
خوبی برای تیم ملی خواهد بود تا با شرایطی آماده تر 

راهی جام جهانی شویم.
سعید پورقاســمی کاپیتان تیم هندبال فوالد 
مبارکه ســپاهان با بیان این مطلب اظهار کرد: از 
آنجایی که بازیکنان لژیونر در مسابقات انتخابی تیم 
ملی در ترکیب حضور ندارند شــانس خیلی کمی 
برای به دست آوردن کسب سهمیه المپیک خواهیم 
داشت. فکر می کنم تیم ملی قطر که دارای بازیکنان 
چند تابعیتی است شانس فراوانی خواهد داشت تا 

تنها سهمیه آسیا را برای المپیک کسب کند.
وی ادامه داد: ســایر تیم های هندبال آسیا هم 
شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک نخواهند 
داشت، باید فکر کسب سهمیه المپیک را از سرمان 
بیرون کنیم، البته مسابقات انتخابی المپیک محک 
بسیار خوبی برای تیم ملی خواهد بود تا با شرایطی 
آماده تر راهی جام جهانی شویم، اگر چه کار در آنجا 
هم راحت نیست اما باید تالش کرد تا برای دومین بار 
در تاریخ هندبال ایران به جام جهانی راه یابیم. فکر 
می کنم اگر لژیونرها بیایند و فدراسیون از همه لحاظ 

ما را حمایت کند می توانیم به جام جهانی برویم.
بازیکن هندبال ســپاهان با بیان اینکه در چند 
سال گذشــته مدیریت ضعیف فدراسیون باعث 
شد تا هندبال به نتایج خوبی نرسد، گفت: با وجود 
داشتن لژیونرهای زیاد خیلی از دنیا عقب هستیم، 
اگر واقعا مسئوالن می خواهند تا تیم ملی هندبال 
پیشرفت کند و طعم المپیکی شدن را بچشد باید 
خیلی به این رشته بها دهند، متاسفانه ما از داشتن 
خیلی امکانات اولیه مانند تغذیه خوب و سایر موارد 
محروم هستیم و با این شرایط نباید توقع داشت تا 

تیم ما نتایج خوبی بگیرد.
پور قاســمی در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم 
برخــی از بازیکنان کلیدی تیم ملی دیگر اشــباع 
شده اند و تمایل به حضور در تیم ملی نیستند یا اگر 
هم بیایند دلسوزانه بازی نخواهند کرد. هیچ بازیکنی 
حاضر نمی شود ریســک کند و در اردوی تیم ملی 

دچار مصدومیت شود.
    

حضور فوالد مبارکه در نمایشگاه 
رونق تولید

شرکت فوالد مبارکه اصفهان شما سروران 
گرامی را به بازدید از غرفه گروه فوالد مبارکه 
در اولین نمایشگاه رونق تولید دعوت مینماید. 
این نمایشــگاه از تاریخ ٢٦ تا ٢٩ شهریورماه 
١٣٩٨ ســاعت ١٦ الی ٢٢ در پل شهرستان،  

نمایشگاه های بین المللی اصفهان دایر است.

جهاننما

نمایشــگاه رونق تولید ملی بــا تاکید بر 
فرآیندهای نهضت ساخت داخل و حمایت 
از تولیــدات ملی برگزار می شــود، در این 
نمایشــگاه شــرکت های صنعتی از جمله 

شرکت فوال د مبارکه اصفهان حضور دارند.
نمایشــگاه رونق تولید ملی در روزهای 
بیست و ششم تا بیســت و نهم شهریورماه 
در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی 

استان واقع در پل شهرستان برپا می شود.

بیــش از ۴۰ شــرکت و مجموعه بزرگ 
صنعتی و تولیدی در چهــار هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی حضور خواهند داشت و 
به ارائه دستاوردهای خود خواهند پرداخت.

این شــرکت ها در حوزه های صنعتی، 
فــوالدی، داروســازی، کشــاورزی، 
الستیک سازی، فرآورده های نسوز، ساخت 
و تولید لوستر، تولید قطعات خودرو، صنایع 
دفاعــی، اپتیــک و دانش بنیــان فعالیت 

می کنند و از شــرکت های پیشرو در زمینه 
تولیدات داخلی به شمار می روند.

شــرکت ها و گروه های صنعتی بزرگی 
مانند فوالد مبارکه اصفهان، ذوب آهن، گروه 
صنعتی مپنا، بهیــار صنعت، زرین خودرو، 
داروسازی رها، داروسازی گیاهی نوشاد، صا 
ایران، فوالد اخگر، توســعه سپاهان، توزیع 
سپاهان، کاخلر، دنیای گیربکس، پرتیکان، 
فرآورده های نســوز و صنعــت پویا در این 

نمایشگاه حضور خواهند داشت.
برگزاری نخستین نمایشگاه رونق تولید 
و تاکید بر نهضت ســاخت داخــل در آن، 
می تواند شــرایطی را پدید آورد که فعاالن 
اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشــور، رو در 
روی یکدیگر، با هم مذاکره کنند و وضعیت 

را بهبود بخشند.
گفتنــی اســت عالقمندان بــه بازدید 
از نمایشــگاه رونق تولید ملــی می توانند 
از ســاعت ١٦ تــا ٢٢ روزهــای ٢٦ تا ٢٩ 
شــهریورماه به محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان واقــع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

سمیرا محمدی گلر فصل گذشته تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان از این تیم جدا خواهد شد.

ســمیرا محمدی زاده ٢۴ خرداد ١٣۷١ در ارومیه بازیکن 
فصل گذشته تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان است، 
محمدی از سال ٩۰ وارد لیگ برتر فوتبال شد. وی سال ٩١ در 
شهرداری ارومیه عضویت داشت، محمدی دو فصل به باشگاه 
آینده ســازان میهن نجف آباد رفت و پــس از آن برای ملوان 
بندرانزلی توپ زد، مقصد بعدی سمیرا محمدی تیم همیاری 

ارومیه بود. سمیرا محمدی پیرامون جدایی خود از تیم فوالد 
مبارکه سپاهان اظهار کرد: من یک فصل دیگر با طالیی پوشان 
اصفهانی قرارداد دارم اما بنا به دالیلی تقاضای رضایتنامه نموده 

ام تا فصل جدید فوتبال خود را در تیم دیگری دنبال نمایم.
گلر سابق تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیرامون شرایط 
خود در فصل گذشته گفت: متاسفانه به دلیل مصدومیت نیم 
فصل دوم لیگ برتر را از دست دادم، در بازی هفته دوم به مصاف 
تیم شهرداری سیرجان که شهرداری رفتیم که متاسفانه من و 

دروازه بان دوم تیم مصدوم شدیم و رباط پاره کردیم و بازی را 
واگذار کردیم و اگر این اتفاقات برای ما رخ نداده بود می توانستیم 
شهرداری سیرجان را شکست دهیم و در پایان فصل به جای رده 

سوم، در جایگاه دوم قرار می گرفتیم. وی ادامه داد: فصل گذشته 
به دلیل بازی های تیم ملی، تعطیلی لیگ برتر را شاهد بودیم که 
موجب می شد تمرینات تیم ها متوقف شود و ناهماهنگی بین 
بازیکنان ایجاد گردد، امیدوارم امسال با برنامه ریزی دقیق شاهد 

تعطیلی لیگ برتر نباشیم.
سمیرا محمدی با بیان اینکه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از 
هواداران پرشوری برخوردار است، بیان داشت: هواداران پر شور 
طالیی، حواس شان هم به فوتبال بانوان بود و حمایت ویژه ای 
از ما داشتند، فصل گذشته برای بنده به علت مصدومیت موفق 
آمیز نبود، اما در کنار هواداران سپاهان روزهای خوبی را پشت 

سر گذاشتم.

به مدت ۴ روز برگزار می شود

برگزاری نمایشگاه »رونق تولید ملی« در اصفهان

از سپاهان درخواست رضایتنامه کرده ام

مدیر پروژه های ایریتک در فــوالد مبارکه و قائم مقام 
مدیر عامل در منطقه اصفهان با اشاره به اینکه شرکت بین 
المللی مهندســی ایران ) ایریتک( به عنوان یک سازمان 
تخصصی و سیســتمی در حوزه های فــوالد، متالورژی، 
معدن، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت میکند و این موضوع 
را تاکید می کنیم که ٨۰ درصد زنجیــره تولید در ایران 
بومی سازی شده است. سعید عبیری در رابطه با عملکرد 
این شرکت اظهار کرد: این شرکت بیش از نیم قرن است 
که تاسیس شده و با تکیه بر توانمندی ها و نیروی انسانی 
توانسته جایگاه مناسبی در بین کشورهای دیگر به دست 
بیاورد و در عرصه بین المللی جزو چهار کشوری است که 
از میدرکس ژاپن الینسس دارد و پروژه های احیا مستقیم 
را ایجاد می کند. وی ادامه داد: این شــرکت با مأموریت 
راهبری فرآیند ایجــاد و راه انــدازی واحدهای صنعتی 
یکی از پرچم داران صنعت کشور در زمینه خرید و تامین 

تجهیزات و نصب و راه اندازی و ... به شمار می رود.
عبیری با تاکید بر اینکه مگامدول ها را در دوران تحریم 
ایجاد کردیم، چون قبال ٨۰۰ هزار تن و یک میلیون تن اجرا 
می کردیم و با تغییراتی که در شرکت ایریتک ایجاد کردیم 
توانستیم به دانش مگامدول و سوپرمگامدول دست یابیم.

وی گفت: هم اکنون پروژه هــای برون مرزی از جمله 
سقز را در دســت گرفتیم ودر مکران چابهار نیز احیا یک 
و نیم میلیون تن داریم که در واقــع می توان گفت، طرح 
توسعه را شــروع کردیم و ٣۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته ایم. مدیر پروژه های ایریتک در فوالد مبارکه ادامه 
داد: ۷۰ درصد فوالد مبارکه را ما ســاختیم  و از ٣۰ سال 
گذشته تاکنون توانستیم پیشــرفت های زیادی داشته 
باشــیم و در این دوران به دانش بومی دست یافته ایم به 
این خاطر که در گذشته ٨۰ درصد توسط تکنولوگ های 
خارجی انجام می شد و ما سهم کمی داشتیم اما اکنون با 

سهم ٨۰ درصدی توانسته ایم پروژه های معدنی فوالدی 
و نفت و گازی را ایجاد کنیم.

عبیری با اظهار تاسف از اینکه به خاطر مسائلی همچون 
زیرساخت ها نتوانســته ایم هنوز از صادرات سنگ خام 
جلوگیری کنیــم تصریح کرد: به هر حــال تغییراتی که 
در قیمت دالر و یورو ایجاد شــده، ســهم عظیمی در این 
ماجرا داشته اســت و حتی اجرای پروژه ها را هزینه برتر 

کرده است.
وی گفت: امیدواریم با سرمایه گذاری های خوبی که در 
این سالها داشته ایم و استفاده از نیروی انسانی مناسب و 
همچنین دانش بومی که داریم بتوانیم به نتایج خوبی در 

این شرایط برسیم.
مدیر پــروژه های ایریتــک در فوالد مبارکــه تاکید 
کرد: خوشبختانه فوالد مبارکه شــرکت تولیدی بزرگی 
اســت و ٦۰ درصد فوالد کشــور را تامین می کند و این 

ســالها ســرمایه گذاری های خوبی کرده و توانسته ایم 
دانش فنی را انتقال دهیم و اکثر پــروژه ها داخلی انجام 
 می شــود و به هر حال آمادگی داریم که به صنعت کشور 

کمک کنیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کــرد که با حمایت های 
دولت بتوانیــم از درصد کمی از وابســتگی هم که داریم 

عبور کنیم.

مدیر پروژه های ایریتک در فوالدمبارکه:

۸۰ درصد زنجیره تولید فوالد در ایران بومی سازی شده است

خبر

 شماره   339   /  پنجشنبه  28 شهریور   1398  /    19 محرم 1441  /   19 سپتامبر   2019

»فــوالد مبارکــه« تصمیــم 
بــه افزایــش ســرمایه ســنگین 
و قابل توجــه ٦٢ درصــدی دارد 
و ایــن افزایــش ســرمایه مهــم 
 را بــه تصویب هیئــت مدیره خود 

رسانده است.
  نکته مهــم افزایش ســرمایه، 
رقم قابل توجــه آن و محل افزایش 
ســرمایه مــی باشــد که از ســود 
انباشته است. بدین ترتیب سرمایه 

١٣ هــزار میلیارد تومانــی فوالد با 
جهشــی قابل توجه به سطوح ٢١ 
هزار میلیــارد تومان بالــغ خواهد 
شــد؛ امــا در گــزارش توجیهی 
افزایش سرمایه شــاهد نکات مهم 
 و مثبتــی از این افزایش ســرمایه 

هستیم.
فــوالد مبارکه محــل مصارف 
این افزایش ســرمایه را با جزییات 
مشخص ســاخته که مهمترین آن، 

خرید و ذخیره الکتــرود برای ١٨ 
ماه و خریــد حــدود ٣ میلیون تن 
ســنگ آهن اســت. ٨۰ درصد این 
افزایش ســرمایه قرار است در این 
محل مصرف شــود.   ١۴ درصد نیز 
در بازیافت مخارج سرمایه ای انجام 
شــده به منظور تکمیل طرح های 
در دســت اجرا و ٦ درصد باقیمانده 
در بازیافت مخارج مشــارکت انجام 
شده در افزایش سرمایه شرکت های 

فرعی و وابسته صرف خواهد شد.
نکته بســیار مهم در این گزارش 
پیش بینی ســود فوالد بــا فرض 
افزایش ســرمایه و عــدم افزایش 
ســرمایه اســت. فوالد ابتدا ســود 
١5٦٨٢.۷ میلیــارد تومانی معادل 
١٢١ تومان بــه ازای هر ســهم با 
ســرمایه فعلی را پیش بینی نموده 
است که رقم قابل توجهی است. اما 
 اثر گذاری افزایش ســرمایه از سال 

بعد آغاز خواهد شــد.  فوالد مبارکه 
پیش بینی سود ١٦٨٢5.۷ میلیارد 
تومانــی را برای ســال ٩٩ با فرض 
افزایــش ســرمایه دارد در صورتی 
که بدون افزایش ســرمایه این سود 
١٣٢١٣.۷ میلیارد تومان بوده و افت 

قابل توجهی خواهد داشت.
بــه عبارتی فــوالد بــا اجرایی 
کردن افزایش ســرمایه سود ١٢١ 
تومانی را با ســرمایه فعلــی برای 

ســال ٩٨ و ســود ١٢٩ تومانی را 
برای ســال آینده پیش بینی نموده 
و ایــن امر نشــان می دهد چشــم 
 انداز فــوالد بــرای ســال ٩٩ هم 

صعودی است.
حال با فرض ســود ١٢١ تومانی 
برای سال جاری و پی بر ای متوسط 
5 تا ٦، ارزش ذاتی سهم رنج قیمتی 
٦۰5 الی ۷٢۰ تومــان خواهد بود؛ 
حال پتانســیل افزایش سرمایه ٦٢ 
درصدی از ســود انباشته و احتمال 
تعدیل مثبت و رشــد بیشــتر سود 
شرکت تا پایان سال هم به آن اضافه 
کنیم، متوجــه ارزش قیمتی پایین 
و فاصله زیــاد قیمت فعلی ســهم 
با ارزش ذاتــی فوالد می شــویم، 
به این ترتیب این ســهم تبدیل به 
گزینه کم ریسک با دید پایان سال 
 ٩٨ شــده که بازدهی کم ریسکی را 

خواهد داشت.

افزایش سرمایه هوشمندانه غول فوالدی ایران

چشم انداز فوالد مبارکه برای سال 99 هم صعودی خواهد بود
فوالد مبارکه محل مصارف 

این افزایش سرمایه را با 
جزییات مشخص ساخته 
که مهمترین آن، خرید و 

ذخیره الکترود برای 18 ماه 
و خرید حدود 3 میلیون تن 
سنگ آهن است. 80 درصد 

این افزایش سرمایه قرار 
است در این محل مصرف 

شود


