بازار سرماهی

پنجشنبه  13مرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7973

نماد

کورز
فگستر
شراز
اوان
زنگان
ثفارس
زاگرس
وبرق
ودی
ثجوان

341.71
19.63
18.75
18.48
17.19
14.74
13.96
13.59
12.27
11.64

بیشترین بازدهی مثبت(ماهانه)
نماد

کورز
وسالت
ثجوان
فبیرا
سفارود
سکرد
تاتمس
کایتا
شراز
گنگین

مقدار

341.71
44.94
32.26
25.21
25.07
21.45
21.39
19.01
18.75
18.74

بیشترین بازدهی مثبت(ساالنه)
نماد

قاروم
فجوش
خلیبل
غناب
وسالت
فبستم
پشاهن
شتهران
بتک
کایتا

درصد

16082615
24818
10329
4762
2883
1870
1019
517.39
408.45
401.51

بیشترین بازدهی منفی هفته
نماد

ومعلم
غگز
وساخت
لخزر
قشیر
بنو
تکشا
قنیشا
جوین
وبرق

بازدهی (درصد)

-25.05
-16.44
-14.38
-13.03
-12.39
-10.33
-9.89
-9.87
-9.56
-9.24

بیشترین بازدهی منفی 30روزه
نماد

فتوسا
وگستر
بپیوند
وتوس
غگز
غنوش
وسرمد
فمراد
پلوله
ومعلم

بازده(درصد)

-34.69
-27.61
-27.15
-25.32
-25.15
-24.82
-24.59
-24.20
-23.84
-23.49

بیشترین بازدهی منفی(ساالنه)
نماد

انرژی2
اکاال

انرژی1
تپکو
تکاال

کبورس
وشمال
کدما

حاریا

غدام

درصد

-87.19
-86.67
-77.69
-77.04
-77.03
-76.57
-76.21
-76.09
-73.91
-72.11

گزارش خبری

بیشترین بازدهی مثبت(هفتگی)

تغییرات ارزش بازاری صنعت کشاورزی در بازار سهام (یکساله)

رشد  50درصدی سودسازی کشت و صنعتیها

طرفداران رشد شاخصها به تابلوی
معامالت رنگ سبز پاشیدند

درصد

editorial@irannewspaper.ir

«ایران» از عملکرد صنعت کشاورزی در بازار سهام گزارش میدهد

«ایران» از روند هفتگی معامالت سهام
گزارش میدهد

گــروه اقتصــادی /رونــد صعودی شــاخصها
در بازار ســهام روز چهارشــنبه (برای سومین
روز متوالــی) ادامــه یافــت تا ســهامداران در
مجمــوع ایــن هفته را بــا امیدواری بــه پایان
رســانند .در روز چهارشــنبه شــاخص کل
بــورس  7هــزارو  340واحد دیگر رشــد کرد و
در عدد یــک میلیون و  437هزار واحد هفته
را بــه پایــان رســاند .در این روز شــاخص کل
فرابورس نیز رشــد  95واحــدی را تجربه کرد
و تــا  18هــزار و  861واحــد قد کشــید .در این
روز از مجمــوع  668نمادی که مورد معامله
قــرار گرفتنــد  537نمــاد بــا افزایــش قیمت
روبــهرو شــدند و در مقابــل تنهــا  131نمــاد
قرمز رنگ در بازار وجود داشــت.
روز چهارشــنبه همچنیــن بــازار بــا رشــد
قابــل توجه صفهــای خرید روبهرو شــد ،به
طــوری که در مقابــل  51نمــادی که در صف
فــروش بــه کار خــود پایــان دادنــد  87نمــاد
در باالتریــن قیمــت مجــاز روزانــه بــه صــف
نشســتند کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا روز
معامالتــی قبــل از آن بیــش از  50درصــد
افزایش را نشان میدهد.
در ایــن روز ارزش خــروج پول از بــازار نیز
بــه یک ســوم کاهش یافــت و حقیقیهــا تنها
 70میلیــارد تومــان ( 61میلیــارد از بــورس
و  9میلیــارد از فرابــورس) از معامــات
ســهام خارج کردنــد .با وجود ایــن ورود پول
حقیقــی بــه صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت
همچنــان ادامــه یافــت و  84میلیــارد تومان
پول حقیقی به این صندوقها وارد شــد .این
اولیــن بــار در  90روز گذشــته اســت کــه آمــار
ورود پول بــه صندوقها از ارزش خروج پول
از معامالت ســهام باالتــر میرود .تداوم این
رونــد در هفتــه آینــده میتواند نشــاندهنده
بازگشــت ســهامداران به بازار باشــد؛ اتفاقی
کــه میتوانــد رونــد صعــودی شــاخصها در
بازار را نیز تداوم بخشــد.
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افزایش هزینه نهادههای تولید ،حاشیه سود صنعت را با کاهش روبهرو کرده است
گــروه اقتصــادی /گــروه محصــوالت کشــاورزی بــا
بیــش از  30نمــاد فعــال و ارزش بــازاری 49
هزارمیلیــارد تومانــی کمتــر از یــک درصــد از کل
ارزش بازار ســهام را به خــود اختصاص میدهد.
ایــن صنعــت اما بــا احتســاب نســبتهای پایین
سودســازی و تقســیم ســودی کــه در دورههــای
قبــل بــه ثبــت رســانده بود از طــرف ســهامداران
با اســتقبال چندانــی روبهرو نمیشــد .موضوعی
کــه آمــار مربــوط بــه افزایــش ارزش فــروش و
درآمدهــای عملیاتــی فصــل بهــار نیز نتوانســت
تغییــری در آن ایجــاد کنــد و رونــد نزولــی در
قیمتهــای این گروه معامالتــی همچنان تداوم
یافته اســت .آمار نشــان میدهد که شــرکتهای
فعال در صنعت کشــاورزی در یک ســال گذشــته
بــه طــور میانگیــن  1,73درصــد از ارزش ســهام
خــود را از دســت دادهاند .روندی کــه در یک ماه
گذشــته با شــدت بیشــتری پیگیری شــده و ارزش
ســهام این نمادها در این بــازه زمانی بیش از 14
درصد کاهش را تجربه کرده اســت.

ëëهزینهها در کشــت و صنعتیها باالتر از درآمدها
است
بــا بررســی آخریــن صورتهــای مالــی
منتشرشــده بــرای شــرکتهای فعــال در زمینــه
تولید محصوالت کشــاورزی مشخص میشود که
اکثر این شــرکتها باوجود افزایــش ارزش ریالی
درآمدهــای عملیاتــی و رشــد درآمــدی بســیار
باالیــی کــه در فصــل بهــار ســالجاری نســبت به
دوره مشابه سال قبل داشــتهاند ،اما نتوانستهاند
سودســازی خود را متناســب بــا افزایش درآمدها
افزایــش دهنــد و در مــواردی نیــز ایــن افزایــش
درآمدهــا در نهایــت منجــر بــه زیانــده شــدن
فعالیتهای شرکتها شــده است؛ موضوعی که
از نظــر مدیران و کارشناســان امر باید علت آن را
در افزایــش بیش از حد قیمــت نهادهها و نیروی
کار جســت و جو کرد .همچنیــن خرید نهادههای
وارداتــی بــه قیمــت ارز آزاد در کنــار افزایــش
هزینههــای انــرژی ،حملونقــل و افزایــش بیش
از  40درصــدی در هزینههــای حقوق و دســتمزد
در حالی اســت که این شــرکتها نتوانســتهاند به

نســبت مناسبی مجوز افزایش قیمت محصوالت
نهایــی خــود را دریافــت کننــد و از طرفــی کاهش
میــزان فــروش آنها نیــز دلیلی شــده تــا هزینهها
روی کاالهای کمتری سرشــکن شود.
بــا تمــام ایــن تفاســیر رونــد سودســازی 25
شــرکتی کــه در ایــن گــزارش مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت نشــان میدهــد کــه میانگیــن رشــد
سودســازی این صنعت باالتــر از  50درصد بوده
کــه ایــن میانگین نیز بــه لطف سودســازی برخی
شرکتهای بزرگ رخ داده است.

ëëبیشتر ســهام شناور صنعت در دست حقوقیها
قرار دارد
بررســی آمار یک ســال گذشــته خریــد فروش
ســهام در صنعــت کشــاورزی نشــان میدهــد که
حقوقیهــا در مجمــوع بیش از  490میلیون برگ
ســهم را از حقیقیهــای بــازار خریــداری کردهاند
و از ایــن لحــاظ بهعنــوان تقاضاکننــدگان اصلــی
ســهام این صنعت شــناخته میشــوند .این روند
امــا در دوره صعــودی بازار یعنی از ابتدای ســال
تــا پایان اردیبهشــت مــاه برعکس شــده بود و در
ایــن بــازه ،حقیقیهــا بیــش از  410میلیــون برگ
ســهم را از حقوقیهــا خریداری کــرده بودند ،اما
ایــن روند از ابتــدای خرداد ماه معکوس شــده و
با ریزش قیمت ســهام ،حقیقیهــا نیز به فروش
سهام خود پرداختهاند.
ëëکاهــش اثــرات حــذف ارز ترجیحــی بــر حــوزه
کشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفت
در روزهای گذشــته ،وزرای اقتصاد و کشاورزی
با برگزاری نشســتی با جمعــی از فعاالن صنعت
کشــاورزی ،بــه بررســی چالشهــای پیــش روی
ایــن صنعــت پرداختند .طی این جلســه موضوع
حــذف ارز ترجیحــی بــرای نهادههــای وارداتــی
مورد بررســی قرار گرفــت .وزیر امــور اقتصادی و
دارایــی در ایــن نشســت تأکید کرد :قرار اســت به
نحــوی عمل شــود کــه قیمتگذاری گنــدم و آرد
بــه گونــهای باشــد کــه کمتریــن فســاد اقتصــادی
و تبعیــض میــان فعــاالن مختلــف وجود داشــته
باشــد .وی همچنیــن افزود :امیدوار هســتیم بعد

از فراهم شــدن بســتر فنــی ،دولــت تصمیمی در
خصــوص قیمــت نــان بگیــرد کــه خواســتههای
فعاالن بخش خصوصی در آن لحاظ شده باشد.
همچنیــن وزیر کشــاورزی برنامههای دولت را
در مورد خودکفایی محصوالت اساســی کشاورزی
برشــمرد و بــا بیــان اینکــه کشــت قــراردادی
زمینهســاز تحقق الگوی کشــت است و با اشاره به
برنامه دولت برای کشــت قراردادی در ســطح 2
میلیون هکتار در ســال زراعی  ،1402-1401گفت:
بــرای تأمیــن نهادههای ایــن  2میلیــون هکتار به
 38تا  40هــزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی با اشاره به شروع زراعی از  15شهریورماه،
تصریــح کــرد :بــرای خودکفایــی گنــدم ســه کار
تعریــف کردیــم کــه اول قیمــت محصــوالت
کشــاورزی اصالح شــد و دوم کــود را با  45درصد
قیمــت کمتــر بــه کشــاورز تحویــل دادیــم زیــرا
بهدلیــل کاهــش شــدید تزریــق کــود بــه زمینها،
بهرهوری و برداشــت محصول کاهش یافته بود.
ســاداتینژاد ادامــه داد :ســومین کاری کــه
برای خودکفایی گندم انجام میدهیم کشــاورزی
قــراردادی اســت که در ســال گذشــته بــرای 250
هــزار هکتــار زمیــن انجــام شــد .همچنیــن بــرای
برنــج  45هــزار هکتــار کشــت قــراردادی انجــام
دادیم ولی امســال ســطح زیر کشت قراردادی را
بــه  2میلیــون هکتــار افزایش خواهیــم داد و این
نیازمند  40هزار میلیارد تومان اعتبار اســت.
رئیــس کل بانک مرکزی نیز در این نشســت با
بیان اینکه توســعه کشــاورزی قــراردادی نیازمند
تعامــل فرابخشــی اســت ،اظهــار کــرد :اقدامات
بانــک مرکــزی در تأمین مالی زنجیــرهای هم در
بخــش تولید و هم در بخش کشــاورزی در جهت
هدایــت صحیــح و هدفمنــد اعتبــارات بانکــی
است.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد که رونــد حمایتی
دولــت از بخشهــای مختلف صنعت کشــاورزی
در کشــور میتوانــد در آینــده با افزایــش مقیاس
تولیــدات و همچنیــن کاهــش تدریجــی قیمــت
نهادههــا به روند سودســازی شــرکتها نیز کمک
کنــد .موضوعی کــه متعاقباً ورود ســرمایه به این
بخش را بهدنبال خواهد داشت.

تغییرات سود سازی و پرداخت سود کشت و صنعتی ها در بازار سهام
نماد
غکورش

اختالف درآمدهای عملیاتی
(بهار 1401به بهار )1400

اختالف سود خالص
(بهار 1401به بهار )1400

%139

%2

درصد پرداخت سود(بر اساس
آخرین مجمع برگزار شده)

12

غبشهر(شش ماهه)

%82

سیمرغ(شش ماهه)

%52

%71

غمارگ(شش ماهه)

%2

زیانده

10

زدشت

%85

%88

24

آبین

%4

(%42زیانده)

181

%72

12

سپید

بهپاک(شش ماهه)
تلیسه
زقیام
زفکا

%59

%55

31
21

%12

-%4

%79

%37

%34

%82

%76

%76

%39

غنوش

-%17

%900

زشریف(شش ماهه)

%58

زماهان(شش ماهه)

%20

زگلدشت

%90

%50

غاذر
زبینا

زمالرد

زکشت
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هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز میشود
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت :طبق
آخرین مذاکرات صورتگرفته با مســئوالن صندوق
توسعه ملی قرار است روز شنبه آینده رقمی معادل
یــک هزار میلیارد تومان به حســاب صندوق تثبیت
بازار سرمایه واریز شود.
هیــأت امنــای صنــدوق توســعه ملــی در تاریــخ
۲۶دیمــاه  ۱۴۰۰مصــوب کردنــد تا مبلغــی معادل
۶۵۰میلیارد تومان را ب ه صورت ماهیانه نزد صندوق
تثبیــت بــازار ســرمایه ســپردهگذاری کننــد تــا از این

طریــق مســئوالن حاضــر در صنــدوق تثبیــت بــازار
ســرمایه بتوانند با کمک ایــن واریزیها به کنترل هر
چه بهتر این بازار بپردازند.
بــا امضــای چنیــن توافقهایی ،مرحله نخســت
واریــزی از صندوق توســعه ملی بــه صندوق تثبیت
یماه  ۱۴۰۰انجام شــد
بــازار ســرمایه در تاریــخ ۳۰د 
امــا ادامــه ایــن واریزیها مســتلزم امضای قــرارداد
فیمابیــن صندوق توســعه ملی و صنــدوق تثبیت
بازار ســرمایه بــود که پیشنویــس آن قــرارداد تهیه

شــد اما تصویب آن تحتتأثیر وجود برخی از موانع
بــا تأخیر همراه شــد کــه در نهایت قــرارداد آن پس
از چنــد مــاه تعلــل در روز سهشــنبه (۶اردیبهشــت
 )۱۴۰۱به امضا رســید .بر اساس امضای این قرارداد،
واریزیها طبق صحبتهای مطرح شــده انجام شد
و آخریــن واریزی صندوق توســعه ملــی به صندوق
تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۸تیرماه انجام شد.
«مهــدی صبایــی» مدیرعامــل صنــدوق تثبیت
بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،اعالم کرد:

بعــد از امضای آخرین قــرارداد و نیز رفع معضالت
موجود بر ســر راه واریزیها ،تعامــات برای واریزی
منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
سرمایه افزایش پیدا کرد.
وی اظهــار داشــت :بر اســاس توافقهــای انجام
شده ،تا پایان سال رقمی معادل هفت هزار میلیارد
تومان ب ه حســاب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز
خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع میتوانــد زمینهســاز
افزایــش تــوان صنــدوق تثبیت بــازار ســرمایه برای

کمــک به بازار ســرمایه و نیز کاهش نوســانات ایجاد
شده باشد.
مدیرعامــل صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه اعالم
کرد :تا پایان سال  ۱۴۰۱عالو ه بر این یک هزار میلیارد
تومــان ،حــدود ۶هــزار میلیــارد تومان دیگــر باید به
ایــن صنــدوق واریز شــود کــه امیدواریــم پیگیریها
بــا موفقیت همراه باشــد و بتوانیــم بهخوبی وظیفه
محول شــده به صنــدوق تثبیت بــازار ســرمایه را به
پایان برسانیم.

در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده فوالد مبارکه صورت گرفت

بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس و ارزش سهام

افزایش سرمایه  ۸۰.۸۸درصدی از محل سود
انباشته و تقسیم حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان
ســود نقــدی ( ۱۷۰تومان بهازای هر ســهم) در
مجمعفوالدمبارکهاصفهانمحققشد.
مجمع عمومی عــادی ســالیانه صاحبان
ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه روز سهشــنبه ۱۱
مردادماه سال جاری با حضور امیر خرمیشاد
(به نمایندگی از ســازمان ایمیــدرو) ،بهعنوان
رئیس مجمع ،سعید محمدی (به نمایندگی
از شــرکت توسعه رفاه) ،طهمورث جوانبخت
(بــه نمایندگــی از ســهام عدالــت) بهعنــوان
ناظران ،نماینده ســازمان بورس و حسابرس
شرکتومدیرعاملشرکتفوالدمبارکهبرگزار
شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان
ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای ســال
منتهــی بــه  ۲۹اســفندماه  ،۱۴۰۰بهصورت
حضــوری و آنالیــن با حضــور  ۷۴.۷درصد
از ســهامداران برگــزار و بــا اکثریــت آرای
سهامداران ،صورتهای مالی این شرکت،
بهعنــوان دومین شــرکت بورســی کشــور از
نظــر ارزش بــازار تصویب شــد و تخصیص
 ۱۷۰تومان ســود به ازای هر ســهم شــرکت
فوالد مبارکه مورد موافقت مجمع عمومی
عــادی ســالیانه قرار گرفــت .همچنین طی
مجمــع عمومــی فوقالعــاده ،ســرمایه
شــرکت از مبلغ  29هزار و  300به  53هزار
میلیــارد تومــان (معــادل  ۸۰.۸۸درصــد)
از محل ســود انباشــته افزایــش یافت؛ این
افزایش ســرمایه بهمنظور احــداث نیروگاه
 ۹۱۴مگاواتــی ،خرید  ۵۰دســتگاه لکوموتیو
و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای
سرمایهپذیر صورت گرفته است؛ همچنین
اصالحات پیشــنهادی ســازمان بــورس در

اساسنامه شرکت اعمال شد.
ëëتعریف  ۱۸۶هــزار میلیارد تومــان پروژه در
فوالد مبارکه
محمدیاســر طیبنیا ،مدیرعامل شرکت
فــوالد مبارکــه در ابتــدای ایــن مجمــع ضمن
خیرمقدم به سهامداران اظهار کرد :کارکنان و
جهادگران بلنـدهـمـت گـــروه فوالد مبارکه در
 ۳ماهه نخست سالی که از سوی رهبر معظـم
انقالب اســامی ،بـــه عنـــوان ســـال «تولیـــد،
دانشبنیــان؛ اشــتغالآفرین» مزیّــن گردید،
توانستند به رکوردهای متعدد روزانه و ماهانه
دستیابند.
 ëëآغــاز عملیــات احــداث  ۵پروژه بزرگ بـــا
سرمایهگذاری  ۴۰هزار میلیارد تومانی
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفت:
فوالد مبارکه در سال گذشـتـه بـه عنـوان یکی از
شرکتهای بزرگ کارگروه پیشرانان پیشرفت
ایــــران اسالمی بـــرای مشارکت در بزرگتریـــن
ســــرمایهگذاری صنعتــی تاریــخ اقتصـــاد
ایـــران ،عملیـــات احـــداث  ۵پــروژه بزرگ بـــا
ســـرمایهگذاری  ۴۰هزار میلیارد تومانی را آغاز
کــرد و در همیــن راســتا در ســـال جـــاری نیز با
امضایتفاهمنامههمکاریبامعاونتعلمی
و فناوری ریاست جمهوری ،راهآهـن جمهوری
اســامی ایران و شــهرک علمــی و تحقیقاتی
اصفهان ،در مسیر تحقـــق ایـــن طرحهــا گام
نهـــاد و با پیگیری اهـداف تعیینشده در سند
چشمانداز  ۲۰ساله صنعت کشور ،همـه تـوان
و تــاش خــود را جهــت افزایش تولیــد به کار
گرفته تا با تضمین ادامه روند رو به رشــد خود
و تأمیـــن نیـــاز بیش از  ۳هــزار و  ۵۰۰شــرکت
و صنایــع اســتراتژیک ازجمله خودروســازی،
لوازم خانگی ،لوله و پروفیل ،صنایع نفت ،گاز
و پتروشیمی ،پیشران اقتصـاد غیر نفتـی کشـور

باشـد.
وی خاطرنشــان کــرد :آمــار و ارقـــام بـــه
روشـنـــی گـــواه این مدعاست که شرکت فوالد
مبارکه در سال  ،۱۴۰۱با مدیریت و برنامهریزی
دقیـــق و با بهرهبرداری از پروژههـــای متعـدد
ازجملــه بــا قّوت هرچه بیشــتر عـــزم خــود را
جزم کــرده تــا علیرغم همــه محدودیتها،
اســمز معکــوس ثانویــه ( )RO۲و راهانــدازی
واحـــد گاززدایی و کربنزدایی ،ضمـــن کاهش
مصرف آب ،امکان تولید فوالدهـای الکتریکی
را فراهـم کنـد کـه ایـن امـر نشاندهنده توانایی
باال برای رقابت تنگاتنگ با فوالدســازان برتـــر
جـهـــان اســـت .این در حالی است که در سال
 ۱۴۰۰برایپاسخگوییبهتـربـهنیـازبـازارداخـل
 ۸محصول جدید توسط فوالد مبارکه طراحی
و تولید شد.
 ëëعملکــرد درخشــان طرحهای توســعهای،
زیرساختی و سرمایهای شرکت فوالد مبارکه
وی در ادامه به عملکرد فروش پرداخت و
توضیح داد :میزان افزایش فروش محصوالت
گروه فوالد مبارکه در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال
قبــل از آن در محصــوالت گــرم  ۴درصــد ،در
محصــوالت ســرد ۱۰ ،درصــد و در محصوالت
پوشــشدار ۵ ،درصــد افزایــش یافــت کــه در
نهایت توانســتیم به عدد فــروش  ۹میلیون و
 ۳۱۸هــزار تن برســیم که  ۵درصد نســبت به
مدت مشابه سال قبل از آن رشد یافته است.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــه
عملکــرد طرحهای توســعهای ،زیرســاختی و
ســرمایهای شرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد
و افــزود :پــروژه احــداث خــط تولید نــورد گرم
 ۲بهمنظور کســب ســودآوری پایــدار از طریق
تکمیلسبدمحصوالتکیفیباظرفیتتولید
 ۴.۲میلیــون تــن کالف گــرم شــامل گریدهای

مختلف در ابعاد متفاوت در دستور کار است؛
احــداث نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــا راندمان
باال بــه ظرفیت اســمی  ۹۱۴مــگاوات ،افزودن
 ۵۰دســتگاه لکوموتیو به نــاوگان حملو نقل
ریلــی گــروه فــوالد مبارکــه ،اجــرای پروژههای
آهنسازی ،فوالدسازی ،انرژی و سیاالت ،طرح
توسعه ســنگان ،طرحهای جنبی و پشتیبانی،
پروژههــای نــورد گرم ،نورد ســرد ،فوالد ســبا و
فوالدسفیددشتازجملهطرحهایتوسعهای
است که در گروه فوالد مبارکه برنامهریزیشده
است.
ëëاحــداث نیــروگاه بــرای کاهــش ضررهــای
احتمالی
وی بیان کرد :مطالعات و ارزیابیهای اولیه
در خصوص پــروژه احداث واحد اسیدشــویی
و نورد ســرد در شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان،
بــه ظرفیت  ۵۰۰هزار تن در ســال انجامشــده
و براســاس برنامهریزی صورتگرفته در سال
جــاری عملیــات اجرایی آن آغاز خواهد شــد.
با اعمــال محدودیتهای تخصیــص برق به
صنایع ،بخش عمدهای از فوالدسازان متضرر
شــدند از ایــنرو ،بهمنظــور کاهــش ضررهای
احتمالــی ،برنامهریــزی برای احــداث نیروگاه
 ۹۱۴مگاواتی در حال انجام است.
ëëفوالد مبارکه پیشتاز سودآوری شرکتهای
بورسی کشور
مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهخاطرنشان
کرد :مجموع بهای تمامشده سرمایهگذاریها
در ســهام شــرکتهای بورســی در پایان ســال
 ۱۴۰۰نســبت به ســال قبل معــادل  ۷۱درصد
رشدداشتهاست.رشدبهایتمامشدهپرتفوی
ســرمایهگذاری شــرکت ناشی از مشــارکت در
افزایش ســرمایه شــرکتهای ســرمایهپذیر و
تحصیل سهام میباشد؛ به عالوه در سال۱۴۰۰

با وجود شرایط حاکم بر بازار سرمایه مجموع
ارزش بازار ســرمایهگذاریهای بورسی نسبت
به ســال قبل از آن به میــزان  ۹درصد افزایش
داشــته اســت؛ ارزش روز شــرکتهای بورسی
در ســال  ۱۴۰۰بالغ بر  ۵برابر بهای تمامشــده
آنهاست.
طیبنیا حاشیه سودآوری خالص شرکت
در ســال  ۱۴۰۰را  ۵۸درصــد اعالم کرد و گفت:
با توجه به بهبود تقاضای داخلی محصوالت و
افزایش قیمتهای جهانی فوالد در سال۱۴۰۰
و افزایش فروش شــرکت در درآمد شــرکت از
رشــد  ۸۸درصــدی برخــوردار بود و بــه دنبال
اجرای سیاســتهای کاهش هزینههــا ،نهایتاً
نســبتهای ســودآوری از رشــد چشــمگیری
نســبت بــه ســال  ۱۳۹۹برخــوردار بود هانــد.
همچنین مقایســه این نســبتها با ســایر رقبا
حاکی از باالتر بودن این نسبتهای سودآوری
به طور قابل مالحظه نسبت به رقبا بوده است.
 ëëافزایش ســرمایه بــا همراهی ســهامداران
شرکت فوالد مبارکه محقق شد
امیر خرمیشاد رئیس مجمع نیز در ادامه
ضمــن قدردانــی از عملکــرد شــرکت فــوالد
مبارکه در سال مالی  ۱۴۰۰اظهار کرد :از دو سال
گذشته وعده افزایش سهام فوالد مبارکه را در
بــورس داشــتیم که این امر بــه دالیلی محقق

نشد اما امروز این افزایش سرمایه با همراهی
سهامداران شرکت فوالد مبارکه محقق شد.
وی افــزود :ســهامداران در شــرکت
نمایندگانــی دارنــد کــه براحتــی میتواننــد با
هیأتمدیره ارتباط داشــته باشند و مطالبات
خود را پیگیری میکنند ،ما در مجامع نیز بنا را
بر این داریم که سهامداران صحبت کنند و این
مطالببایدبر اساس آییننامهباشد.
مؤسســه حسابرســی وانیــا نیــک تدبیر به
عنــوان حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی
اصلی و مؤسســه حسابرســی دش و همکاران
بهعنوانحسابرسعلیالبدلبرایسالمالی
منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۴۰۱انتخاب گردید.
روزنامههــای دنیــای اقتصــاد و صمت به
عنــوان روزنامههــای کثیراالنتشــار شــرکت بــا
اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.
 ëëتقســیم  ۱۷۰۰ریــال ســود به ازای هر ســهم
فوالد مبارکه
در مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت
فــوالد مبارکــه بــا رأی حداکثری ســهامداران،
صورتهــای مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه به
عنــوان دومیــن شــرکت بورســی کشــور از نظر
ارزش بــازار تصویــب شــد و حــدود  ۵۰هــزار
میلیــارد تومان ( ۱۷۰تومان به ازای هر ســهم)
تقسیمشد.

