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88498441سرويس  شهرستان

رونمايي از نماد  40 سردار شهيد 
در گلستان 

از نماد  40 سردار ش�هيد دوران دفاع     گلستان
مقدس، شهداي مدافع حرم و سالمت 

استان گلستان رونمايي شد.
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در حاشيه برگزاري مراسم رونمايي از 
40 المان سردار شهيد، گفت: با پيگيري سپاه نينواي استان و اداره كل 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس توانستيم تمثال و تابلوي 
40 سردار شهيد هشت سال دفاع مقدس، شهداي مدافع حرم و شهداي 

سالمت را رونمايي و كار نصب آنها را از امروز آغاز كنيم. 
وي با بيان اينكه نصب تمثال ش��هدا در آستانه چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس، جلوه ديگري از ايثار و ش��هادت را در ش��هر گرگان به تصوير 
خواهد كشيد، افزود: نصب اين نمادها كه در بلوارهاي اصلي و ورودي 
و خروجي شهر گرگان انجام مي شود تا هفته دفاع مقدس ادامه خواهد 
داشت.  وي افزود: نصب تصاوير و تمثال شهداي انقالب خواسته بحق 
خانواده هاي شهدا و جامعه ايثارگر اين شهر بود، خيلي ها معتقد بودند 
گرگان با همه زيبايي هايش يك كمبود دارد و آن نبود تصاوير ش��هدا 

در سطح شهر است. 
شهردار گرگان خاطرنش��ان كرد: هرچند بيش��تر از تصاوير و تمثال 
شهدا، راه و نگاه ش��هيدان اس��ت كه بايد بر مجموعه مديريتي ساري 

و جاري باشد. 
----------------------------------------------------

توزيع هزار و 300 بسته معيشتي ناجا 
در بين محرومان گيالني 

معاون اجتماع�ي فرماندهي انتظامي     گيالن 
استان گيالن از مشاركت ناجا در مرحله 
دوم رزماي�ش مواس�ات ب�ا توزيع ه�زار و 300 بس�ته خب�ر داد. 
سرهنگ مجيد رسول زاده فرساد معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
اس��تان گيالن با بيان اينكه خانواده بزرگ نيروي انتظامي نيز همانند 
س��اير بخش ها و نهادها در امر برگزاري مرحله دوم رزمايش مواسات، 
همدلي و كمك مؤمنانه در گيالن مش��اركت مي كند گفت: در همين 
راستا تاكنون هزار و 300 بسته معيشتي تهيه و ذربين نيازمندان توزيع 
شده اس��ت.  وي با بيان اينكه فعاًل زمان توزيع بس��ته هاي حمايتي و 
معيشتي در بين نيازمندان مشخص نشده است، افزود: اين بسته هاي 
حمايتي و معيش��تي ش��امل روغن، خش��كبار، حبوبات و ساير ارزاق 
اساسي سبد خانوار است كه پس از تهيه و فراهم آوردن مقدمات كار بين 
خانواده هاي محروم توزيع مي شود.  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان گيالن تصريح كرد: خانواده هاي آس��يب ديده از شيوع ويروس 
كرونا و به طور كلي افراد و مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي 

نظير كميته امداد از اين بسته هاي معيشتي بهره مند مي شوند. 

شميم خدمت 
در ۷ بقعه متبركه كهگيلويه و بويراحمد

مدي�ركل اوق�اف و ام�ور خيري�ه     كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه و بويراحمد از اجراي طرح 
شميم خدمت در هفت بقعه متبركه با هدف جهش توليد و اشتغال 

خبر داد. 
حجت االسالم سيدنوراهلل جنتي مديركل اوقاف و امور خيريه كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: سازمان اوقاف به منظور فرمايشات رهبر معظم انقالب 
در زمينه »جهش توليد« اجراي طرح شميم خدمت با محور اشتغالزايي 
در 7بقعه  را در دستور كار خود قرار داده است.   وي با بيان اينكه اين طرح 
در سه گام اجرا مي ش��ود، افزود: مرحله اول كه در بحث توليد و اشتغال 
و همچنين استفاده از ظرفيت نيروي انس��اني است كه براي اين كار در 
بس��ياري از شهرس��تان ها و مناطق اطراف آنها بقاع متبركه، كارخانه، 
كارگاه، و مش��اغلي وجود دارد ك��ه با دعوت از صاحبان اين مش��اغل و 
حرفه ها، زمينه آموزش كارآموزان را فراهم مي ش��ود.   مديركل اوقاف 
و امور خيريه كهگيلويه و بويراحمد با بي��ان اينكه مرحله دوم در زمينه 
اشتغالزايي در بقاع متبركه، فراهم كردن مقدمات و زمينه كار و توليد در 
بقاع است، گفت: در اين طرح زمين هاي اطراف امامزادگان براي اجراي 
طرح هاي كشاورزي و اشتغالزايي واگذار مي شود.  جنتي افزود: در مرحله 
س��وم با راه اندازي بازارچه هاي خيريه و فروشگاه هاي ويژه، محصوالت 
توليد شده توسط جامعه هدف در معرض فروش قرار گيرد.  وي با بيان 
اينكه سعي مي شود در اين طرح به خانواده هاي كم بضاعت توجه بيشتري 
شود، گفت: مشاغل مختلفي از جمله فرش بافي، صنايع دستي و پرورش 
گياهان دارويي در قالب طرح »شميم خدمت« در دستور كار قرار دارد. 
----------------------------------------------------

اجراي طرح »تبركات علوي« با توزيع
 ۱000 بسته معيشتي بين نيازمندان كرمانشاهي 
مديركل اوق�اف و امورخيريه اس�تان     كرمانشاه
كرمانش�اه از اج�راي ط�رح »تبركات 
علوي« با توزيع هزار بسته معيشتي بين نيازمندان استان در دهه 

واليت خبر داد. 
حجت االس��الم محمد صالحي مدي��ركل اوقاف و امورخيريه اس��تان 
كرمانش��اه گفت: همزمان با دهه واليت، طرح تبركات علوي با هدف 
كمك به خانواده هاي كم برخوردار در اس��تان كرمانشاه با توزيع هزار 
سبد غذايي اجرا شد.  وي اين سبدهاي غذايي را شامل برنج، گوشت، 
ماكاروني، روغن، حبوبات، تن ماهي، رب و... عنوان كرد و افزود: ارزش 
هر بسته در حدود 200 هزار تومان اس��ت.  صالحي سپس با اشاره به 
پاي كار بودن مجموعه اوقاف استان در حوزه اجراي رزمايش مواسات 
و كمك مؤمنانه، افزود: از ابتداي شيروع بيماري كرونا به صورت مداوم 
كمك هايي از س��وي مجموعه اوقاف اس��تان در اختي��ار نيازمندان و 

آسيب ديدگان از كرونا قرار گرفته است. 

قم پايتخت فرهنگ و هنر مساجد ايران شد 
   قم با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي شهر مقدس قم به عنوان 
پايتخ�ت فرهن�گ و هن�ر مس�اجد اي�ران انتخ�اب ش�د. 
بهرام سرمست استاندار قم روز پنج شنبه در مراسم انتخاب شهر مقدس قم به عنوان پايتخت فرهنگ 
و هنر مساجد ايران گفت: انتخاب قم به عنوان پايتخت فهما هم به جا و هم شايسته است، به لحاظ آن 

ظرفيت هايي كه در قم وجود و هم به لحاظ 
فعاليت هايي كه از سوي مردم واليت مدار و 
متدين اين شهر در شروع انقالب اسالمي به 
عنوان خاستگاه انقالب اسالمي انجام شده و 
مي شود، انتخاب آن به عنوان پايتخت فرهنگ 

و هنر مساجد كشور دور از انتظار نبود. 
وي افزود: بايد با اتخ��اذ رويكردهاي جديد 
براي نسل جديد پيام هاي جديد داشته باشيم 
و بتوانيم ارزش هاي انقالب اسالمي را به نسل 

جديد با شيوه هاي نو و با استفاده از ظرفيت مساجد برسانيم.  سيدموسي حسيني كاشاني مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم نيز در اين مراسم گفت: امروز المان و نشان قم به عنوان پايتخت 
فرهنگي هنري مساجد كشور نيز رونمايي مي شود كه نويد بخش روزهاي درخشان تري براي مساجد 

استان قم و اين استان مي تواند الگوي مساجد ساير مناطق كشور قرار بگيرد. 

انتخاب كاشان به عنوان نخستين پايتخت نهج البالغه كشور
همزمان با عيد غدير، كاشان به عنوان اولين پايتخت نهج البالغه     كاشان

كشور معرفي مي شود. 
ميثم نمكي رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي كاشان، با اش��اره به انتحاب كاش��ان به عنوان 
نخس��تين پايتخت نهج البالغ��ه، گفت: منطقه كاش��ان از س��ابقه علمي و فرهنگي بس��يار مهم و 

چشمگيري برخوردار است و يكي از مهم ترين 
و اثرگذارترين مؤسسه هاي فرهنگي در حوزه 
نهج البالغه در اين شهرس��تان فعال است و 
س��االنه تعداد زيادي از حافظان نهج البالغه 

را تربيت مي كند. 
وي افزود: س��ال گذش��ته، پيش��نهاد شد با 
توجه ب��ه ظرفيت ه��ا و فعاليت هايي كه در 
زمينه معارِف نهج البالغه در اين منطقه انجام 
مي ش��ود، كاش��ان به عنوان اولين پايتخت 

نهج البالغه در كشور به مدت دو س��ال معرفي ش��ود.  رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كاشان، 
تصريح كرد: از منظر تاريخي نيز، قطب الدين سعيد بن عبداهلل راوندي به عنوان يكي از مفاخر علمي 
و فرهنگي كاشان در سده ششم يا هفتم نخستين بار ش��رح جامعي بر مفاهيم فرهنگي، اجتماعي، 

اقتصادي، سياسي نهج البالغه در چند جلد نوشته است. 

برگزاري پويش مائده غدير با توزيع
 ۵۰ هزار پرس غذاي گرم در چهارمحال و بختياري 

آغاز اجراي  اقدام ملي مسكن براي ساخت
۲۰ هزار واحد مسكوني در استان مركزي 

پوي�ش مل�ي     چهارمحال و بختياري
مائده غدير در 
چهارمحال وبختي�اري  با توزي�ع ۵0 هزار 
ش�د.  اج�را  گ�رم،  غ�ذاي  پ�رس 
حجت االسالم و المسلمين عابدين كاظمي نيا  
مس��ئول جبه��ه فرهنگ��ي انقالب اس��المي 
چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه اطعام  
غدير بر اساس روايات، بس��يار مورد توجه و از 
ارزش��مندترين اعمال مورد نظر ائمه اطهار و 
مايه زنده نگه داشتن عظمت و بزرگي عيد غدير 
است، گفت: مطابق تفاهم بنياد علوي و جامعه 
ايماني مشعر از مجموعه جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي و س��تاد فرمان اجرايي حضرت امام ، 
پويش مل��ي مائده غدير با كم��ك  هيئت هاي 
مذهبي و ب��ا هدف ط��رح پخ��ت و توزيع ۵0 
هزار پرس غذاي گرم در روز غدير در اس��تان 

اجرايي  شد. 
وي تصريح كرد: 18  تن مرغ از ستاد اجرايي 
فرمان امام  تحويل گرفته شد و 18 تن مرغ به 
ارزش 300 ميليون تومان تحويل شد و براي 
طبخ غذا با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 
در اختي��ار هيئت هاي مدهبي اس��تان قرار 

گرفت . 

مس��ئول جبه��ه فرهنگي انقالب اس��المي 
چهارمح��ال و بختي��اري با اش��اره به كمك 
260ميلي��ون توماني هيئت ه��اي مذهبي و 
تأكيد بر مش��اركت 32 هيئت ب��راي اجراي 
اين پوي��ش در اس��تان افزود: چه��ار هيئت 
مذهبي در ل��ردگان، چهار هيئ��ت در اردل، 
شش هيئت در فارسان و چهار هيئت در بن 
و ديگر شهرستان هاي اس��تان در اين طرح 

مشاركت داشتند. 
كاظمي نيا  خاطرنش��ان كرد: در ش��هركرد  نيز 
به صورت متمركز ۵ هزار غذا در ناهار روز عيد 

غدير طبخ  و توزيع مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه پيش از اي��ن  نيز در ماه 
مبارك رمضان 70 هزار وعده غذايي از سوي اين  
نهاد در اس��تان طبخ و به عنوان افطاري توزيع 
شد، گفت: در ايام  شيوع كرونا اهميت اطعام  روز 
عيد غدير به عنوان  يك سنت ارزشمند شكل 

گرفته و در حال گسترش است. 
مس��ئول جبه��ه فرهنگ��ي انقالب اس��المي 
چهارمح��ال و بختي��اري افزود »ب��ا توجه به 
استقبال خوب مردم و نهادها از اطعام كمك به 
فقرا اين اقدامات در طول سال و به مناسبت هاي 

مختلف ادامه خواهد داشت. 

در ح�ال حاضر     مركزي
طرح اقدام ملي 
مس�كن بيش از ۲0 هزار واحد مسكوني در 
اس�ت.  ش�ده  آغ�از  مرك�زي  اس�تان 
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در جريان 
سفر يك روزه خود به استان مركزي در حاشيه 
بازديد از واحدهاي مس��كوني كوي سجاديه 
در اراك با اش��اره به س��اخت 20ه��زار واحد 
مسكوني طرح اقدام ملي مسكن، گفت: پروژه 
336 واحدي در كوي سجاديه به اتمام رسيده 
و مردم زندگي خود را در اين واحدها ش��روع 
كردند و طرح هاي باز آفريني شهري پيوسته با 
برنامه مستقيم انجام شد و اميدواريم از طريق 
اجراي اين برنامه ها هيچ حاشيه نشيني، بافت 
فرس��وده و ناكار آمد را نداش��ته باش��يم.  وي 
با تش��كر از تالش هاي ش��ركت هاي سازنده، 
انبوه س��ازان، مس��كن سازان در س��اخت اين 
مس��اكن عنوان كرد: در طرح هاي باز آفريني 
مهم است كه واحدهاي فرس��وده، ناكارآمد و 
ناپايدار در واحدهاي مقاوم انتقال پيدا كنند و 
در فاز چهارم با س��رمايه در گردشي كه فراهم 
شده اميدواريم تا پايان سال آينده هيچ بافت 
فرس��وده و ناكارآمدي در اي��ن منطقه وجود 

نداشته باشد و تمامي واحدها نوساز و مقاوم و 
از كيفيت الزم برخوردار و براي زندگي مناسب 
باشند.  وزير راه و شهر سازي گفت: امروز طرح 
اقدام ملي مس��كن بيش از 20 ه��زار واحد در 
اس��تان مركزي آغاز شده اس��ت و اين استان 
مي تواند پيش��تاز استان هاي باش��د كه پاسخ 
قاطع و روشن نسبت به نياز مسكن براي جامعه 
خود دارد و دغدغه مهم مردم را برطرف ساخته 
اس��ت.  اس��المي عنوان كرد: با آغاز عمليات 
اجراي��ي پروژه هاي امروز در اس��تان دو اتفاق 
مهم رقم خورد، يعني مردم اعتماد مي كنند كه 
دولت براي توليد و عرضه مس��كن وارد ميدان 
شده و نقش آفريني مي كند و بايد توليد عرضه 

مساكن به جريان پايدار تبديل شود. 
وي بيان داشت: س��ازندگان، كارگزاران و انبوه 
سازان بايد پاي كار پروژه هاي مسكوني باشند 
تا اعتماد متقاب��ل وزارت راه با آنها تحكيم پيدا 
مي كند و هم اعتماد مردم به آنها به دليل اينكه 
خانه هاي از اين طريق ساخته شده، دو چندان 
مي شود.  وزير راه و شهرسازي افزود: واحدهاي 
مسكوني احداث شده در استان معماري ايراني 
اسالمي در آن رعايت ش��ود و كيفيت خانه ها 

مورد رضايت مردم باشد. 

مديرعامل فوالد مباركه در مجمع عمومى ساالنه مطرح كرد:

تحقق سود 187 ريالى براى هر سهم در سه  ماهه اول سال جارى
مباركه  فوالد  عامل  مدير  مهندس عظيميان 
در مجمع عمومى ساالنه اين شركت از تحقق 
براى هر سهم در سه  ماهه  سود 187 ريالى 
ادامه  براى  اول سال جارى خبر داد و گفت: 
اوليه،  مواد  تامين  آميز  موفقيت  راه  اين 
است. شركت  روى  پيش  چالش   بزرگ ترين 

  
عادى ساالنه صاحبان سهام شركت  مجمع عمومى 
اسفند  به 29  منتهى  مالى  براى سال  مباركه  فوالد 
1398 از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 15 مردادماه 
سال جارى با حضور 68,23 درصد سهامداران در محل 
برگزارى همايش هاى مركز تحقيقات اين شركت در 
حالى برگزار شد كه توجه به لزوم رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى و به جهت جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا، 
سهامداران حقيقى مى توانستند به صورت آنالين و با 
وارد نمودن كد بورسى و شماره شناسنامه خود روند 

برگزارى مجمع را به صورت زنده مشاهده نمايند. 
مديرعامل فوالد مباركه دربخش نخست اين مجمع با 
ارائه گزارش عملكرد اين شركت در سال 98، گفت: 
در مجموع توليدات فوالد مباركه با 16درصد افزايش 
از 6 ميليون و 776 هزار تن در سال 97 به هفت 
ميليون و 835 هزار تن در سال 1398 رسيده است. 
سهم محصوالت گرم از اين توليدات 6 ميليون و 94 
هزارتن با 20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته، 
محصوالت سرد و پوشش دار با 2 درصد افزايش به 

يك ميليون و 741 هزار تن رسيد. 
وى با بيان اين كه درآمد حاصل از فروش محصوالت 
شركت در سال گذشته، بيش از 39 هزار ميليارد تومان 
تومان  ميليارد  داد: حدود 28 هزار  ادامه  است،  بوده 
سهم فروش محصوالت گرم و 11هزار ميليارد تومان 
سهم فروش محصوالت سرد و پوشش دار بوده است كه 
در مجموع درآمد شركت از محل فروش محصوالت 67 

درصد نسبت به سال 1397رشد كرده است.
مهندس عظيميان با اعالم اين كه در سال 98 فروش 
داخلى با رشد 4,5 درصدى به 6 ميليون و 130هزار 
تن رسيد، از افزايش فروش صادراتى با 65 درصد رشد 

به يك ميليون و 450هزار تن خبر داد.
وى در رابطه با عملكرد شركت در حوزه سودآورى 
سال     در  مباركه  فوالد  ناخالص  سود  كرد:  اظهار 
1398، با 52 درصد رشد نسبت به سال 1397، به 
166 هزار ميليارد ريال؛ سود عملياتى با 28 درصد 
خالص  سود  و  ريال  ميليارد  هزار   152 به  افزايش 
افزايش به 147هزار ميليارد ريال  با 21 درصد  هم 
رسيده است. مهندس عظيميان با اشاره به بهاى تمام 
افزود: 57 درصد  توليد فوالد در سال 1398،   شده 
هزينه ها كه بخش اعظمى را به خود اختصاص داده 
است مربوط به تامين مواد مستقيم مصرفى بوده است 

و 34 درصد براى بخش سربار ساخت و 9 درصد نيز 
صرف پرداخت دستمزدها شده است.

مدير عامل فوالد مباركه با اشاره به برنامه هاى توسعه 
در اين مجموعه عظيم صنعتى اضافه كرد: احداث خط 
توليد نورد گرم 2 فوالد مباركه، مهم ترين پروژه مطرح 
در شركت است. اين پروژه  پس از 12 سال بد عهدى 
اروپا، با سرمايه گذارى بالغ بر 70 هزار ميليارد ريال 
ظرف مدت 3 سال با هدف تكميل سبد محصوالت و 
زنجيره ارزش به بهره بردارى خواهد رسيد و با اين 
بسيار  سود  فروشى،  خام  از  پيشگيرى  ضمن  اقدام 
بااليى براى سهامداران و ذينفعان شركت به ارمغان 

خواهد آورد.
شركت  در  كنسانتره  توليد  خط  احداث  پروژه  وى 
مهم  هاى  طرح  ديگر  از  را  خراسان  سنگان  فوالد 
با اشاره به اين كه فاز اول  فوالد مباركه برشمرد و 
به صورت  ماه  خرداد  در  تنى  ميليون  پروژه 5  اين 
به  جمهورى  رييس  حضور  با  كنفرانس   ويديو 
بهره بردارى رسيد، تصريح كرد: فاز دوم اين پروژه 
به زودى و به احتمال يسيار زياد تا اواخر مرداد ماه 
انجام خواهد شد. وى در همين خصوص اضافه كرد: 
متاسفانه با شيوع ويروس كرونا كار اين پروژه با كمى 
حضور  عدم  عليرغم  حال  اين  با  شد.  مواجه  مشكل 
كارشناسان خارجى و شرايط مذكور همه عوامل اجرايى 
داخلى براى پيشرفت دست به دست هم دادند تا اين 

پروژه كه نقش مهمى در توليد و تامين مواد اوليه فوالد 
مباركه دارد، هرچه سريعتر در مدار توليد قرار گيرد.

مهندس عظيميان در بخش ديگرى از سخنان خود 
به ساير پروژه هاى توسعه اى در دست اجراى گروه 
فوالد مباركه اشاره كرد و گفت: اجراى پروژه واحد 
فوالدسازى و ريخته گرى شركت فوالد سفيد دشت 
چهارمحال و بختيارى با بيش از 30 هزار ميليارد ريال 
سرمايه گذارى و حمايت شركت فوالد مباركه با هدف 
توليد 800 هزار تن تختال از سال 1395آغاز شد و تا 
پايان سال 1398بيش از 81 درصد پيشرفت فيزيكى 

داشته است.  
وى در همين خصوص به سرمايه گذارى فوالد مباركه 
در احداث كارخانه 30 هزار تنى توليد الكترود گرافيتى 
شركت نوين الكترود اردكان اشاره كرد و گفت: فوالد 
اولين شركت در كشور براى دست  مباركه به عنوان 
يابى به دانش فنى و توليد الكترودهاى گرافيتى دراقدام 
نموده است. در اين راستا سرمايه گذارى بالغ بر330 
ميليون يورو در سال 1399 در دستور كار قرارگرفت و 
خوشبختانه فاز نخست اين خط توليد كه شامل سالن 
از 80  بيش  پايان سال 1398  تا  است،  ماشين كارى 
حالى  در  اين  است.  داشته  فيزيكى  پيشرفت  درصد 
است كه در طراحى اوليه اين كارخانه قابليت توسعه 
 به 45 هزار تن را نيز دارد و پيش بينى مى شود بخش 
را  گرافيتى  الكترود  انواع  به  نياز شركت  از  اى  عمده 

مرتفع نمايد. 
مدير عامل فوالد مباركه در بخش ديگرى از سخنان 
به  عمل  به  نسبت  مباركه  فوالد  اهتمام  به  خود 
مسئوليتهاى اجتماعى خود و مسئوليت پذيرى در 
قبال جامعه اشاره و خاطرنشان كرد: اين شركت با 
همواره  شركت  مديره  هيئت  و  سهامداران  موافقت 
در اين حوزه با تخصيص مبلغى تالش كرده است تا 
در كنار هموطنان باشد اين در حالى است كه شيوع 
ويروس كرونا باعث شد شركت نگاه خاص ترى به 
بر  عالوه  و  باشد  داشته  حوزه  اين  ديدگان  آسيب 
مساعدت مالى كه بر اساس مصوبات صورت گرفته 
هيئت مديره صورت گرفت، موافقت شد تا اكسيژن 
تحت  هاى  بيمارستان  نياز  مورد  بيماران  نياز  مورد 
پوشش دانشگاه علوم پزشكى استان را نيز به صورت 

رايگان تامين نمايد. 
وى افزود: در سال هاى اخير كه تحريم هاى ظالمانه، 
قلب تپنده صنعت كشور را نشانه رفته است، شاهد اين 
هستيم كه مديران و كاركنان با غيرت و با تدبير فوالد 

مباركه در سال 1398 نيز خوش درخشيدند.
سخنان  از  ديگرى  بخش  در  عظيميان  حميدرضا 
خود از سرمايه گذارى فوالد مباركه در اجراى طرح 
شهرى  پساب  آورى  جمع  و  فاضالب  شبكه  احداث 
 شهرستانهاى لنجان و مباركه به عنوان يكى ديگر از 
سرمايه گذارى هاى موفق شركت ياد و با تاكيد بر اينكه 

اين اقدام در راستاى عمل به مسئوليتهاى اجتماعى 
شركت و با هدف تامين بخشى از آب مورد نياز شركت 
به  با  كرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار  كار  دستور   در 
بهره بردارى  رسيدن اين پروژه پساب شهرهاى مورد نظر 
 به جاى سرريز شدن به رودخانه زاينده رود و به بار آوردن 
شبكه  اين  توسط  محيطى،  زيست   خسارتهاى 
به  شركت  توليد  خطوط  در  و  تصفيه  آورى،  جمع 

عنوان يك منبع آب پايدار بازچرخانى خواهند شد. 
مدير عامل فوالد مباركه در ادامه سخنان خود با اشاره 
با  سال 1399شركت  طول  در  كه  هايى  سختى  به 
ها  تحريم  وجود  با  داد:  ادامه  است،  بوده  مواجه  آن 
و كمبودهاى مواد اوليه و تجهيزات و ...  با همت و 
تالش مديران و كاركنان شركت در سال 1398قطار 
پر سرعت فوالد مباركه همچنان به مسير تعالى و رشد 
افزايش  تا جائيكه بزرگترين  ادامه داد.  فزاينده خود 
سرمايه از محل سود انباشته در تاريخ بورس كشور با 
نام فوالد مباركه به ثبت رسيد و اين شركت به لحاظ 
ارزش بازار بين شركت هاى توليدى در بورس جايگاه 

نخست را به خود اختصاص داد. 
وى كسب جايزه طاليى بنياد كيفيت اروپا در ارزيابى 
EFQM اروپا، كسب عنوان برترين شركت دانشى و 
راهيابى به جايزه مديريت آسيا، كسب تنديس طاليى 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان، دستيابى به رتبه 
اول در ارزش بازار سرمايه كشور، كسب جايزه ملى 

تنها  دريافت  اندود،  قلع  محصول  در  ايران  كيفيت 
تنديس زرين تعالى سازمانى و سازمان سرآمد كشور، 
دريافت رتبه اول در گروه فلزات اساسى از ميان 100 
افتخارات شركت در  از جمله  را  ايرانى  برتر  شركت 

سنوات اخير و سال 1398 اعالم كرد. 
مهندس عظيميان كسب همه اين موفقيتها را وامدار 
ناپذير  خستگى  و  فداكار  پرتالش،  انسانى  نيروى 
ارزشمندترين  عنوان  به  آنها  از  و  دانست  شركت 

سرمايه سازمان نام برد. 
وى در همين خصوص و در بخش پايانى سخنان خود 
از تالش بى دريغ كاركنان و مديران شركت كه در 
برابر تند بادها، از جمله تحريم هاى ظالمانه آمريكا 
تا شيوع ويروس كوئيد 19 جانانه مقاومت كردند و 
دست از تالش برنداشتند تا چرخ اقتصاد كشور در باال 
و پائين دست صنعت فوالد در گردش باشد، تشكر و 

قدردانى كرد. 
عامل  هيئت  رئيس  مقام  قائم  جلسه  اين  ادامه  در 
معدنى  صنايع  و  معادن  نوسازى  و  توسعه  سازمان 
ايران (ايميدرو) و رئيس مجمع از خريد شركت اپال 
فوالد  اهداف  مهمترين  از  يكى  عنوان  به  پارسيان 
مباركه در سال جارى نام برد. عباس نعيمى گفت: 
تامين مالى شركت بايد از دو طريق منابع داخلى يا 

خارجى صورت گيرد.
وى ادامه داد: منابع خارجى از طريق وام از كشورهاى 
سرمايه گذارى  جذب  صورت  به  يا  و  است  خارجى 
خارجى و حضور سرمايه گذاران خارجى در كشور است 
كه اين منابع به جهت شرايط كشور فعال منتفى است. 
منابع داخلى به صورت استقراض از بانك هاى داخلى 
و بازار سرمايه است. افزايش سرمايه فوالد مباركه سال 
گذشته از طريق بازار سرمايه، مبلغ 3400 ميليارد 
تومان بوده است كه اين عدد قابل توجهى نيست. لذا 
فوالد مباركه براى تحقق اهداف خود در توسعه ها به 

حمايت سهامدارن نياز دارد. 
نشان  ايميدرو خاطر  عامل  رئيس هيئت  مقام  قائم 
سهام  ارزش،  نظر  از  توانست  مباركه  فوالد  كرد: 
هلدينگ خليج فارس را پشت سر گذارد و به رتبه 
يك برسد. سهامداران اين شركت بايد در نظر داشته 
باشند،حفظ اين رتبه بسيار با اهميت است كه بايد 

توسط سهامداران صورت گيرد.
صورت هاى  مجمع  ادامه  در  گزارش  اين  بنابر 
اتقاق آرا به تصويب رسيد. و  مالى فوالد مباركه به 
روزنامه هاى دنياى اقتصاد، صمت، تعادل و ايران به 

عنوان روزنامه هاى كثيراالنتشار انتخاب شدند. 
همچنين در پايان مجمع عمومى ساالنه فوالد مباركه 
با موافقت اعضا براى سال 1399، به ميزان 47,025 
ميليارد ريال سود تقسيم شد كه براى هر سهم 225 

ريال سود درنظر گرفته شد.


