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دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با 
رئیس سازمان صمت اصفهان

در دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با رئیس 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان عنوان شد: ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با تمام توان در خدمت 
صنعتگران استان و تسهیل فرایند تولید است.

عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه 
جمعی از معاونان ومدیران این شرکت،  ضمن 
دیدار با ایرج موفق، رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان، راهکارهای حمایت 
هرچه بیشــتر از فعالن اقتصادی و سازندگان 

داخلی را مورد بررسی و تاکید قرار دادند. 
در این دیدار، مهنــدس عظیمیان، ضمن 
آرزوی موفقیــت برای آقــای موفق، گزارش 
مبسوطی از عملکرد فوالد مبارکه و برنامه های 

راهبردی این شرکت ارائه کرد.
در این دیدار رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان نیز گفت: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تمام 
توان در خدمت صنعتگران اســتان و تسهیل 

فرایند تولید است.
وی تصریح کرد:  لــزوم حمایت از صنعت و 
تولید داخل و تاثیر فوالد مبارکه بر صنایع باال 
و پایین دست ایجاب می کند که با تمام توان از 

این صنعت حمایت کنیم.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان ضمن قدردانی از دستاوردهای 
شــرکت فوالد مبارکه در حوزه های مختلف 
اظهار کرد: باید این دســتاوردهای ارزشمند 
اطالع رســانی وبا ســایر صنایع به اشتراک 

گذاشته شود.
    

 خبرنامه شماره 1135 فوالد 
منتشر شد

خبرنامه شــماره 
1135 فــوالد در 
تاریخ 5 مــرداد ماه 
ســال جاری چاپ و 
منتشر شــد. برای 
دریافــت فایــل آن 
بــه ســایت اصلی 
شرکت فوالد مبارکه 

مراجعه فرمایید.
    

 تجلیل از بازنشستگان 
شرکت فوالد مبارکه

طی مراسمی باشــکوه و با حضور جمعی 
از معاونان و مدیران شــرکت فوالد مبارکه از 
بازنشستگان ســال 97 شرکت و خانواده های 

این عزیزان تجلیل شد.
در جریان برگزاری این آئین باشکوه، معاون 
نیروی انســانی، مدیر امور اداری، رئیس امور 
فرهنگی و مســئول برگزاری جشن تجلیل از 
بازنشستگان و رئیس کانون بازنشستگان در 
خصوص اهمیت برگزاری این جشن سخنرانی 
کردند. ایاز اســماعیلی، معاون نیروی انسانی 
و ســازماندهی شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
برگزاری این جشــن ها و اســتفاده از تجارب 
همکاران بازنشسته در حوزه های مختلف در 
ارتقای روحیه کارکنان شاغل نیز تاثیر شگرفی 
دارد، چراکه شــاغالن بــاور خواهند کرد بعد 
از بازنشســتگی هم مورد توجه خواهند بود و 

تجارب آنها بی استفاده نخواهد ماند.
در این مراســم که در مجموعه فرهنگی- 
ورزشــی فرودس فوالد مبارکه و طی دو شب 
برگزار شد، ایاز اســماعیلی از بازنشستگان به 
عنوان گنجینه هایی ارزشمند یاد و تصریح کرد: 
با برگزاری چنین مراسمی تالش خواهیم کرد 
تا ارتباط همکاران بازنشسته و خانواده های این 
عزیزان را با شرکت حفظ کنیم و همچنان در 

کنار آنها باشیم.  

خبر فوالد
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مدیرعامــل فــوالد مبارکه در 
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 
فوالد مبارکه  از رشد 102 درصدی 
ســود خالص فوالد مبارکه در سال 

97 خبر داد.
 در این مجمع که با حضور 84.88 
درصد از ســهامداران و نمایندگان 
صاحبــان ســهام شــرکت برگزار 
شــد، عباس نعیمی به نمایندگی از 
سازمان توسعه و نوســازی معادن 
و صنایــع معدنی ایران به ســمت 

رئیس مجمع، سید محمد حسینی 
بهشــتیان به نمایندگی از شرکت 
توسعه ســرمایه رفاه و خانم سیفی 
با ســمت ناظر مجمع و طهمورث 
جوانبخت با ســمت دبیر مجمع به 
عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب 

شدند.
 در ادامه، حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، 
ضمــن ارائــه گــزارش فعالیــت 
هیئت مدیره شــرکت در سال مالی 
منتهی به 29 اسفندماه سال 1397، 
این سال را از منظر سودآوری، سالی 
درخشــان از ابتــدای بهره برداری 

شرکت تاکنون برشمرد.
 وی با اشــاره به عملکرد شرکت 
در حوزه تولید افزود: در سال 1397 
شرکت فوالد مبارکه با تولید بیش 
از 7 میلیــون و 582 هزار تن، 45.7 
درصــد از تولید فوالد کشــور را به 
خود اختصــاص داد. ضمن این که 
گروه فوالد مبارکه بــا تولید بیش 
از 9 میلیون تن فــوالد خام بیش از 
54 درصد از سهم بازار فوالدسازان 
بزرگ کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
وی ادامه داد: به همت کارکنان 
زحمتکــش شــرکت و بــا اجرای 
موفق طرح های توســعه در ســال 
1397، فــوالد مبارکــه موفق به 
تولید بیــش از 6 میلیــون و 343 

هزار تن کالف گــرم و یک میلیون 
و 555 هزار تن کالف ســرد شد که 
در کالف گــرم رشــد 6 درصدی و 
 در کالف سرد رشــد 4 درصدی را 

شاهد بودیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
به عملکرد درخشــان شــرکت در 
حوزه فروش اشاره کرد و افزود: طی 
ســال 1397 فوالد مبارکه موفق به 
فروش بیش از 6 میلیون و 714 هزار 
تن انواع محصــوالت فوالدی تخت 

شد که با رشد 48 درصدی نسبت به 
سال 1396 درآمدی بالغ بر 23.410 
میلیارد تومــان برای شــرکت به 

ارمغان آورد.
وی میزان فروش محصوالت در 
بازار داخلی در سال 1396 را حدود 

5 میلیون و 695 هــزار تن اعالم و 
اظهار کرد: فروش داخلی در ســال 
1397 به 5 میلیون و 836 هزار تن 
افزایش یافت. در همین راستا با توجه 
به رســالت فوالد مبارکه در تأمین 
نیاز داخل بــا اولویت آن بر صادرات 
و افزایش سهم بازار داخلی، میزان 
صــادرات شــرکت از یک میلیون 
 و 292 هــزار تن بــه 878 هزار تن 

کاهش یافت.
مهندس عظیمیان با اشــاره به 
رشــد بیش از 100 درصدی سود 
خالص شرکت، خاطرنشان کرد: در 
سال 1397 ســود عملیاتی شرکت 
بیش از 11.933 میلیارد تومان بود 
که نسبت به سال 1396، رشدی 77 

درصدی داشته است. 
همچنین سود ناخالص شرکت 
رقمــی بیــش از 10.952 میلیارد 
تومان بود که در مقایســه با ســال 
1396، رشدی 51 درصدی داشت 
و ســود خالص شــرکت با رشــد 
بیش از 102 درصــد، به 12.230 
میلیارد تومان رســید که از ابتدای 
 بهره بــرداری شــرکت تاکنــون 

بی نظیر است.
وی با تأکید بــر این که عملکرد 
مطلوب شرکت در سال 1397 تأثیر 
مثبتی بــر ارزش شــرکت در بازار 
سرمایه داشته است، افزود: حاصل 
این عملکرد درخشان از مجمع سال 
قبل تا مجمع فعلــی بازدهی 112 
درصدی برای ســهامداران شرکت 

است.  این در حالی است که با اجرای 
موفق افزایش ســرمایه بــه میزان 
73.33 درصد از محل سود انباشته 
که بزرگ ترین افزایش ســرمایه از 
محل سود انباشته در تاریخ بورس 
اســت، فوالد مبارکه به بزرگ ترین 
شرکت بازار ســرمایه با ارزش بازار 
558.6 هزار میلیــارد ریال تبدیل 

شد.
وی در ادامه به عملکرد سه ماهه 
اول شرکت در ســال 1398 اشاره 
کــرد و افــزود: فــوالد مبارکه در 
سه ماهه اول ســال 1398 موفق به 
فروش یک میلیــون و 953 هزار تن 
انواع محصوالت شــد کــه بیش از 
9 هزار و 594 میلیــارد تومان برای 
شــرکت درآمد حاصــل از فروش 
و رشــد 103 درصدی نســبت به 
 سه ماهه اول ســال قبل به ارمغان 

آورده است.

مدیرعامــل فــوالد مبارکه در 
بخش پایانی ســخنان خود گفت: 
مهم تریــن برنامه های شــرکت در 
سال جاری عبارت اند از: برنامه ریزی 
مدون بــرای برخــورداری از منابع 
پایــدار ســنگ از طریــق تملیک 
طرح های موجود و اکتشاف؛ تالش 
جهت بهره بــرداری و تســریع در 
اجرای کلیه طرح هــای مصوب در 
شرکت اصلی و شــرکت های گروه 
به منظــور افزایــش ســود و خلق 
ارزش افــزوده ازجملــه طرح خط 
نورد گرم 2؛ تأمین الکترود مصرفی 
موردنیاز به عنوان استراتژیک ترین 
ماده اولیه شــرکت حداقل برای 3 
سال؛ مشارکت در افزایش سرمایۀ 
شرکت های ســرمایه پذیر خصوصا 
شرکت های معدنی و تأمین مالی از 
طریق افزایش سرمایه، انتشار اوراق 
 بدهــی و ورود شــرکت های گروه 

به بازار سرمایه.
بنا بر این گزارش، مجمع عادی 
ســاالنه شــرکت فوالد مبارکه با 
تصویب مــوارد ذیل بــه کار خود 

خاتمه داد:
1-تصویــب صورت هــای مالی 
گروه و شرکت اصلی مربوط به سال 

مالی منتهی به 29/12/1397
2-انتخاب ســازمان حسابرسی 
به عنوان بازرس قانونی و علی البدل 
و حسابرس مستقل برای سال مالی 

منتهی به 29/12/1398
3-انتخــاب روزنامه های دنیای 

اقتصــاد، صمت و تعــادل به عنوان 
ر  النتشــا ا کثیر ی  مه هــا نا ز و ر
شرکت برای ســال مالی منتهی به 

29/12/1398
4-در ارتباط با تقســیم ســود، 
مجمع با اکثریت آرا مقرر نمود مبلغ 
3،900 میلیــارد تومان )به ازای هر 
ســهم 300 ریال( به ســهامداران 
پرداخت و الباقی به ســود انباشته 

دورۀ مالی بعد منتقل گردد.
5-اعضای هیئت مدیره به شرح 
ذیل بــرای مدت 2 ســال انتخاب 

شدند:
سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی ایران
شــرکت ســرمایه گذاری صدر 

تأمین
شرکت ســرمایه گذاری استان 

اصفهان
شرکت ســرمایه گذاری استان 

آذربایجان غربی
شرکت بهســازان انرژی تدبیر 

زنگان
بر اســاس این گزارش: شرکت 
فوالد مبارکه از شرکت های پیشرو 
ایرانی اســت که در زمینــه تولید 
ورق های فوالدی فعالیت  می کند. 
این شــرکت بــا ماموریــت ایفای 
نقش محوری در توســعه صنعتی، 
اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای 
ســطح فناوری صنعت فــوالد، به 
عنوان ســازمانی جهان تراز بیش 
از پنجــاه درصد از مصــرف فوالد 
کشور را جهت اســتفاده در صنایع 
خودروسازی و قطعه سازی، صنایع 
فلزی سبک، صنایع فلزی سنگین 
 و لوله های انتقال ســیاالت، صنایع 
بســته بندی، صنایع لوازم خانگی و 
الکتریکی و صنایــع لوله و پروفایل 
تولید می کند. شرکت فوالد مبارکه 
دارای هفــت مجتمــع صنعتی در 
اقصی نقاط کشــور بــوده و بیش از 
بیســت هــزار نفــر در بخش های 
مختلف این شــرکت به کار اشتغال 

دارند.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛

رشد 102 درصدی سود خالص فوالد مبارکه در سال 97

در سال 1397 فوالد مبارکه 
با تولید بیش از 7 میلیون و 

582 هزار تن، 45.7 درصد 
از تولید فوالد کشور را به 
خود اختصاص داد؛ ضمن 

این که گروه فوالد مبارکه با 
تولید بیش از 9 میلیون تن 

فوالد خام بیش از 54 درصد 
از سهم بازار را به خود 

اختصاص داد

در سال 1397 سود ناخالص 
شرکت رقمی بیش از 

10.952 میلیارد تومان 
بود که در مقایسه با سال 

1396، رشدی 51 درصدی 
داشت و سود خالص 

شرکت با رشد بیش از 102 
درصد، به 12.230 میلیارد 
تومان رسید که از ابتدای 

بهره برداری شرکت تاکنون 
بی نظیر است


