کوتاه از فوالد

دستیابی به دومین رکورد تولید ماهانه آهن اسفنجی در سفیددشت

پیشبینی رشد  15درصدی درآمد فوالدمبارکه

نسلفردا :با تولید  ۷۳هزار و  ۳۵۹تن آهن اسفنجی در واحد احیا مســتقیم رکورد تولید این محصول نسبت به اردیبهشتماه سال
جاری به میزان  ۸۲۶تن افزایش یافت .مدیرعملیات و تکنولوژی و توسعه این شرکت با اعالم این خبر گفت :همکاران واحد احیا مستقیم
شرکت در اردیبهشتماه سال جاری نیز توانســته بودند با تولید میزان قابلتوجهی آهن اسفنجی در سال جاری مسیر دستیابی به
اهداف ساالنه را هموار کنند.
وی جمشیدعلیبابایی در ادامه از عزم مجموعه فوالد سفیددشت برای دستیابی به تولید با ظرفیت نامی در سال «جهشتولید» خبر
داد و با اشاره به روند روبهرشد اجرای پروژههای اساسی و جنبی شرکت خاطرنشان کرد :با راهاندازی واحد تصفیه اولترافیلتراسیون در
سال جاری کل آب موردنیاز کارخانه از منبع پساب شهر بروجن تأمین میشود.

نسلفردا :نشســت کارگروه کنترل مدیریت ایمیدرو با حضور خدادادغریبپور،معاون سرپرست وزارت صمت و رئیس هیئت عامل
ایمیدرو و مدیرعامل فوالدمبارکه با موضوع ارائه گزارش از عملکرد و دستاوردهای فوالدمبارکه درسال  98و اعالم برنامههای این شرکت
برای سال «جهشتولید» برگزار شد .حمیدرضاعظیمیان مدیرعامل گروه فوالدمبارکه ضمن تشریح دستاوردهای این شرکت در سال
 98از افزایش 8درصدی تولید گندله،افزایش 25درصدی آهن اسفنجی،افزایش 3درصدی تولید فوالدخام و همچنین از برنامه افزایش
36درصدی صادرات این شرکت در سال «جهشتولید» خبر داد .وی با تأکید بر اینکه طی سال جاری در بازار داخلی 15درصد رشد
درآمد پیشبینی کردهایم گفت :در سال گذشــته فروش فوالدمبارکه به بیش از هفت میلیون تن افزایش یافت و میزان صادرات این
شرکت به یک میلیون و صد هزار تن رسید.
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اقتصاد ایران در سال  99بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد

«جهشتولید»پیشانیاستراتژیهایاقتصادیکشور
ناخالص داخلی موفق نمیشود و خوشبختانه با درک
این موضوع و شرایط موجود ،در اقتصاد ایران نیز شعار
«جهش تولید» در پیشانی استراتژیهای اقتصادی و
ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشــتغال و ثروت در
کشور محقق شود.
صنایع کشور به کدام سمت میروند؟
«جهش تولید» اســتراتژی اصلی پیش روی
کشور است و با این شعار ،بخشهای صنعتی و تولیدی
میدانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند .البته
وضعیت کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد .متأسفانه
در سه سال گذشته ،رشــد بخش واقعی اقتصاد کشور
منفی بوده و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده
این روند تا پایان ســال  99در اقتصاد ایران ادامه یابد و
رشد اقتصادی به  -5درصد برسد .از منظر علمی ،اقتصاد
ایران در دوره رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دوره
زمانی نیاز کشور است سرمایهگذاریهای جدید و توسعه
صنایع مولد و باالدستی است .البته با توجه به فراگیری
بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریمها ،دولت احتماالً با
 140هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد
بود .پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس برای کسری
بودجه عدد  185هزار میلیارد تومان است .در کنار آن،
تورم هم در بخش تولید به  36/7درصد رسیده و این رقم
اثر تسهیالت پرداختی بانکها را نیز کم کرده است .بنابر
گزارش بانک مرکزی ،طی  12ماهه سال  1398معادل
 975هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانکها به
بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص داده شده که در
مقایسه با دوره مشابه سال قبل 26 ،درصد رشد داشته
است؛ درحالیکه رشد نقدینگی در این سال بیش از 31

حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه
اقتصاد ایران در ســال  99بیش از هر زمان دیگری به
توسعه و پیشرفت نیاز دارد .فشار تحریمها ،موانع داخلی
و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی
کشــور ،یعنی جهش تولید بایســتد .اقتصاد ایران با
برخورداری از نیروهای جوان و تحصیلکرده ،دسترسی
به بازار  400میلیون نفری منطقه ،وجود پتانسیلهای
درونی ،مانند معادن ،و وجود راههای استراتژیک نباید
در دام رکود قرار گیرد .البته فشارهای خصمانه آمریکا
در سه سال اخیر سبب شــد رشد اقتصادی در کارنامه
اقتصادی ایران منفی شــود ،ولی بدنه تولید و صنعت
کشور همچنان استوار است و به راهش ادامه میدهد
و اتفاقاً همین ایســتادگی نماد میزان زیاد تابآوری
اقتصاد ایران اســت .اگر مســئله امروز جامعه ایران،
اشتغال و معیشت مردم است ،باید برای رفع دغدغههای
عمومی ،مسیر توسعه اقتصاد ملی را تسهیل کرد .هیچ
کشوری بدون افزایش قدرت ،در رشد یا افزایش تولید

درصد ،تورم تولیدکننده معــادل  36/7درصد و تورم
مصرفکننده معادل  36/5درصد اعالم شده؛ بنابراین
میزان پرداخت تســهیالت مالی بانکها به نرخ ثابت،
نسبت به ســال قبل حدود  10/5درصد کاهش یافته
است .علیرغم کاهش رشد  7درصدی تولید ناخالص
ملی در سال  ،98نسبت تســهیالت پرداختی بانکها
به تولید ناخالص ملی از حدود  40/8درصد در ســال
قبل به  39/6درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور
نیز کاهش یافته اســت .این وضعیت نشــان میدهد
صنعت کشور ،باوجود پتانسیلهای قابلتوجه ،نیاز به
حمایتهای جدی و اساسی دارد .البته نکته قابلتأمل در
مورد وضعیت تولید و صنایع کشور مربوط به تابآوری
صنایع است .صنایع با وجود تحریمها و فشارهای مالی
طی دو سال گذشته ایستادگی کردهاند و اجازه ندادهاند
وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان
نیز میتوان به افقهای جدید امیدوار بود.
رفع موانع تولید بــرای فوالد و صنایع
باالدستی
شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که در یک دهه گذشته
در اقتصاد ایران مطرح شــده موضوع شیوه حمایت از
صنایع اســت .برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از
صنایع بهمعنای تزریق منابع به آنهاست؛ یعنی حمایت
از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی میدانند .گروه
دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی ،به رفع
موانع تولیدی نیازمندند .شاید یک دهه قبل هرکدام از
این راهکارها میتوانست بهصورت جداگانه مؤثر باشد،
ولی امروز و در میانه تحریمها ،صنایع نیازمند حمایت
مالی و ساختاری شدهاند .البته رفع انواع موانع تولید،

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  98/11/26اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ  600,000,000رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10,000,000,000رﯾﺎل و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم از  600,000ﺳﻬﻢ  1000رﯾﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻪ  10,000,000ﺳﻬﻢ  1000رﯾﺎﻟﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺼﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺬﯾﺮه
ﻧﻮﯾﺴﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ ﺑﻮده و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاى ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎﺻﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻰ ﺳﻬﺎم  1,000رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ) ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ (
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺷﻤﺎره 9905

ﻧﻮﺑ
ﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﻓﻨﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع  :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺑﺮى ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى -ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ،ورزﺷﻰ ،آﻣﻮزﺷﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ  ،ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ  ،ﭘﯿﺎده راه ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻼت ﺑﻠﻮك ﻫﺎى
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ﻣﺴﺎﺣﺖ
ردﯾﻒ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
زﯾﺮﺑﻨﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
125
)ﺧﺮم(

1
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ﻣﺴﺎﺣﺖ
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ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﯿﻠﯿﺎرد
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
رﯾﺎل
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

0

1987

16276

0

0

1997

0

0

471

5874

0

0

0

0

0

1498

0

1,200

0

0
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0
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت از آورده ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ :ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﻰ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﮑﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ :ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻰ اﺳﻨﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران:
-1ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﯾﺖ 99/04/18در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ
آدرس :ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻟﻔﺖ ﺷﺮﻗﻰ ،اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ )ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 6-36861090داﺧﻠﻰ (226و ﯾﺎ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰWWW.BNT.
 irﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-2ﺿﻤﻨ ًﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/04/30ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد.
-3ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارزﯾﺎﺑﻰﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/05/ 05در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﺳﺎﻟﻰ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
ﺗﺬﮐﺮ-1:ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ را از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ،وﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-2اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد و ﻣﺸﺨﺼﺎت در اﺳﻨﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ896951:

کمک فوالد مبارکه و فوالد اکســین تولید شده است.
همین اقدام موجب صرفهجویی چندین میلیون دالری
در کشور شده و عالوه بر آن ،صنعت فوالد را نیز از نظر
فناوری تولید و تجربه ســاخت ،چندین گام به پیش
رانده اســت .همزمان ،راهاندازی ابر پــروژه نورد گرم
شماره  2نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامه
فوالد مبارکه و اساساً صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده
است .این اقدام «پویش تولید ،تداوم و امید» برای فوالد
مبارکه اســت .با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شــماره
 2ظرفیت تولیــد کالف گرم در فــوالد مبارکه به 7.2
میلیون تن خواهد رسید و بر این اساس نهتنها از واردات
بینیاز خواهیم شــد ،بلکه امکان صادرات نیز خواهیم
یافت .همین امروز نیز بخشــی از ورقهــای موردنیاز
صنایع خودروســازی ،صنایع نفت و گاز و لولهسازی و
لوازمخانگی در داخل تولید میشود .همچنین همزمان
با افتتاح نورد گرم شماره  ،2اشتغال قابلتوجهی برای
یَشود .خوشبختانه صنعت فوالد،
جوانان کشور ایجاد م 
بهخصوص فوالد مبارکه ،با قدرت مسیر توسعه را ادامه
میدهد و نمونه بارز آن رشد سود عملیاتی فوالد مبارکه
است که در سال گذشــته به رقم قابلتوجه  62درصد
رسید .سال گذشــته فروش صادراتی فوالد هم رشد
 146درصدی داشــت و میزان فروش وزنی فوالد نیز
با رشد  5درصدی همراه بود و به رقم  6میلیون و 130
هزار تن رسید .در فرودین ماه امسال هم میزان فروش
فوالد  11درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد با
بازدهی بیش از  240درصدی در سال جاری همراه بوده
است .امروز اقتصاد ،رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع
به یکی از مهمترین موضوعات کشــور بدل شده و باید
تمام الزامات برای تحقق اهداف باالدستی و دستیابی
به جهش تولید رعایت شود .اقتصاد ایران زمانی از دام
یَشود که صنایع مهمی مانند فوالد مسیر
رکود خارج م 
رشد و توســعه را در پیش گیرند و بهعنوان پیشران
اقتصاد ملی با قدرت ،کشــور را در مســیر پیشــرفت
قرار دهند.

نسلفردا :با تالش کارکنان ناحیه نورد سرد رکورد
تولید محصول قلعاندود در خط اسیدشــویی  1و
رکورد ماهانه تولید در خط اســکینپاس  2ناحیه
نوردسرد به ثبت رسید .رئیس خط اسیدشویی 1
از کســب رکورد تولید محصول قلعاندود در خط
اسیدشویی  1ناحیه نوردســرد در خردادماه سال
جاری خبر داد .محسن استکی گفت :تالشگران
خط اسیدشویی شماره  1با تولید  13هزار و  639تن
محصول قلعاندود در خردادماه سال جاری رکورد
قبلی تولید این محصول را که مربوط به اسفندماه
ســال  1398و به میزان  11هزار و  960تن بود به
میزان  1679تن افزایش دادند .وی خاطرنشان کرد:
عالوه بر ثبت رکورد فوق تولید واحد اسیدشویی 1
در ماه جاری  7درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خط
بوده است .اســتکی افزود :در همین ماه شاخص
بهرهوری واحد ( )IUبه عدد  88.93رسید که پیش
از این بیشترین مقدار این پارامتر مربوط به فروردین
ماه  97و رقم  88.5بوده است.

فوالد سفیددشت
توسعه به ارمغان میآورد

نسل فردا :مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران
که به همــراه اعضای هیئتمدیره این شــرکت از
کارخانه فوالد سفیددشــت چهارمحالوبختیاری
بازدید میکرد در گفتوگو با مدیران ،پیمانکاران
و مشــاوران این کارخانه میزان پیشرفت پروژه و
راهکارهای تسریع در بهرهبرداری هرچه زودتر واحد
فوالدسازی این کارخانه را مورد بررسی و تبادلنظر
قرار دادند .امیرحسیننادری در این بازدید که در
قالب سفرهای استانی و بهمنظور پیگیری تسریع
روند تکمیل طرحهای هفتگانه فوالدی انجام شد
پس از بازدید از واحدهای تصفیهخانه ،پمپخانه
مرکزی ،آهنسازی و انباشت و برداشت ،از اقدامات
صورتگرفته بهمنظور اجرای پروژه انتقال پساب
شهر بروجن به شرکت فوالد سفیددشت و اجرای
واحد تصفیه اولترافیلتراسیون ابراز خرسندی کرد
و روند افزایش تولید ساالنه آهن اسفنجی از سال
 ۹۵تا  ۹۸در این شــرکت را مطلوب دانســت .در
جریان بازدید این هیئت از طرح فوالدسازی فوالد
سفیددشت ،محموداربابزاده ،مدیرعامل شرکت
ضمن تشــریح اقدامات صورتگرفتــه بهمنظور
راهاندازی واحدهای فوالدســازی و ریختهگری از
راهاندازی این واحد تا پایان سال  1399خبر داد .وی
ابراز امیدواری کرد با حمایتهای شرکت ملی فوالد
و سهامداران ازجمله فوالد مبارکه شاهد دستیابی
به موفقیتهای روزافزون این شرکت باشیم.

ﻧﻮﺑﺖ دوم

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ

آﮔﻬـﻰ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﻰ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺪف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 7950

ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺎده راه درﻣﺎﻧﻰ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ
زﯾﺮﺑﻨﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎ
زﯾﺮﺑﻨﺎ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

مانند تسهیل شرایط تأمین اجتماعی ،مالیاتی ،گمرکی
اشتغال بیشتر برای کشور ،مقدم بر
و بانکی به نفع تولید و
ِ
هر عملی است .دولت در این مقطع زمانی که فشارهای
ناشی از تحریمها بر دوش صنایع سنگینی میکند ،باید
به تغییر روندها و رویهها بیندیشــد؛ مخصوصاً اینکه
تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به
شرایط آنسوی مرزها و تحریمها وابستگی دارد .نمونه
آشکار این موضوع کاهش  48درصدی میزان صادرات
کاالیی کشور در فصل بهار است .کرونا و تحریمها دلیل
غالب بوده ،ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته
اســت .در این موقعیت ،جهش تولید ،ایجاد اشتغال و
کمک به معیشــت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار
دارد .از منظر اقتصــاد کالن ،موقعیت صنعت فوالد با
موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست .البته فشار
تحریمها بر این صنایع بهشدت ســنگین شده و یک
نمونه آن اقدامات خزانهداری آمریکاست که میکوشد
با شناسایی روندهای مالی ،هر شخص و شرکتی را که
با صنعت فوالد ایران در ارتباط اســت زمینگیر کند.
بااینحال مسیر توســعه در این بخش نه متوقف شده
و نه میتوان آن را متوقف کرد .رســالت صنعت فوالد
امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی ،حفظ اشتغال و
به گردش درآوردن چرخهای اقتصاد ملی است و از این
منظر ،دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
فوالد چه کرد و چه میکند؟
توسعه صنعت فوالد کشور در دورانی صورت
میگیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حســاس
اســت؛ هم کرونا روندها و رفتارهــا را تغییر داده و هم
تحریمها مدام روی هم تلنبار میشــود .امــا در این
مقطع زمانــی چندین دســتاورد بــزرگ در کارنامه
صنعت فوالد کشور ثبت شده است .یکی از مهمترین
و استراتژیکترین آنها مشارکت قابلتحسین صنعت
فوالد در راهاندازی خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک
اســت .برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور ،لولههای
فوالدی مناســب برای انتقال نفتترش در کشــور به
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ثبت رکورد تولید در ناحیه
نورد سرد

ﺷﺮﮐﺖﻋﻤﺮانﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

دﻫﯿﺎرى ﮐﻮى راه ﺣﻖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  4/902ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/3/18
ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪول ﮔﺬارى و اﺟﺮاى ﺳﻨﮕﻔﺮش ﭘﯿﺎده رو ﻣﻌﺎﺑﺮ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرى در
ﺣﺪود  7,400,000,000رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات دﻫﯿﺎرى از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺪارك
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻫﯿﺎرى ﮐﻮى راه ﺣﻖ واﻗﻊ در ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن  -ﺷﯿﺮاز ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ راه آﻫﻦ ،ﮐﻮى راه ﺣﻖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/4/17ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺮار ﺳﭙﺎﻫﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  8541و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260296335

ﭼﻮن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/4/8ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  6261روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/3/27ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد اﻟﻒ( در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  8:30اﻟﻰ  10:30روز ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻮرخ 1399/4/27در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار آﺗﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،درﭼﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ )ره( ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮى ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﻼورﺟﺎن ،ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻌﺜﺖ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺮاﺑﻰ ،69اردوﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺗﺮﺑﯿﺘﻰ ﺷﻬﺪا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد و دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ1398/12/29
 -2ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ1398/12/29
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -5اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس داﺧﻠﻰ
 -6ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ 10:30اﻟﻰ 11:30ﻫﻤﺎن روز در ﻣﺤﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
 -1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺮار ﺳﭙﺎﻫﺎن از )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺮار ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/04/10 :

آﮔﻬـﻰ دﻋـﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎدﮔﺎن

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎدﮔﺎن ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻧﻮﺑﺖ دوم راس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/04/25در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن 17
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﻘﺎﺑﻞﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﮐﻼﻧﺘﺮىﺗﺸﮑﯿﻞﻣﻰﮔﺮدد .ﻟﺬاازﮐﻠﯿﻪاﻋﻀﺎدﻋﻮتﻣﻰﺷﻮددروﻗﺖﻣﻘﺮرﺑﺎﻫﻤﺮاهداﺷﺘﻦﻣﺪاركذﮐﺮﺷﺪه
ذﯾﻞ د ر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪه و ﯾﺎ وﮐﻼى ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -1اﺻﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻣﺪارك ﻻزم:
 -2ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 -3ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل1398
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
 -3ﻃﺮح و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد وﯾﮋه 1398و ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﺎﯾﺮ  -4ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1399
 -6ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزرﺳﺎن
 -5ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
* ﺿﻤﻨ ًﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن در ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ و
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/04/21ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

