کوتاه از فوالد

واحدهای فوالدی با بخش معدن سر عناد ندارند

افزایش سطح کیفی تختالهای فوالدمبارکه

گسترشنیوز :مدیرعامل ذوبآهن اصفهان گفت :واحدهای فوالدی و بخش معدن در کنار یکدیگرند و میتوانند حافظ منافع همدیگر
برای تولید بیشتر باشند و در ایجاد شــرایط پایدار به هم کمک کنند .منصور یزدیزاده ،در مورد عوارض سنگآهن بیان کرد :در اتاق
فکرهایی که پیش از این تشکیل شدهاند ما به عوارض  ۴۰درصدی سنگ آهن اشاره کردهایم چراکه نرخ ارزش گمرکی که برای سنگ
آهن در نظر گرفته شده رقم پایینی است .وی افزود :دغدغه اصلی ما به عنوان یک شــرکت بزرگ فوالدی این است که به مواد اولیه با
کیفیت در زمانی که نیاز داریم دسترسی پیدا کنیم .مدیرعامل ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه واحدهای فوالدی و بخش معدن نیازمند
فهم مشترک هستند ،اظهارکرد :اگر فهم مشترکی وجود نداشته باشد ممکن است این تصور اشتباه شکل بگیرد که واحدهای فوالدی
با بخش معدن سر عناد دارند ،در حالی که این گفته به هیچ وجه درست نیست و واحدهای فوالدی و بخش معدن در کنار یکدیگرند.

نسلفردا :با پایان یافتن تعمیرات اساسی ماشین ریختهگری شماره  ،2کیفیت تختالهای تولیدی در این ماشین ازنظر به حداقل رسیدن
عیوب سطحی و داخلی محصول افزایش یافت.کامران مرادی ،رئیس تعمیرات ریختهگری ،با اعالم این خبر افزود :بهمنظور دستیابی به
اهداف شرکت در تولید محصوالت کیفی و حفظ و افزایش قابلیت صادراتی محصول و نظر به اینکه تولید عمده تختالهای خاص و صادراتی
با ماشین شماره  2ریختهگری انجام میپذیرد ،برنامه تعمیرات اساسی ماشین در دستور کار قرار گرفت .در همین خصوص کارشناس
تعمیرات ریختهگری نیز گفت :لولههای مدار آب ثانویه ماشین به دلیل  PHباالی آب و بهمرور زمان دچار گرفتگی و کاهش قطر شده بودند
که این امر موجب عدم تأمین میزان مناسب آب در ســرعتهای زیاد و اثرگذاری بر شمش تولیدی و کاهش کیفیت آن میشد .مهدی
کریمی افزود :بهدلیل دسترسی نامناسب به لولههای آب ثانویه با برنامهریزی قبلی و آمادهسازی انجامشده ،لولههای مذکور تعویض شد.
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گندلهسازی بدون خارجیها
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با تکمیل طرح شهید خرازی انجام شد؛

بینیازی کشور از واردات ورقهای خاص

نسلفردا :مدیرعامل گروه فوالدمبارکه
میهمان برنامه پایش شــبکه یک سیمای
جمهوری اســامی ایران بود و به تشریح
مزایــای اقتصــادی و دســتاوردهای
تکنولوژیکی و اشــتغالزایی تکمیل طرح
شهید خرازی فوالد مبارکه (خط نورد گرم
شماره  )2پرداخت .حمیدرضا عظیمیان از
این شرکت به عنوان مولود انقالب اسالمی
نام برد و گفت :فوالدمبارکــه همزمان با
جنگ تحمیلی در زمینی به وســعت 35
کیلومترمربع ساخته شــد و افتخار دارد
که هماکنون با تولید  10/2میلیون تن در
سال ،حدود  50درصد تولید فوالد کشور
را به خود اختصاص داده اســت .مهندس
عظیمیان با اشــاره به فرآینــد تولید در
فوالدمبارکــه و بیان ایــن که محصوالت
نیمه نهایی فوالدمبارکــه در کارخانجات
کشور به بیش از  3000نوع محصول تبدیل
میشوند ،گفت :ورق گرم و سرد تولید شده
در فوالدمبارکه به انواع و اقسام محصوالت
مورد نیاز صنایع خودروسازی ،تولید لوازم
خانگی و انواع قوطیهای کنسرو و صنایع
غذایی ،لولــه و پروفیــل و صنایع نفت و
گاز تبدیل میشــوند و برای کشور ارزش
افزوده اقتصادی به ارمغــان میآورد .وی
تصریح کرد :در حال حاضر بهرغم تحریمها
محصوالت فوالدمبارکه اصفهان با باالترین
استانداردهای جهانی قابلیت صادرات به
 40کشور جهان را دارد .این در حالی است

عکس :نسل فردا

نسلفردا :رئیس واحد نســوز سایر نواحی
گفت :کارشناســان تعمیرات نسوز شرکت
فوالدمبارکه با همــکاری بخشهای تولید و
تعمیرات واحد گندلهســازی و شرکتهای
داخلی توانســتند ســاختار نســـوز کوره
گندلهسازی را که  25سال از عمر بهرهبرداری
آن میگذشت ،نوسازی کنند .محسن زمانی
با تأکید بر اهمیت تداوم تولید در شــرکت و
کشــور گفت :با توجه به اینکه این کوره 25
ســال بدون وقفه در مدار تولید قرار داشت،
ســاختار نســوزهای کوره مذکور در برخی
نقاط حســاس از جمله نســوزهای ســقف
و دیــواره فایرینگ میب اید نیــاز به تعمیر
اساسی داشت .وی با بیان اینکه قبل از سال
 1396شــرکتهای خارجی برای انجام این
تعمیرات بزرگ ،توقف بلندمدت ســهماهه
را پیشبینی کرده بودند ،گفــت :از آنجا که
شرکت فوالدمبارکه تأمین بخش عمدهای از
نیاز بازار داخلی را بر عهده داشته و دارد ،اعمال
چنین توقفی با صــرف این میزان وقت عم ً
ال
غیرممکن بود .مرکز نسوز و تولید و تعمیرات
واحد گندلهســازی از ابتدای سال  96بدون
حضور مشــاوران خارجی جلسات مشترک
و متعددی برای برنامهریزی و آمادهســازی
برگزار کردند ،تا در نهایت با ایجاد کارگروههای
مختلف واحدهای نســوز و گندلهســازی و
ایده گرفتن از نفــرات اجرایی و متخصصان،
راهکارهای عملیاتی کاهش زمان تعمیرات
استخراج شد.رئیس نسوز سایر نواحی تصریح
کرد :تصمیم نهایی برای تعویض ساختار نسوز
این کوره طی چندین بخش در تعمیراتهای
برنامهریزیشــده بدون اضافه کردن زمان
بیشتر از نقاط قوت این طرح بود.
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که در طول بیش از ربع قرن از عمر پرخیر
و برکت این شــرکت  8میلیارد دالر برای
کشــور ارزآوری داشته اســت .عظیمیان
از ســاخت فوالدمبارکه در دوران جنگ
تحمیلی به عنوان دســتاوردی بزرگ یاد
کرد و گفت :در سال  57رتبه فوالد کشور با
تولید حدود  500هزار تن در جهان  35بود
این در حالی است که با سهم  50درصدی
فوالدمبارکه در تولید فوالد کشور این رتبه
در حال حاضر به جایــگاه دهم ارتقا یافته
است.
امروز ظرفیت فوالد کشــور
نزدیک به  35میلیون تن است

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی منحله ریخته گران استان اصفهان (در حال تصفیه) نوبت دوم

مدیر عامل فــوالد مبارکه گفــت :امروز
ظرفیت فوالد کشور نزدیک به  35میلیون
تــن و تولید آن  25میلیون تن اســت و با
تحقق  75درصد ظرفیت ایجاد شــده 8
میلیون تن فوالد تولیدشده ،صادر میشود.
وی با اشاره به این که در حال حاضر بخشی
از فوالدهای خــاص از جملــه ورق رویه
خودروها که بایستی از سبکی و استحکام
باالیی برخوردار باشند و همچنین برخی
محصوالت مورد نیاز در صنایع لوازم خانگی
از خارج از کشــور وارد میشــود ،تصریح
کرد :با احــداث خط نورد گرم شــماره 2
فوالدمبارکه کشور از واردات این نوع ورقها

تاریخ ا نتشار98/9/12:

بدینوسیله اعالم می دارد شرکت تعاونی منحله ریخته گران استان اصفهان (در حال تصفیه) به شماره ثبت  4003و شناسه ملی  10260251560به موجب
آگهی شماره  20852روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران ،مورخ  1395/07/17منحل گردیده است .لذا در اجرای مقررات ماده 225
قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی اعم از سهامداران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می گردد تا با در دست داشتن اسناد و
مدارک مثبته در مهلت قانونی ( 6ماه پس از تاریخ اولین چاپ آگهی) جهت مطالبه و دریافت تسویه حساب به هیئت تصفیه شرکت تعاونی به نشانی :استان
اصفهان ،خیابان امام خمینی ،بعد ازخیابان عاشق آباد ،کوی ولیعصر ،مجتمع بهار ،طبقه  ،3واحد  14و کدپستی  819583381مراجعه نمایند .
* الزم به ذکر است این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و روزنامه کثیراالنتشار شرکت (نسل فردا) آگهی می گردد.
* بدیهی است پس از پایان مهلت قانونی مذکور ،هیچگونه اعتراض و ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم می گردد.
هیئـتتصفیـه
* ضمنا به اطالع می رساند انتشار نوبت سوم آگهی فوق در روزنامه رسمی مورخ 98/10/04در روزنامه نسل فردا مورخ 98/10/12صورت می پذیرد.

آگهـیدعـوت

از کلیه صاحبان سهام شرکت نگین مشهد تابان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 2531و شناسه
ملی  10260223379دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در
تاریخ 1398/09/25ساعت 9صبح در شهرستان کاشان ،شهرک صنعتی راوند ،بلوار 2شمالی ،بلوار
 1شرقی ،شرکت نگین مشهد تابان ،طبقه سوم تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
 )2انتخاب بازرسان شرکت
دستور جلسه )1:انتخاب اعضا هیئت مدیره
 )3تصویب ترازنامه و بیالن عملکرد سال مالی منتهی به1397/12/29

هیئت مدیره شرکت نگین مشهد تابان

آگهی دعوت سهامداران شرکت آوین سالمت اسپادان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 49434و شناسه ملی10260677839
جهتتشکیلمجمععمومیعادیبهصورتفوقالعاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده که در ساعت
10صبح روز شنبه مورخ  1398/09/23در محل قانونی شرکت به آدرس  :اصفهان ،خیابان فردوسی ،نبش خیابان
منوچهری ،ساختمان امیر ،طبقه سوم ،واحد  ،303کدپستی 8143714346تلفن 031-32225219:تشکیل
میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه-1 :انتخاب اعضای هیئت مدیره  -2انتخاب بازرسین
رئیس هیئت مدیره شرکت
 -3تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

آگهـی دعـوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی مرحله اول
انجمنصنفیکارفرماییتولیدکنندگانگچوآهکشهرستاناصفهان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و
عادی مرحله اول که به ترتیب راس ساعت  9صبح و  10صبح روز دوشنبه مورخ  1398/10/09در محل
محمد آباد ،قهاب ،روبروی پمپ بنزین محمد آباد ،مجموعه کوره های گچ تشکیل می گردد حضور به
هم رسانند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده)1:تصویب فرمت جدید اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی )1:ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
 )2ارائه گزارش خزانه دار و بازرس
 )3تصویب ترازنامه و صورت های مالی انجمن
 )4معرفی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسین
هیئـت مدیـره انجمـن

بینیاز خواهد شد .عظیمیان خاطر نشان
کرد :فوالدمبارکه بســیاری از گریدهای
مورد نیاز صنایع نفت و گاز که بسیار خاص
هســتند را تأمین میکند ،این نوع ورقها
تستها و آزمایشهای شــرکت نفت را با
موفقیت پشت سر گذاشــتهاند .تا جایی
که در حال حاضر  80هــزار تن از این نوع
محصول تولید و در فوالد اکســین اهواز
نورد شدهاند و پس از این که به لوله تبدیل
شــدهاند ،در پروژههای وزارت نفت مورد
استفاده قرار گرفتهاند .وی خاطر نشان کرد:
با راهاندازی تکمیل طرح شــهید خرازی
(خط نورد گرم  )2شرکت فوالدمبارکه در

این شرکت توانمندی تولید ورقهای مورد
نیاز تولید ورق رویه خــودرو امکانپذیر و
ســاالنه از خروج مبلغ قابلتوجهی ارز از
کشور جلوگیری خواهد شد .تولید خودرو
با این نوع ورقها ضمن اینکه استحکام و
سبکی را به همراه خواهد داشت در کاهش
مصرف سوخت و حفظ محیطزیست نیز
مؤثر خواهد بود .او در خصوص راهاندازی
واحد نــورد گرم  2شــرکت فوالدمبارکه
یادآور شــد :در  12سال گذشــته دو بار
مناقصه این پروژه انجامشده و دو شرکت
اروپایی برنده این مناقصه شــدند ولی هر
دو بار با تحریمهای ظالمانه آمریکا هر دو
شرکت از انجام این کار سرباز زدند.
وی ادامــه داد :در  9ماه گذشــته با اکثر
کشــورهای ســازنده این فناوری مذاکره
و مکاتبه شده اســت و نهایتاً در این میان
با کشــور چین در حال مذاکــره و انجام
تشــریفات قانونی هســتیم .مدیرعامل
فوالدمبارکه گفت :رهبــر معظم انقالب
همواره بر تولید و رونــق اقتصادی تاکید
کردهاند و از صنعتگران به عنوان سربازان
خط مقدم جنگ اقتصادی یاد کردهاند .از
این رو کارکنان فوالد مبارکه به پیروی از
فرمایشات مقام معظم رهبری در سال رونق
تولید ،وظیفه خود میدانند با کار و تالش
بیشتر و با شعار ما میتوانیم برای کشور و
مردم اشتغال ،نشاط و ارزش افزوده بیشتر
به ارمغان آورند.

در جلسه کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد؛

صادرات آهن اسفنجی تا
اطالع ثانوی محدود شد

چیالن :در جلســه کمیته تخصصــی تنظیم
بازار فوالد که با حضــور مدیــران و نمایندگان
معاونت وزارت صمت ،سازمان حمایت ،سازمان
بازرسی ،دادستانی کل کشــور ،ایمیدرو ،انجمن
تولیدکننــدگان فوالد و شــرکتهای ذوبآهن
اصفهان ،فوالد خراســان ،فوالد خوزستان ،فوالد
کویر و آهن و فوالد بافق برگزار شــد ،روند تولید
و نرخ فوالد مورد بررســی و پایش قرار گرفت که
مهمترین نتیجه آن ،اعمال محدودیت بر صادرات
آهن اسفنجی تا اطالع ثانوی بوده است .همچنین
در این جلسه مقرر شده در راســتای مدیریت و
آرامش بازار فــوالد ،برخوردهــای نظارتی برای
رعایت کف عرضه در بورس کاال تشدید شود.
معاون وزیر صمت:

رفع ظرفیت معطل تولید در
فوالدمبارکه با نورد گرم 2

نسلفردا :معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
و مدیرعامل ایمیدرو در غرفه فــوالد مبارکه در
نمایشــگاه ایران متافو در پاســخ به نگاه معاونت
صنعت ،معدن و تجارت به توســعه فوالدمبارکه
اظهار داشت :نگاه ما به شرکت فوالدمبارکه همسو
با توسعه است .بر این اعتقاد هستیم که هم طرح
نورد گرم  2فوالدمبارکه باید اجرا شود و هم اینکه
فوالدمبارکه طرحهای توســعه فوالد هرمزگان و
فوالد چابهار را نیز در دســتور کار خود قرار دهد.
فوالدمبارکه از واحدهای بزرگی اســت که دانش
فنی زیادی را در مجموعه مهندســی خود جای
داده و همین عامل باعث شده تا فوالدمبارکه نقش
تکنولوژیکی هم ایفا کند.
خداداد غریبپــور افزود :عالوه بــر آن ما پیگیر
هســتیم ،فوالدمبارکه به معدن وصل شود یعنی
فوالدمبارکه واحدهای بزرگ تولید کنســانتره
وگندله را خریداری و به زنجیره تولید خود اضافه
کرده و شعار از ســنگ تا رنگ خود را مدیریت و
مالکیت کند .ما در فوالدمبارکه همانگونه که به
دنبال تأمین پایدار مواد اولیه بوده ،به دنبال توسعه
نورد این شرکت هم هستیم .غریبپور با اشاره به
اینکه فوالدمبارکه برای پاسخگویی صنایع پایین
دستی خود و افزایش اشتغالزایی نیاز به راهاندازی
نورد گرم  2دارد ،تصریح کرد :پر واضح اســت که
این راهاندازی با مشــکالت و موانعــی نیز همراه
اســت ،اما ما در وزارت صمت از این طرح حمایت
خواهیم کرد.

