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۴

۱۴۰۱/۱۱/۰۴سه شنبه

۵
@atashkarی دنبال کنیدزما را در فضای مجا

http://www.newswire.ir/JICLUXKN


)۰۷:۳۳-۰۱/۱۱/۰۴(مجمعدراصفهانذوبآهنسرمایهافزایشتصویب

۴
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)۰۸:۱۷-۰۱/۱۱/۰۴(شدتصویباصفهانذوبآهنسرمایهافزایشفوقالعاده؛عمومیمجمعدر

)۰۷:۲۸-۰۱/۱۱/۰۴(فوقالعادهعمومیمجمعدراصفهانذوبآهنسرمایهافزایشتصویب

به اصفهان ذوبآهن فوقالعاده عمومی ایرمجمع اصفهان، ذوبآهن هیئتمدیره رئیس کوهی؛ مهدی وریاست مدیرعامل رخصتی؛ ج

ش و اجتماعی تأمین سازمان نماینده درخشنده؛ مجمع، شردبیر نماینده سعیدی حسین مجمع، ناظر بهعنوان صدرتأمین کتهایرکت

بورس سازمان نماینده ذوبآهن، اقتصادی و مالی معاون سلیمی؛ احمد مجمع، دوم ناظر بهعنوان ایران نسوز فرآوردههای و صباتأمین

ب حقوقی و حقیقی سهامداران و قانونی بازرس بازرسی، سازمان نماینده بهادار، اوراق سرمایهرو افزایش پیشنهاد دراینمجمع، شد. گزار

شرش سرمایه و گرفت قرار تصویب و موردتأیید انباشته، سود محل از اصفهان ذوبآهن سهامی ازرکت و61کت یالرهزارمیلیارد504هزار

و70به بازرسرمیلیارد775هزار گزارش و هیئتمدیره گزارش استماع از بودند عبارت مجمع این دستورجلسه مفاد یافت. افزایش یال

ش تصمیمگیرقانونی سرمایه، افزایش پیشنهاد درخصوص شرکت سرمایه به مربوط ماده اصالح و سرمایه افزایش درخصوص درری کت

اصفهان5ماده(اساسنامه ذوبآهن هیئتمدیره رئیس کوهی؛ مهدی بود. فوقالعاده عمومی مجمع صالحیت در مواردیکه سایر و (

ایثا اصفهان، ذوبآهن شهدای بهویژه کشور شهدای خاطره و یاد گرامیداشت صنعتیربا عظیم مجتمع این آزادگان و جانبازان گران،

بهرهبردا و ساخت شبانهرورگفت: کوشش و تالش ثمره اصفهان ذوبآهن از چهارسالزی طی آنرا که بود عاشق و متعهد نسلی ی

ه اکنون و رساندند عربهسرانجام پزیکاز مرز این اقصینقاط در بزریزان صنایع سکاندار تجربهرگهر و دانش این و بوده کشور فوالدی گ

۵
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تص مسئول مقام این میشود. منتقل ترنسلبهنسل با کرد: ذوبآهنأیح مالی ساختار بهبود برای اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کید

برنامه و سرمایهگذازیراصفهان به نیاز ذوبآهن در توسعه متعدد پروژههای اجراییشدن برای داری شری سرمایه افزایش که کتریم

جا سال در گفت: کوهی میکند. کمک اینموضوع نربه افزایش با بری و گاز مشخص بهطور و تولید نهادههای دررخ بودیم. مواجه ق

شده ارسال مجلس به که امسال ه50بودجه که است شده گرفته درنظر فوالد صنعت برای گاز قیمت افزایش افزایشزدرصد را تولید ینه

با اصفهان ذوبآهن افزود: وی دهیم. افزایش را باالتر ارزشافزوده با محصوالت تولید باید توسعه پروژههای اجرای با بنابراین میدهد

نیر بودوراندیشی، همکارگاههای طی نیز آب بخش در و کرده تأسیس گذشته در را شرق با دردستاحداثری را پساب پروژه مپنا کت

ارزشمند ایناقدامات که گرفته دراختیار را خوبی معادن اولیه مواد پایدار تأمین برای مزایدهها در حضور با نیز معدن بخش در و دارد

ش تولید افزایش تأثیربر صدرتأمین،رکت و شستا مجموعه دو درهماهنگیبا گفت: اصفهان ذوبآهن هیئتمدیره رئیس دارند. بسزا ی

دستو در مرحله سه در ذوبآهن سرمایه پسرافزایش نیز بعدی مرحله دو و میشود انجام امروز آن اولینمرحله که گرفت قرار کار

ش مالی توان تا میشود اطالعرسانی الزم اقدامات درمواجههباراز و یافته افزایش مختلف بخشهای در فعالیت برای یسکهایرکت

بهت عملکرد بتواند درمختلف، را ذوبآهن مالی ساختار اصالح که سرمایه افزایش این افزود: وی باشد. داشته مزایاییری دارد؛ پی

ش مالی توان افزایش و مالیاتی معافیت هیئتمدیرهرهمچون رئیس داشت. خواهد بههمراه نیز را توسعه پروژههای اجرای برای کت

ط انجام و ذوبآهن مشکالت حل برای عمده سهامدار درحالحاضر داشت: اظهار ارتقایرذوبآهن بهتر، تولید برای توسعهای حهای

است.داشتهبسیارخوبییزیربرنامهوهمراهیسهامداران،جهتیرسودآوبرایًانهایتویربهرهو

)۲۳:۲۲-۰۱/۱۱/۰۳(فوالدبخشدرارزشافزودهتولیداهمیتکرد؛تاکیدایرانفوالدانجمنعضو

ح گفت: اما برشمرد، امکانپذیر را جهان فوالد برتر تولیدکنندگان ششم رتبه به کشورمان دستیابی ایران، فوالد تولیدکنندگان انجمن عضو - محصوالترمیمتالز تولید سمت به کت
و کیفی محصوالت تولید دنبال به فوالد تولیدکننده برتر کشورهای امروز افزود: خبرنگاران جمع در مطلب این بیان با قاسمی بهمن باشد. کار دستور در باید باال ارزشافزوده با و کیفی

ح سو و سمت این به نیمهخامفروشی و خامفروشی از باید هم ما اساس این بر هستند. هایتک صنایع و باال ارزشافزوده کنیم؛ربا باالتزکت ارزشافزوده داشت.ریرا خواهد برایمان ی

تامین به ابتدا باید زمینه این در کرد: بیان صنفی مقام این میمتالز، گزارش بزبه آب، تامین بهویژه موردنیاز وریرساختهای گاز ق،

ش مدیرعامل پرداخت. آرجادههای نورد تصرکت فوالد سیاستگذاریان اگر کرد: بخشریح این نهایی محصوالت صادرات برای مناسبی ی

باالت ارزشافزوده و اشتغالزایی باشیم، ارزآورداشته ضمن و داشت خواهد دنبال به واحدهاری خالی ظرفیتهای از کشور، برای ی

عدمتامین ایران، فوالد تولیدکنندگان انجمن عضو شد. خواهد میتواندزاستفاده که برشمرد کشور فوالد تولید پاشنهآشیل را یرساختها

هدف به چشمانداز55دستیابی افق در فوالد تنی تامین1404میلیون صورت در گفت: اما کند، همراه چالش با سالزرا یرساختها،

تولید به بهراحتی را35آینده ایرانی هر فوالد مصرف سرانه قاسمی، رسید. خواهیم فوالد تن نصفوکیل200میلیون که برشمرد گرم

شد: یادآور و است جهانی بهرمتوسط توجه با کرد: اضافه او است. بوده مساله این دلیل گذشته، سالهای در ساختوسازها کود

فناو ایران، فوالد صنعت شراینکه از را موردنیاز دانش و بزری بارکتهای همچنین کرده، اخذ «نیپون» و «دانیلی» همچون جهان گ

داخلیسا برنامههای بسیازمحققشدن در گذشته سالهای در شری بهری قادر حتی و باالست صنعت این در خودکفایی درصد کتها،

بسیا بومیسارتولید مباحث در حال این با هستیم؛ داخل در موردنیاز تجهیزات مقامزی این داشت. نظر در را اقتصادی صرفه باید ی

لعادهفوقاعمومیمجمعدراصفهانذوبآهنمایهسرایشافزتصویبسایه:|خبرخبرادامهادامه
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ب و گاز محدودیت مشکالت به ادامه در شرایطرصنفی، تابع هرچند زمینه این در کرد: اظهار و اشاره نوردی و فوالدی واحدهای در ق

ش و صنایع برای نوبتبندی همچون برنامههایی با میتوان اما هستیم، اولویت یک بهعنوان خانگی بخش نیاز تامین و کتها،رکشور

کرد.فراهمراچالشاینبامواجههبرایبهتریزیربرنامهموجبات

ش ورود به بزروی نیررکتهای ساخت به معدنی صنایع و معدن بخش بوگ تامین برای برایرگاه مهم این گفت: و کرد اشاره ق

برش تولید موضوع اینکه ضمن نیست، فراهم متوسط و کوچک رارکتهای خود خاص پیچیدگیهای و است تخصصی بحث یک ق

ش برخی ورود همچنین قاسمی بهطورردارد. افزود: و شد یادآور را پساب از موردنیاز آب تامین به نورد و فوالدی خصوصی کتهای

بز اکنون شرگترنمونه خرین با کشور خصوصی بخش فوالدساز فشارریدارکت بدون را خود موردنیاز آب همه بویینزهرا، شهر پساب ی

و سطحی منابع سایر به عرضهزآوردن را واحدها فراروی دیگر مشکل ایران، فوالد تولیدکنندگان انجمن عضو میکند. تامین یرزمینی

کرد.عنوانبورسکاالدراولیهموادقطرهچکانیواندک

اقتصاددنیایمنبع:

فوالدبخشدرشافزودهارزتولیداهمیتلز:متامی|خبرخبرادامهادامه
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