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خودرو

طرح ویژه عید تا عید شرکت بهمن موتور

طرح ویژه عید تا عید شــرکت بهمن موتــور از تاریخ  31تیر لغایت 10
مرداد  1400با هدف انجــام بازدیدهای فصلی رایگان و ارائه تخفیفات ویژه
در اجرت سرویسهای ادواری و قطعات مصرفی و غیر مصرفی به خودروهای
بهمن موتور در سراسر کشور آغاز میگردد.
به گزارش «مردم ســاالری آنالین» ،علیرضا توکلی طرقی مدیر توســعه
فروش و خدمات گروه بهمن از شــروع طرح خدماتی عید تا عید از  31تیر
 1400خبر داد و در خصوص جزئیات این طرح گفت :جشــنواره عید تا عید
در  78عاملیت منتخب در سراســر کشور اجرا میشود و تا  10مرداد 1400
نیز ادامه دارد.توکلی طرقی در خصوص خودروهای شــامل طرح بیان کرد:
محصــوالت مزدا ،3مزدا، B50، B30،2هــاوال ،H2وانت کاپرا ،وانت کارا و
مزدا میتوانند از خدمات رایگان عیب یابی با دســتگاه دیاگ ،اجرت تعویض
فیلترها و روغن موتور به استثناء روغن گیربکس و دیفرانسیل ،بازدید سطح
ســیاالت (ضدیخ ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک ،منبع آب شیشــه شــور)،
وضعیــت تایرها و صحت عملکرد قطعات ایمنــی مانند لنتها ،برف پاکن و
نور چراغها استفاده نمایند.
مدیر توســعه فروش و خدمات گروه بهمن با اشــاره به اینکه  50درصد
تخفیف در اجرت ســرویسهای ادواری در نظر گرفتیم ،اظهار کرد :عالوه بر
آن  15درصــد تخفیف در خصوص روانکارها و قطعات مصرفی و  25درصد
تخفیف در قطعات یدکی غیر مصرفی ارائه میکنیم.وی ادامه داد :روانکارها
شــامل روغن موتور ،گیربکس ،هیدرولیک فرمان و ترمز و همچنین قطعات
مصرفی شامل انواع لنت ،شمع ،تسمهها و فیلترها میشوند.توکلی طرقی به
انجام طرحهای متنوع خدمات پس از فروش جهت جلب رضایت مشــتریان
در ایام ســال اشــاره و اظهار کرد :در پایان هر طرح از مشتریان نظرسنجی
به عمل آمده و خوشبختانه توانستیم باالترین رضایت دارندگان خودروهای
بهمن موتور را کسب نماییم.مدیر توسعه فروش و خدمات گروه بهمن گفت:
به منظور همکاری با ســتاد ملی مبارزه با کرونا و ســایر سازمانهای ذیربط
و همچنین صرفه جویی در زمان ،مشــتریان محتــرم را به دریافت خدمات
خودرو در محل تشویق کردیم و متقاضیان استانهای تهران و البرز میتوانند
از طریق ســرویس در محل از خدمات این طرح استفاده کنند.توکلی طرقی
ضمن تاکید بر اهمیت مراجعه مشــتریان بــه نمایندگیهای مجاز به دلیل
استفاده از قطعات اصل و با کیفیت تصریح کرد :با وجود تکنسینهای مجرب
و آموزش دیده و تجهیزات اســتاندارد ،مشتریان محترم از کیفیت خدمات
پس از فروش اطمینان خاطر داشته باشند و میتوانند از طریق وبسایت گروه
بهمن و نــرم افزار موبایل به صورت اینترنتی نوبــت پذیرش دریافت کنند.
گفتنی است بهمن موتور با هدف افزایش رضایت مشتریان ،در ارائه خدمات
پس از فروش رشد قابل توجهی داشته است.
ایجــاد مدرن تریــن مرکز خدمات خودرویی کشــور ،حضــور نیروهای
آموزشدیده و با تجربه در ســطح شبکه نمایندگان ،تامین به موقع قطعات
یدکی ،اجرای طرح پیگیری مشــتریان ،بهرهمندی از ســامانههایی همچون
اصالــت قطعه ،نرم افــزار موبایل گروه بهمن ،ســرویس در محل ،خودروی
جایگزین ،اجرای طرحهای فصلی و ...از جمله اقدامات انجام شــده ای است
که سبب شد تا در آخرین ارزیابی ،بهمن موتور مقام دوم در بین خودروسازان
سبک را به خود اختصاص دهد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خبر داد

رشد  ۵۶درصدی اشـتغال صنعتی در بهار ۱۴۰۰

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر تداوم رشد
تولید در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی در ســه ماهه
نخست  ،۱۴۰۰از افزایش صدور پروانههای بهرهبرداری در
حوزه صنعت و رشــد  ۵۶درصدی اشــتغال در این حوزه
خبر داد.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،سعید
زرندی» با اشاره به استمرار سیاستهای این وزارتخانه در
تســهیل حمایت و مانعزدایی از تولید ،افزود :سیاســتها
و اقدامهــای بخــش دولتی در کنار همــت و اراده بخش
خصوصی موجب تداوم رشــد و پویایــی در حوزه تولید و
صنعت کشور بوده است و بر اساس آمار اعالم شده توسط
دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت ،در ســه ماهه
نخست امسال شــاهد اتفاقهای خوبی در حوزه صنعت و
معدن بودیم.
وی با یادآوری سیاســتهای تسهیل صدور مجوزها و
ابالغیههای درونسازمانی وزارت صنعت برای حذف قوانین
و مقررات مزاحم تولید ،از رشــد  ۳۱.۸درصدی مجوزهای
تاسیس و رشد  ۲۵.۳درصدی پروانههای بهرهبرداری بخش
صنعت در ســه ماهه نخست ســالجاری خبر داد.زرندی
خاطرنشانکرد :در سه ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱۰
هزار و  ۷۱۴فقره جواز تاســیس با سرمایهگذاری بیش از
 ۲۷۱هزار میلیارد تومان صادر شده است که موجب ایجاد
 ۲۸۸هزار و  ۹۶فرصت شغلی در کشور شده است.
وی ادامــهداد :پروانههــای بهرهبــرداری نیــز نزدیک
بــه یکهــزار و  ۵۷۲فقره پروانه در بــازه زمانی مذکور با
ســرمایهگذاری بیش از  ۴۶هزار میلیــارد تومان در حوزه
صنعــت صادر شــده و  ۳۹هزار و  ۵۶۶فرصت شــغلی را
ایجاد کرده اســت.بر اســاس توضیحات این مقام مسوول،
در حوزه معدن نیز در سه ماهه نخست  ،۱۴۰۰پروانههای
اکتشــافی با رشد بیش از هشــت درصدی به  ۲۲۱فقره

افزایش یافته و گواهی کشــفهای صادر شده نیز با رشد
نزدیک به چهار درصد به  ۱۰۷فقره رســیده اســت.وی با
تاکیــد بر اهمیت حوزه معدن و برنامههای وزارتخانه برای
حداکثر بهرهبرداری از این منابع ،رشد پروانههای اکتشاف
و گواهیهای کشف را به معنای افزایش جذابیت این حوزه
برای ســرمایهگذاران اعالم کرد.زرنــدی گفت :هزینههای
گواهیهای کشــف با رشــد نزدیک به  ۵۷درصد به ۳۳۳

واردات برنج  ۸۰درصد کاهش یافت
دبیر انجمــن وارد کنندگان برنــج گفت :واردات
برنج در مقایســه بــا دورههای گذشــته ،کاهش ۸۰
درصدی داشــته که همین امر موجــب کمبود برنج
خارجی در بازار شــده اســت.به گزارش صدا و سیما،
مسیح کشــاورز با بیان اینکه واردات برنج در مقایسه
با دورههای گذشــته ،کاهش  ۸۰درصدی داشته که
همین امر موجب کمبود برنج خارجی در بازار شــده
است ،گفت :به عنوان مثال در سال  ۹۸که مشکالتی
مانند تأمین ارز نداشتیم ۷۹۸ ،هزار تن برنج خارجی
وارد کردیــم در حالی که امســال این رقم تاکنون به
 ۸۰هزار تن رسیده است یعنی با کاهش  ۸۰درصدی
مواجه هستیم.
دبیر انجمــن وارد کنندگان برنج گفت :هم اکنون
 ۳۰تــا  ۴۰هزار تن برنج در گمرکات کشــور داریم،
اما برنامه واردات  ۱۰کشــتی  ۶۰هــزار تنی به علت
تصمیم ممنوعیت واردات فع ً
ال اجرا نشــده یعنی کاال
بسته بندی و حمل نشده است و وارد کنندگان حمل
کاال را به بعد از دوره ممنوعیت موکول کردند.کشاورز

میلیارد ریال افزایش پیدا کرده اســت.زرندی بیانداشت:
در سالهای اخیر توجه جدی در وزارتخانه و سازمانهای
تابعــه برای بهرهبرداری حداکثری در حوزه معدن شــکل
گرفته است و بر اســاس آمار و گزارشهای مربوط به سه
ماه نخست ســال ۱۲۱ ،پروانه بهرهبرداری با اشتغالزایی
بیش از یکهزار نفر در کشور صادر شده است.
وی بر ضرورت برنامهریزی برای حفظ و ارتقای نرخ رشد

تولید محصوالت صنعتی و معدنی در کشــور تاکید کرد و
جذب ســرمایه و ایجاد بازار جدید را الزمــه تداوم تولید
برشــمرد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریحکرد:
نــگاه وزارت صنعت یک نگاه حمایت از تولید اســت و به
همین منظور رویکرد تولید صادراتمحور و واردات مبتنی
بر تولید مورد توجه قرار دارد.
وی در ادامه از اســتمرار رشــد تولیــد در محصوالت
پتروشیمی ،لوازمخانگی ،فوالد خام ،انواع سواری ،سیمان،
کاتــد مس و دیگر محصوالت منتخــب صنعتی و معدنی
در ســه ماهه ابتدایی  ۱۴۰۰خبر داد.زرندی گفت :میزان
تولید محصوالت پتروشیمیدر ســه ماه نخست امسال با
رشــد بیش از چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال ،۹۹
به حدود  ۱۶میلیون تن ارتقاء یافته است ،لوازم خانگی نیز
با رشد حدود  ۳۰درصدی به بیش از یک میلیون دستگاه
رسید ،همچنین فوالد خام و کاتد مس نیز به ترتیب رشد
 ۷.۵درصدی و  ۹.۴درصدی را تجربه کردند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه میزان تولید
خودروی ســواری را در سه ماه نخست امسال با رشد ۶.۵
درصد نســبت به مدت مشابه سال  ،۹۹بیش از  ۲۱۳هزار
دســتگاه اعالم کرد و گفت :تولید شمش آلومینیوم نیز در
این ســه ماه ،با رشــد حدود  ۴۰درصدی نزدیک به ۱۳۶
هزار تن بوده است.
وی خاطرنشانکرد :در این مدت تولید الستیک خودرو
با رشــد  ۱.۶درصدی ،انواع کاغذ با رشــد  ۱۴.۴درصدی،
کارتن با رشــد  ۲.۸درصدی ،نئوپان با رشد  ۹.۹درصدی،
نخ سیســتم پنبهای و ترکیبی و الیاف مصنوعی با رشــد
 ۱۰.۴درصدی ،ظروف شیشــهای با رشــد  ۷.۶درصدی،
کاشی و سرامیک (با رشــد  ۲۲.۷درصدی) و شیشه جام
با رشد  ۳۱.۵درصدی همراه بود.

تولید  6/2میلیون تنی شمش و رشد  ۳درصدی محصوالت فوالدی

افزود :بســیاری از وارد کنندگان پیش خرید برنج را
انجام داده بودند که ممکن اســت با ادامه ممنوعیت
واردات ،قراردادهای خــود را لغو کنند و ضرر و زیان
پرداخت کنند.
وی گفــت :اگر برنامهریزی شــود که برای همین
دوره چهار ماهــه نیز  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار تن برنج وارد
شود برای تنظیم بازار مشــکلی نخواهیم داشت.دبیر
انجمن وارد کنندگان برنج افزود :افزایش قیمت برنج
خارجی به افزایــش قیمت برنج ایرانی کمک میکند
که این امر با کمبود برنج خارجی در بازار بیشتر اتفاق
میافتد ضمن این که هم اکنون در دوره برداشت برنج
ایرانی هســتیم و اگر کنترلهای الزم وجود نداشــته
باشــد برنج ایرانی از ســبد مصــرف کنندگان حذف
میشود.کشــاورز گفت :وزارت جهاد کشاورزی هیچ
اعتقادی به اســتدالل ما برای واردات برنج به منظور
تنظیم بــازار ندارد ،تصمیم قطعی خــود را گرفته و
تاکنون درخواستی از ما برای تشکیل جلسه به منظور
حل این مشکل نداشته است.

بررســیها از عملکرد شــرکتهای بزرگ بخش
معــدن و صنایع معدنی در بهار  ۱۴۰۰حاکی از تولید
حدود  ۶.۲میلیون تنی شــمش فوالد و  ۳.۹میلیون
تنی محصوالت فوالدی دارد.به گزارش ایرنا ،بررســی
آمار عملکرد شــرکتهای فــوالد مبارکه و ذوبآهن
اصفهــان ،فوالد خوزســتان ،فوالد خراســان ،فوالد
آلیاژی ایــران ،میدکو ،گروه ملی صنعتی فوالد ایران،
فوالد کاوه جنوب ،چادرملو ،فوالد ارفع ،فوالد بناب و
جهان فوالد حاکی است :در ســه ماه نخست امسال
این شــرکتها با تولید  ۶میلیون و  ۱۸۳هزار و ۷۲۶
تن شــمش فوالد رشد  ۹درصدی در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ثبت کردند.
این در حالی اســت که جمع تولید شــمش این
شــرکتها در خرداد مــاه با افت پنــج درصدی در
مقایســه با خرداد  ۹۹به یــک میلیون و  ۸۴۲هزار و
 ۳۰۹تن رســید.در بهار امسال فوالد مبارکه اصفهان
بــا تولید  ۲میلیون و  ۶۸۵هزار و  ۴۱۰تنی شــمش
معادل  ۴۳درصد کل تولید شــمش رکورد دار شــد.

همچنین عنوان بیشترین رشد تولید با  ۸۰درصد به
شرکت فوالد کاوه جنوب رسید که موفق شد در دوره
یاد شــده  ۴۱۷هزار و  ۷۴۱تن شــمش بیلت تولید
کند.برپایــه این گزارش ،در بخش محصوالت فوالدی
بررســی آمار عملکرد شــرکتهای فوالد آذربایجان،
خراســان ،آلیاژی ایران ،جهان فوالد ســرجان ،نورد
و لوله اهــواز ،گروه ملی صنعتی فــوالد ایران ،فوالد
اکســین ،ورق خودرو چهارمحــال و بختیاری ،فوالد
بناب و فوالد کویر حاکی از تولید ســه میلیون و ۸۹۵
هزار و  ۱۶۷تنی اســت .آماری که در مقایسه با مدت
مشــابه سال گذشته رشد سه درصدی نشان میدهد.
این در حالی است که شرکتهای یاد شده آخرین ماه
فصل بهار را با افت هشــت درصدی در تولید پشــت
سر گذاشــتند و آمار یک میلیون و  ۱۶۱هزار و ۶۲۶
تنی را در خــرداد ماه ثبــت کردند.میلگرد ،میلگرد
آلیاژی ،چهارگوش ،ورق گــرم ،تیرآهن ،لوله ،کالف،
ورق عریض و ورق گالوانیزه ،عمده محصوالت فوالدی
تولیدی این شرکتهاست.

در مجمع عمومیعادی ساالنه ذوبآهن اصفهان عنوان شد:

ذوبآهـن اصـفهان با سـودآوری بر مـدار توسـعه
وضعیت نقدینگی شرکت نســبت به  ۱۰سال گذشته ،اظهار
کرد :طی ســال گذشته سود شرکت به میزان  ۱۵هزار و ۸۱۹
میلیارد ریال رســید که دالیل افزایش میزان درآمد و ســود
شرکت ناشــی از تمرکز بر تولید ،فروش محصوالت صنعتی و
محصــوالت با ارزش افزوده باالتر ،تمرکز شــرکت بر صادرات
بــه دلیل ارزش افــزوده باالتر ،افزایش تورم و افزایش ســطح
عمومیقیمتها است.

رشد  ۲۴۵درصدی سودآوری شرکتهای تابعه
ذوبآهن در سال ۹۹

مجمع عمومیعادی ســاالنه ذوبآهــن اصفهان با حضور
ســهامداران ،نمایندگان صاحبان سهام ،اعضای هیاتمدیره و
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،در تاالر تشریفات
و تاالر آهن ذوبآهن اصفهان با رعایت پروتکلهای بهداشتی
پنجشــنبه  ۲۴تیرماه برگزار شد .نمایندگان سهامداران عمده
ذوبآهندر جایگاه هیات رئیسه قرار گرفتند و سعید عبودی
ت مدیره شــرکت صدر تامین ریاســت مجمع را
رئیــس هیا 
عهدهدار شد.
منصور یــزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن اصفهــان در ارایه
گزارش هیاتمدیره مربوط به عملکرد ســال  ۹۹و برنامههای
آتی این شرکت گفت :ســال  ۹۹سالی خاص و ویژه به لحاظ
شــیوع ویروس کرونا و محدودیت صادرات و واردات مواد اولیه
برای تمام کشورها بود اما با این وجود طی سالهای  ۹۸و ۹۹
رشــد  ۴و  ۵درصدی و در مجموع دو سال ،رشد  ۹درصدی را
در تولید داشتیم.
یزدیزاده با اشاره به دســتاوردهای مهم شرکت ذوبآهن
اصفهان ،تاکید کرد :دریافت گواهینامه اســتاندارد ملی ایران
برای تولید ریل ملی ،رکورد تولید ریل به میزان  ۵۸هزار تن با
افزایش  ۲۸۲درصدی نســبت به سال  ،۱۳۹۸طراحی و تولید
ســوزن ریل ،1A1E60طراحی و تولید ریل معدن  ۱۸Rدر
نــورد  ،۶۵۰پذیرش ریل ملی در بورس کاال ،انعقاد نخســتین
قرارداد صادرات ریل و بــه کارگیری ریل در  ۶محور راه آهن
کشــور از جمله دستاوردهای ریلی ذوبآهن در سال  ۹۹بوده
است.

تولید ریل ،آغاز تولید محصوالت
با ارزش افزوده باال در ذوبآهن بود

یــزدیزاده با بیان اینکه ذوبآهــن  ۱۰درصد تولید فوالد
کشــور را دارد که تولید آن مشابه  ۷۵درصد سایر فوالدسازان
دنیاســت ،افزود :روش سایر تولیدکنندگان فوالد کشور مشابه
معادل  ۵درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز است ،بنابراین
ذوبآهن برای ماندن در گوی رقابت ،استراتژی تنوع بخشی به
تولیدات خود را در پیش گرفته است که تولید ریل آغاز تولید
محصــوالت با ارزش افزوده باال بــود و به دنبال آن محصوالت
دیگر همچون کالفهای صنعتی ،تکمیل سبد ورق سازههای

فوالدی ،طراحی و تولید تیرآهن نیمه ســبک و ....در دســتور
تولید قرار گرفت .وی به تنوع بخشــی محصوالت در نورد۶۵۰
اشــاره کرد و گفت :همواره ذوبآهــن در نورد ۶۵۰با ظرفیت
مازاد مواجه بود که با ورود ریل به این کارگاه ،ظرفیت خالی را
پر کردیم و این موجب تکمیل ظرفیت ،تنوع بخشی محصوالت
و کاهش ضایعات تولیدات شده است.
مدیرعامــل ذوبآهن اصفهــان با تاکید بــر اینکه کمبود
مــواد اولیه و لزوم تولید محصوالت بــا ارزش افزوده باال یکی
از چالشهای ذوبآهن است ،تصریح کرد :امروز توسعه تیرآهن
بال پهن در ذوبآهن ضرورت دارد ،البته باید توجه داشت که
بیشــترین حاشیه سود برای این شــرکت به ترتیب مربوط به
تولید ریل ،سپس کالف ،آرک ،تیرآهن و میلگرد ساده است.
وی در ادامه با اشــاره به بازسازی کوره بلند شماره یک بعد
از پنج ســال توقف با اتکا به توان داخلی شرکت و بومیسازی،
گفت :این اتفاق موجب افزایش ظرفیت تولید شرکت به میزان
 ۸۰۰هزار تن در ســال و کاهش ریسک تولید ذوبآهن شده
است .مدیرعامل شــرکت ذوبآهن اصفهان با اشاره به بهبود

وی یــادآور شــد :ذوبآهن ،شــاهد رشــد  ۲۴۵درصدی
سودآوری شرکتهای تابعه خود نسبت به سال  ۹۸بوده است.
یزدیزاده با بیان اینکه با همت تالشــگران ذوبآهن برای
نخســتین بار خروج از زیان انباشــته پس از یک دهه در این
شــرکت اتفاق افتاده است ،گفت :ذوبآهن طی یک دهه برای
نخستین بار در سال  ۹۹به این نقطه رسید تا بتواند سود را بین
سهامداران توزیع کند و سال گذشته میزان سود  ۵۰۰میلیارد
تومان را پیشبینی کرده بودیم ،اما به  ۹۷۴میلیارد تومان سود
قابل توزیع دست یافتیم.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با اشاره به برخی دستاوردهای
مهم این شــرکت ،گفت :تملک معادن زغالســنگ سوادکوه،
تکمیل فاز نخســت پروژه انتقال پســاب فوالدشهر ،طراحی،
ساخت و نصب درهای فلکسیبل باطری  ۳ککسازی در مسیر
صنعت سبز ،دســتیابی به دانش فنی طراحی نسوز بدنه کوره
بلند برای نخستین بار در کشور ،افزایش  ۴۰هزار میلیارد ریالی
حد اعتباری شــرکت در بانکها ،دریافــت لوح تقدیر از بانک
مرکزی و ...از جمله این دستاوردها بوده است.
وی ادامه داد :یکــی از عوامل تاثیرگذار بر تولید ذوبآهن،
عــدم تامین یک میلیون و  ۷۵۰هزار تن ســنگآهن بوده که
تغییــرات پیاپی در وزارت صمت در ســال قبل یکی از عوامل
اصلی آن بوده است.
یزدیزاده درباره پروژه تزریق پودر زغال در کاهش مصرف
کک ،گفت :کاهش هزینههای ارز ناشی از واردات کک ،کاهش
وابستگی به کک با توجه به محدود بودن ذخایر زغال ،افزایش
بهرهوری کــوره بلند از جمله دالیل تاکید بر اجرای این پروژه
است.
وی دربــاره دالیل تاخیر در اجرای ایــن پروژه ،گفت :عدم

اســتفاده از کارشناسان و شرکتهای خارجی به دلیل تحریم،
عــدم امکان بازدیــد و طی دورههای آموزشــی پرســنل در
کشورهای دارای این تجهیزات ،عدم وجود تجربه بهرهبرداری
از این پروژه در کشور ،عدم امکان تثبیت شرایط کاری در کوره
بلندها به دلیل برخی مشکالت در تامین مواد اولیه باکیفیت و
کم آبی از جمله دالیل تاخیر است.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در ادامه به برخی چالشهای
ذوبآهن اشــاره کرد و افزود :خشکســالی ،کمبود آب ،عدم
پایداری تامین مواد آهندار ،قرار گرفتن ذوبآهن در لیســت
تحریم ،پایین بودن ســرمایه در گردش ،شیوع کرونا ،ظرفیت
پایین تولید زغال کشور ،تغییرات مداوم قیمت نهادههای تولید،
عدم بهرهمندی نیروگاههای شرکت از گاز از جمله اصلیترین
چالشهای این شرکت است.
به گفته یزدی زاده ،تغییر رژیم کوره بلند به ســمت سایر
مواد آهن دار ،خرید برق از بورس انرژی ،افزایش تولید ،کاهش
مصرف کک ،تملک معادن سنگآهن ،تکمیل پروژههای تامین
آب ،تولید محصول با ارزش افــزوده باالتر ،اصالح قراردادهای

خریــد ،افزایش موجودی مواد اولیه ،تداوم صادرات محصوالت
به  ۲۲کشــور با وجود قرار گرفتن در لیســت تحریم ،انتقال
نماد ذوب از فرابورس به بورس ،مدیریت هزینههای شــرکت
با اصالح نرمهــای مصرف و ...از جمله برنامههای ذوبآهن در
سال  ۱۴۰۰است .وی ادامه داد :تداوم پروژههای تصفیه پساب،
تعیین تکلیف قطعی مطالبات سازمان تامین اجتماعی ،تسکیل
کنسرســیویم و کلنگ زنی واحد تولید ورقهای الکتریکی به
ارزش  ۴۱۵میلیــون یورو از دیگر برنامههای این شــرکت در
سال جاری است.
مدیرعامل شــرکت ذوبآهن اصفهان همچنین اظهار کرد:
طی ســه ماهه نخست امســال تولید محصوالت ذوبآهن به
میزان  ۱۲درصد در چدن ۳ ،درصد در شمش و یک درصد در
محصول اصلی رشد داشــته است .وی گفت :به طور قطع اگر
امســال ذوبآهن محدویتهای آبی را نداشت ،دست کم ۵۰
هزار تن تولید محصوالتش بیشتر بود.

مصوبات مجمع

مصوبات این مجمع بدین شــرح اســت :صورتهای مالی
تلفیقی گروه و شرکت سهامیذوبآهن اصفهان (سهامیعام)
شــامل صورت وضعیتهای مالــی به تاریخ  ۳۰اســفند ماه
 ۱۳۹۹و صورتهای سود و زیان ،تغییرات در حقوق مالکانه و
جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به  ،۱۳۹۹/۱۲/۳۰با
اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
با توجه خروج ذوبآهن اصفهان از زیان انباشته ،برای اولین
بار به ســهامداران سود تعلق گرفت ومقرر گردید از محل سود
قابل تخصیــص  ۹هزار و  ۷۳۸میلیارد ریــال به میزان 35/4
درصد معادل  ۳هزار و  ۴۴۴میلیارد ریال ( به ازای هر ســهم
 ۵۶ریال) بهعنوان ســود سهام ،با رعایت مفاد اصالحیه قانون
تجارت ،به سهامداران پرداخت شود.
همچنین موسســه حسابرســی هوشــیار ممیز به عنوان
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه
حسابرســی تدوین و همکاران به عنوان حســابرس مستقل و
بازرس قانونی علی البدل ،برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
همچنیــن روزنامههای دنیــای اقتصاد و صمــت جهت درج
اطالعیه و آگهیهای شرکت برای مدت یکسال ،تعیین گردید.

