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پیام مدیرعامل فوالد مبارکه در 
مورد ششمین دوره تحریم های 

آمریکا علیه این شرکت

کســانی کــه امــروز در اقدامــی حقیرانه نام 
شرکت هایی را در فهرست تحریم های خود اعالم 
کرده اند که تنها مراودات محدود اقتصادی با فوالد 
مبارکۀ اصفهان داشته اند، قطعا از پیشینیان خود 
دربارۀ تاریــخ پرافتخار فوالد مبارکه شــنیده اند 
و می داننــد فــوالد مبارکــۀ اصفهان کــه امروز 
درخشان ترین ستارۀ ســپهر صنعتی و اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران اســت، نه تنها در سایۀ 
محدودیت های شــدید دوران جنــگ تحمیلی 
متولد شده، بلکه در دوران تحریم های همه جانبۀ 
بیگانگان به بلوغ اقتصادی رسیده است؛ تا آنجا که 
وقتی در ســال های اخیر نام پرافتخارش یک باره و 
دوباره و ســه باره به طور مستقیم مورد تحریم های 
ظالمانه قــرار گرفت، نه تنها انــدک خللی به روند 
موفقیت های اقتصادی و دانشــی آن وارد نگردید، 
بلکه با اتکا به توان و تخصص بومی کارکنان خود هر 
روز بیش ازپیش مسیر پیشرفت و توسعه را درنوردید 
و امروز در جایگاهی قرار گرفته که دشمنان مأیوس 
خود را وادار به انجام اقداماتی نموده که به جز تعبیر 
»درماندگی سیاســی« نام دیگری نمی توان بر آن 
نهاد.  از ایــن  رو بر خود واجــب می دانیم به عنوان 
شــاگردان و دانش آموختگان مکتب فوالد مبارکۀ 
اصفهان، ضمن تأکید بر پایداری و مقاومت اقتصادی 
فوالد مبارکه اصفهان در مقابل این تحریم های کور و 
بی اثر، دستاوردهای سال های اخیر را که با وجود همۀ 
تحریم های مستقیم و غیرمستقیم به ایرانیان تقدیم 
نموده ایم با کمال افتخار به هم وطنان، سهام داران 
و تمامی فعالین اقتصادی اعــم از صنایع فوالدی و 
غیرفوالدی یادآوری کنیم و نوید روزهای پررونق 
و سودآور را به مردم شــریف ایران دهیم. ما مردان 
پوالدینیم که در مســیر تولید، توسعه و مقاومت 
اقتصادی زره فوالدی به تن کرده ایم و با این نسیم های 
سیاســی، نه تنها از پای نمی نشــینیم، بلکه نقش 
بی بدیل فوالدمــردان ایران زمین را به رخ جهانیان 

خواهیم کشید. »هستیم بر آن عهد که بستیم«.
 حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

    
راه اندازی فوالدسازی فوالد 

سفیددشت برای کشور توسعه به 
ارمغان می آورد

امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایران که به همراه اعضای هیئت مدیرۀ این شرکت از 
کارخانۀ فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
بازدید می کرد، در گفت وگو با مدیران، پیمانکاران 
و مشــاوران این کارخانه میزان پیشــرفت پروژه و 
راهکارهای تســریع در بهره برداری هرچه زودتر 
واحد فوالدســازی این کارخانه را مورد بررســی و 
تبادل نظر قرار دادند. وی در این بازدید که در قالب 
سفرهای استانی و به منظور پیگیری تسریع روند 
تکمیل طرح های هفت گانۀ فوالدی انجام شــد، 
پس از بازدیــد از واحدهای تصفیه خانه، پمپ خانۀ 
مرکزی، آهن سازی و انباشت و برداشت، از اقدامات 
صورت گرفته به منظور اجرای پروژۀ انتقال پساب 
شهر بروجن به شرکت فوالد سفیددشت و همچنین 
اجرای واحد تصفیۀ اولترافیلتراسیون ابراز خرسندی 
کرد و روند افزایش تولید ســاالنۀ آهن اسفنجی از 
سال ۹۵ تا ۹۸ در این شرکت را مطلوب دانست. در 
جریان بازدید این هیئت از طرح فوالدسازی فوالد 
سفیددشت، محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت، 
ضمن تشــریح اقدامات صورت گرفتــه به منظور 
راه اندازی واحدهای فوالدســازی و ریخته گری، از 
راه اندازی این واحد تا پایان سال 13۹۹ خبر داد. وی 
ابراز امیدواری کرد با حمایت های شرکت ملی فوالد 
و سهام داران ازجمله فوالد مبارکه، شاهد دستیابی 
به موفقیت هــای روزافزون این شــرکت ازجمله 
بهره برداری از واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
در سال جهش تولید باشــیم. در بخش پایانی این 
بازدید، نادری گفت: راه اندازی واحد فوالدســازی 
این کارخانه، ارزش افزوده زیادی برای کشور خواهد 

داشت و توسعۀ منطقه را به ارمغان خواهد آورد.

اخبار فوالد

نخستین جلسۀ مدیران روابط عمومی شرکت های معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ 
با حضور سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل ایمیدرو 
برگزار شد. در این نشست، محبوبه فکوری، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی سخنانی با اشاره به اهمیت تأثیر اطالع رسانی به موقع 
و تولید محتوای مناسب برای مخاطبان سازمان ها تصریح کرد: فوالد مبارکه با تولید 
محتوای مناسب توانسته ارتباط بسیار خوبی با مخاطبان برقرار کند. ضمن این که تولید 
محتوای غیرمستقیم این شرکت درخصوص احداث خط نورد گرم شمارۀ 2 یکی دیگر از 

فعالیت های بسیار خوب رسانه ای در این شرکت است.
 دید وسیع دکتر مدرس خیابانی 
نسبت به رسانه و روابط عمومی

وی در ادامه گفت: دکتر مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دید وسیعی نسبت به رسانه و روابط عمومی دارد. می توانم بگویم با توجه به تجربۀ سال ها 
فعالیت خبرنگاری، در هیچ دوره ای همچون اکنون، روابط عمومی و رسانه مورد توجه 

نبوده است.
فکوری گفت: مدرس خیابانی معتقد است افتتاح طرح های گوناگون به دست مدیران، 

بدون وجود پوشش رسانه ای، بازخورد مناسبی در سطح جامعه نخواهد داشت.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صمت با اشاره به دیدگاه مدرس 
خیابانی نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: به گفتۀ سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اگر برچسب اقتصاد تک محصولی به اقتصاد ایران زده شود، با افتخار اعالم 

می کنم آن محصول مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: این فرصــت بی نظیری برای بخش معدن و صنایع معدنی اســت که در 

مسئوالن رده باالی کشور به این حوزه توجه دارند و در نتیجه باید بر آن تمرکز کرد.
فکوری با بیان این که مسئوالن به باور اهمیت رسانه و روابط عمومی رسیده اند، گفت: 
گرایش به نوشتن نرم خبر و تولید محتوای غیرمستقیم از سوی روابط عمومی ها، تأثیرات 

مطلوب تری در مخاطبان در مقایسه با گزارش آگهی های ارسالی به رسانه ها دارد.
 تقویت نحوۀ اطالع رسانی روابط عمومی ها 

در انعکاس دستاوردها
در ادامۀ این جلسه، مدیر روابط عمومی ایمیدرو اعالم کرد: تقویت نحوۀ اطالع رسانی 
با رویکرد انعکاس اقدامات و برنامه های شــرکت های معدن و صنایع معدنی در ذیل 
برنامه هــای روابط عمومی های این حــوزه قرار می گیرد. محمد ســپهر افزود: نحوۀ 
اطالع رسانی اقدامات و برنامه های شرکت ها از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است و در 
این زمینه باید برنامه ریزی در قالب ساخت فیلم و ابزارهای جدید اطالع رسانی مورد توجه 
قرار گیرد. مدیر روابط عمومی ایمیدرو با اشاره به ضرورت هم افزایی روابط عمومی های 
این حوزه در برگزاری نمایشگاه های تخصصی، گفت: برنامۀ زمان بندی برگزاری و عنوان 

نمایشگاه های معدن و صنایع معدنی نیاز به بازنگری دارد.
سپهر ادامه داد: در حال حاضر استراتژی مشخصی در برگزاری نمایشگاه ها وجود 
ندارد و در این خصوص باید نشستی با حضور مدیران روابط عمومی ها و دبیران همایش ها 
و نمایشگاه ها برگزار شود تا خانوادۀ معدن و صنایع معدنی در تعیین موضوعات مهم این 

حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی کنند.
وی با اشاره به اهمیت استراتژی »ساخت داخل« در حوزۀ معدن و صنایع معدنی، 
اظهار داشت: رویکرد بومی سازی مورد تأکید سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

همچنین رئیس هیئت عامل ایمیدرو است.

مدیر روابط عمومی ایمیــدرو افزود: در این زمینه، روابط عمومی شــرکت ها باید 
دستاوردهای خود را در قالب ابزارهای نوین اطالع رسانی از جمله محتوای خبری، فیلم، 
اینفوگرافی، موشن گرافی و... در دستور کار قرار دهند تا از این طریق، اقدامات به صورت 

مطلوبی در جامعه انعکاس داده شود.
 آموزش و تدوین برنامۀ جامع 

برای اطالع رسانی یک ضرورت است
در این نشســت مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشــی از عملکرد 
اطالع رسانی فوالد مبارکه بر اهمیت تدوین برنامه ای جامع برای دستگاه های زیرمجموعه 
و ایجاد سامانه ای مشترک در این حوزه تأکید و تصریح کرد: در این مسیر باید با در نظر 
گرفتن برنامه های آموزشی هدفمند و با جدیت هرچه بیشتر گام برداشت. وی در ادامه 
با اشاره به اهمیت اخالق مداری در حوزۀ رسانه خاطرنشان کرد: توسعۀ ارتباطات بین 
سازمان های زیرمجموعه و تبادل تجارب آن ها می تواند به رشد فزاینده در این حوزه کمک 
کند. مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تأکید کرد: در فوالد مبارکه شورای سیاست گذاری و 
اطالع رسانی ایجاد شده تا بتوان ضمن طبقه بندی اطالعات و نظام مند کردن هرچه بهتر 

آن ها، ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کرد.

فوالد مبارکه با تولید محتوای مناسب ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار می کند
خبر
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سال آینده، ظرفیت تولید فوالد ایران 
از حدود 40 میلیون تن عبور میکند و به 
تبع آن، زنجیرۀ باالدستی و پاییندستی 
شامل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره 
نیز حرکــت می کنــد و ظرفیت های 

جدیدی از آن به مدار می آید.
محســن رضیعی، معاون اقتصادی 
و مالی شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر 
این مطلب گفت: طی سال ۹۸ شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان در افزایش سرمایۀ 
بسیاری از شــرکت های سرمایه پذیر 
مشارکت کرده اســت که از آن جمله 
می توان به افزایش ســرمایه در شرکت 
سرمایه گذاری توســعۀ معادن و فلزات 
به بیش از 2۵0 میلیارد تومان اشاره کرد. 
همچنین به منظور مشارکت در افزایش 
سرمایۀ شرکت های سرمایه پذیر و جبران 
مخارج سرمایه ای و پیشــبرد اهداف 
توســعه ای آن ها، شــرکت در افزایش 
سرمایه در شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر به مبلــغ 121 میلیارد تومان و 
در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به 
مبلغ 110 میلیارد تومان و تأمین منابع 
مالی برای احداث و بهره برداری از معدن 
جدید )طرح آنومالــی D1۹( از جمله 

اقدامات صورت گرفته است.
    

  با توجه به وضعیت حاکم بر 
بورس و رشد قابل توجه سهام فوالد 
در این زمینه، سیاست های فوالد 
مبارکه برای افزایش سودآوری و 

ارزش سهام چیست؟
 اقدامــات و اســتراتژی های فوالد 
مبارکه همواره براســاس بهره گیری 
از اصول و سیاســت های ابالغ شده در 
قالب سند چشم انداز 1404 و همچنین 
مفاد برنامۀ اقتصــاد مقاومتی و برنامۀ 

تحقق واقعی سیاست جهش تولید در 
کشور تدوین شــده و در این خصوص، 
برنامه های مورداشاره از دو منظر تکمیل 
زنجیرۀ ارزش و انجام سرمایه گذاری ها 
قابل بررســی و در حال پیگیری است. 
بر این اســاس کار به نحوی پیش رفته 
اســت که در منظر اول ناظــر بر تالش  
برای تکمیل زنجیرۀ ارزش گروه فوالد 

مبارکه است.
یکی از طرح هایی کــه در این حوزه 
مطرح شده عبارت است از طرح توسعۀ 
فوالد هرمزگان که برای افزایش ظرفیت 
ســاالنه تولید از 1.۵ بــه 2 میلیون تن 
طراحی و اجرایی شده است. در کنار این 
طرح تعریف شده از سوی فوالد مبارکه، 
تکمیل زنجیــرۀ ارزش کارخانۀ فوالد 
سفیددشــت در قالب به بهره برداری 
رســیدن خط تولید تختال نیز در نظر 
گرفته شده اســت. برآوردهای دقیق 
فوالد مبارکه نشان می دهد این دو طرح 
مذکور می توانند ظرفیت تولید خام گروه 
فوالد مبارکه و به تبع آن کشور را حدود 

13 درصد افزایش دهند.
به طور قطــع اجرای ایــن طرح ها 
در نهایــت منجر به تأمین و پوشــش 
ظرفیت های بالاستفادۀ کارخانه های 
نورد فوالدی در کل کشــور خواهد شد 
و این امر کمک شــایانی بــه زنجیرۀ 
فوالد کشــور خواهد کرد. در این میان، 
بهره برداری و افتتاح کنسانتره ســازی 
سنگان نیز در زمرۀ همین طرح ها قرار 
می گیرد که به منظور تحقق شــعار از 
»ســنگ تا رنــگ« در مجموعۀ فوالد 

مبارکه طراحی شده است.
ایــن طــرح یکــی از مهم تریــن 
دســتاوردهای اخیر بــوده که حاصل 
تالش و همت کارشناسان داخلی و تکیه 

بر توان مهندســی داخلی است. در این 
میان، پیشبرد فازهای عملیاتی کارخانۀ 
الکترود گرافیتــی اردکان نیز در جهت 
کاهش ریسک تأمین منابع تولید فوالد 
طراحی شده است. بدین ترتیب دستیابی 
به یکی از حیاتی ترین منابع تولید فوالد 
از طریق روش قوس الکتریکی که همان 
الکترود گرافیتی است فراهم می شود و 
می تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیرۀ 
ارزش و کاهش ریســک در تداوم تولید 
فوالد کل صنعت فوالدی کشور در سطح 

ملی و بین المللی ایفا کند.
مجموعه تمامی این طرح ها و ورود 
آن ها به زنجیرۀ تولید می تواند زمینه ساز 
شرایط بسیار مناسبی به لحاظ سودآوری 
و افزایش تولید این گروه صنعتی باشد. 
نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن اســت که 
شرکت فوالد مبارکه با انجام مطالعات 
و بررســی های همه جانبه و در راستای 
تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزۀ 
تولید فوالد، از هیچ کوششی در اجرای 
پروژه های تأثیرگــذار در اقصی نقاط 
کشــور دریغ نکرده و همواره به عنوان 
پیشــران صنعت فوالد در کشور نقش 
حمایتی و سازندۀ خود را به نحو مطلوب 

ایفا کرده است.
به هرحال، خوشبختانه صنعت فوالد 
اکنون یک صنعت جاافتاده در اقتصاد 
ایران به شمار می رود و بخش مهمی از 
تولید ناخالص داخلی کشور را به خود 
اختصاص داده است. از سویی، صنایع 
فوالدی به موازات نقش آفرینی در اقتصاد 
ایران طی ســال های گذشــته، بالغ بر 
یک سال و نیم است که نقش بسزایی در 
ارزآوری برای کشور داشته است و بخش 
عمده ای از سبد صادراتی ایران به صنعت 
فوالد وابسته است. برخالف چند سال 

قبل، اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست 
که فوالد یکی از صنایع بسیار مهم برای 
توسعۀ کشور به شمار می آید که نه تنها در 
ایران، بلکه در دنیا از جایگاه بسیار مهمی 
برخوردار شده است؛ به نحوی که بخش 
زیادی از رشــد اقتصادی دنیا و اشتغال 
تعریف شده در کشــورهای جهان نیز 
نه تنها به این صنعت وابسته است، بلکه 
مســتقیما از آن تغذیه می شود. امروزه 
توسعۀ صنعت فوالد الزمۀ صنعتی شدن 
کشورهاست و به تبع آن، ایران نیز در این 
مسیر در حال حرکت است. مسلما هرچه 
کشور صنعتی تر باشــد، نقش صنعت 
فوالد در آن بیشتر می شود. بر این اساس، 
ظرفیت سازی خوبی در سال های اخیر 
در صنعت فوالد ایــران صورت گرفته 
و سازمان توسعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( نیز در 
سال های گذشته سرمایه گذاری هایی 
در این مســیر انجام داده که باعث شده 
ظرفیت تولید فوالد کشــور نزدیک به 
سه برابر افزایش یابد و این ظرفیت سازی 
همچنان ادامه دارد. بررسی های آماری 
نشان می دهد در ســال آینده، ظرفیت 
تولید فوالد ایــران از حدود 40 میلیون 
تن عبور می کند که به تبع آن، زنجیرۀ 
باالدستی و پایین دســتی شامل آهن 
اسفنجی، گندله و کنسانتره نیز حرکت 
می کند و ظرفیت هــای جدیدی از آن 
به مدار می آید. ضمــن این که در حوزۀ 
پایین دســت نیز محصوالت فوالدی 
از رشد مناســبی برخوردار است و یک 
الیه پایین تر، شاهد افزایش عرضۀ مواد 
اولیه، رشــد تولید و صادرات خواهیم 
بود. در مجمــوع، فــوالد یک صنعت 
استراتژیک اســت که به نظر می رسد 
مسیر توسعۀ خود را طی می کند و ما هر 
روز، شاهد بهبود وضعیت آن خواهیم 
بود. پیش بینی ما این است که در سال 
جاری و سال آینده، این روند روبه رشد 

همچنان ادامه یابد.
  سال گذشته چه میزان از منابع 
مالی فوالد مبارکه صرف افزایش 

سرمایه گذاری ها شده است؟
عالوه بــر آنچه پیــش از این گفته 
شد، افزایش ســرمایه در شرکت فوالد 
سفیددشت واقع در استان چهارمحال 
و بختیاری به مبلغ 27۵ میلیارد تومان 
به منظور اصالح ساختار مالی شرکت و 
جبران مخارج ســرمایه ای واحد احیا و 
آهن سازی این شرکت انجام شد. افزایش 
سرمایه در شرکت نوین الکترود اردکان 
نیز به مبلغ 120 میلیارد تومان جهت 
استفاده از فرصت های سرمایه گذاری 
جدید و تقویت سرمایۀ شرکت و افزایش 
سرمایه در شــرکت فلز تدارک فوالد 
مبارکه اصفهان به مبلــغ حدود 100 
میلیارد تومان به منظور اصالح ساختار 

ســرمایه و جبران مخارج سرمایه ای از 
دیگر اقدامات در این حوزه اســت که به 

ثبت رسیده است.
یکی از مهم ترین اقدامات در منظر 
ســرمایه گذاری های فوالدمبارکــه 
انجــام افزایش ســرمایه در شــرکت 
فوالد هرمزگان و افزایش ســرمایه این 
شرکت به میزان 66.67 درصد از محل 
سود انباشته و اصالح ساختار سرمایه و 
جلوگیری از خروج وجه نقد از این شرکت 
بوده است. اصالح ساختار سرمایه با توجه 
به الزامــات قانونی مربــوط به کفایت 
سرمایه، یکی از دالیل افزایش سرمایۀ 
بورس کاالی ایران به میزان ۵0 درصد 

از محل سود انباشته بوده است.
 در حوزۀ ســود ناشــی از 
فعالیت های فــوالد مبارکه چه 
چشــم اندازی می تــوان برای 

سهام داران متصور بود؟
چشم انداز سودآوری فوالد مبارکه 
در ســال ۹۹ را می تــوان در دو بخش 
ترســیم کــرد: بخــش اول مربوط به 
فعالیت های عملیاتی اســت. از همان 
روزهــای ابتدایــی ســال ۹۹ به رغم 
این که شــیوع بیماری کرونا بر بیشتر 
فعالیت های تولیدی این شرکت سایه 
انداختــه بود، مدیریت عالی شــرکت 
با توصیــه و تأکیــد بر اجــرای کامل 
پروتکل های بهداشتی و در دستور کار 
قــرار دادن اولویت های اعالم شــده از 
سوی ستاد مبارزه با کرونا، فعالیت های 
تولیدی را به طور جدی پیگیری کرد و 
خوشبختانه در همین ماه های نخست 
ســال، شــاهد رکوردزنی در بیشــتر 
خطوط تولیــدی شــرکت بودیم که 
ازجمله می توان به رکوردهای مربوط 
به تعداد ذوب در واحدهای فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، میزان تولید آهن 
اسفنجی، میزان تولید در مجتمع فوالد 
ســبا، تولید گندله و رکورد حمل ریلی 
مواد اولیه از مجموعه سنگان اشاره کرد.

بر این اساس می توانیم با اطمینان به 
سهام داران فوالد مبارکه نوید دهیم که 
با تکیه بر دانش و تدابیر مدیریت عالی 
شرکت و همت و تالش کارکنان خدوم 
و سخت کوش فوالد مبارکه، امیدواریم 
این رکوردزنی ها تا پایان سال ۹۹ تداوم 
یابد و شــاهد روندی صعودی در بخش 
تولید و سودآوری شرکت باشیم. نکتۀ 
حائز اهمیت آن اســت که درخصوص 
سودآوری در بخش سرمایه گذاری ها، 
همان گونه که اشــاره شــد، در گروه 
فوالد مبارکه انجام ســرمایه گذاری در 
شرکت های بورســی در مسیر درستی 
تعریف شــده و سیاست شــرکت در 
این زمینه حفظ و توســعۀ متوازن این 
ســرمایه گذاری ها در تکمیل زنجیرۀ 
ارزش خود است. همچنین درخصوص 

طرح ها و شرکت های غیربورسی تالش 
بر این اســت با انجام مطالعات بنیادی 
و بررســی های همه جانبه، راه ورود به 
بــورس اوراق بهادار را بــرای این قبیل 
شرکت ها هموار کنیم تا همچنان شاهد 
افزایش ارزش سهام و ثروت سهام داران 
فوالد مبارکه به شکل اطمینان بخش و 

تأثیرگذار باشیم.
 قرار گرفتن نام مجموعه هایی 
همچون فوالد مبارکه در فهرست 
شرکت های ســهام عدالت چه 
چالش هایــی پیــش روی این 
مجموعه ها از لحــاظ مدیریتی و 

توزیع منابع قرار می دهد؟
تا قبل از شروع روند آزادسازی سهام 
عدالت، 30.1۹ درصد از سهام شرکت 
متعلق به ســهام عدالت )شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی( بــود که 
خوشبختانه ســودآوری مناسبی در 
ســال های گذشته برای ســهام داران 
سهام عدالت داشــته و توانسته است 
نقش بســزایی در افزایــش ارزش این 
سبد در کنار سایر سهام ارزنده موجود 

داشته باشد.
دولت دو روش مستقیم و غیرمستقیم 
را برای مدیریت ســهام عدالت توسط 
مردم پیشــنهاد کرده است؛ بنابراین با 
توجه به بررسی اطالعات بازار سرمایه 
در روزهای اخیر، خوشــبختانه شاهد 
رفتار هوشــمندانه مردم در مدیریت 
سهام عدالت بوده ایم. این هوشیاری در 
کنار سیاست گذاری های کارشناسانه و 
دقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
که به صورت گام به گام در جهت کاهش 
ریسک انتقال ســهام به اجرا گذاشته 
شده است، می تواند به سهام داران فوالد 
مبارکه و سایر سهام داران شرکت های 
سبد ســهام عدالت اطمینان دهد که 
چالش و تغییرات محسوســی از بابت 

اصول حاکمیت شرکتی رخ نمی دهد.

معاون اقتصادی و مالی شرکت مطرح کرد:

 سرمایه گذاری توأم با سودآوری در فوالد مبارکه
اقدامات و استراتژی های 

فوالد مبارکه همواره 
براساس بهره گیری از اصول 
و سیاست های ابالغ شده در 
قالب سند چشم انداز 1404 و 
همچنین مفاد برنامۀ اقتصاد 

مقاومتی و برنامۀ تحقق 
واقعی سیاست جهش تولید 

در کشور تدوین شده و در 
این خصوص، برنامه های 

مورداشاره از دو منظر 
تکمیل زنجیرۀ ارزش و 
انجام سرمایه گذاری ها 

قابل بررسی و در حال 
پیگیری است


