اجرای موفقیتآمیز پروژه پوششدهی صفحات مسی

استقبال وزارت ورزش از سرمایهگذاری شرکت فوالد

نسل فردا :با تکیهبر دانش تخصصی کارشناســان واحد ریختهگری مداوم فوالد مبارکه و با اتکا به دانش فنی «شرکت پارسپالسما
پوشش» برای اولین بار در کشور عملیات پوششدهی صفحات مسی قالبهای ریختهگری مداوم با موفقیت اجرا شد و عالوهبر بهبود
کیفیت و کمیت محصوالت ،مصرف این صفحات که از استراتژیکترین تجهیزات ریختهگری به شمار میآید تا 50درصد کاهش یافت.
رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فوالد مبارکه با اعالم این خبر و با تأکید بر اینکه نتایج اجرای این پروژه در حد استانداردهای جهانی
است گفت :این دستاورد سالیانه از خروج مبالغ بسیار زیادی ارز از کشور جلوگیری میکند.
روحاله بیرانوند گفت :پروژه پوششدهی صفحات مسی قالبهای ریختهگری مداوم پس از طی کردن موفقیتآمیز مراحل تحقیقاتی
در مردادماه سال  1398بهصورت یک قرارداد یکساله میان فوالد مبارکه و شرکت مذکور به جریان افتاد.

نسل فردا :مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در جریان بازدید از خطوط تولید و اماکن ورزشی فوالد مبارکه درخصوص پروژههای
بزرگ ورزشی استان و عملکرد این شرکت در زمیـــنه ورزش با مدیرعامل فوالد مبارکه گفتوگو و تبادلنظر کرد.
در این دیدار حمیدرضا عظیـــمیان ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک انتصاب سیدمحمد طباطبایی بهعنوان مدیرکل
ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار داشت :شرکت فوالد مبارکه این آمادگی را دارد تا برای احداث دهکده المپیک در حاشیه ورزشگاه
نقشجهان اقدام کند .عظیمیان با بیان این مطلب که رویکرد شرکت فوالد مبارکه توسعه همه رشتههای ورزشی تحت پوشش باشگاه
است افزود :در توسعه رشته فوتبال که بخش بیشتری از مخاطبان را به خود اختصاص داده است ،برنامه خاصی تدوین کردهایم؛ اما سایر
رشتهها را نیز به دست فراموشی نخواهیم سپرد.

یادداشت
اراده فوالدمبارکه برحمایت از
صنایع کوچک و داخلی است
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فرماندار شهرستان لنجان:

استمرار تولید در فوالدمبارکه مایه افتخار است

نسلفردا :فرماندار شهرستان لنجان که به
همراه اعضای شورای تأمین این شهرستان از
خطوط تولید فوالدمبارکه بازدید میکرد در
جلسهای مشترک با مدیرعامل فوالدمبارکه
و جمعی از معاونان و مدیران این شــرکت
اظهار داشت :استمرار تولید در فوالدمبارکه
در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا مایه
افتخار اســت .خدامرادصالحی ضمن ابراز
خرسندی از حضور در فوالد مبارکه گفت:
بسیار خرسندم از اینکه امروز فرصتی دست
داد تا از نزدیک به کارکنان عزیز و جهادگر
این شرکت معظم خداقوت بگوییم .صالحی
با اشاره به اینکه اجرای طرحهای توسعه
در فــوالد مبارکه یکــی از مزیتهای این
شرکت است تصریح کرد :این امر در پویایی
این شــرکت نقش مؤثــری دارد از این رو
فعالیت مجموعه مدیریت و کارکنان فوالد
مبارکه در این خصوص قابلتقدیر و برای
هر ایرانی مایه مباهات است؛ بهویژه اینکه
این مجموعه صنعتی در مجاورت شهرستان
لنجان اســت و در عرصه ملی و بینالمللی
با محصوالت متنــوع و باکیفیتی که تولید
میکند حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
مهمتر اینکه این مجموعــه در کنار فرایند
تولید و برنامههای توسعه ،همواره استفاده
بهینه از انرژی را در دســتور کار خود قرار
داده اســت .فرماندار شهرســتان لنجان
از اجــرای طرح ایجاد شــبکه فاضالب در
شهرستانهای لنجان و مبارکه بهعنوان یکی

عکس  :نسل فردا

 21مردادماه  1399در تقویم کشور روز حمایت
از صنایع کوچک نام نهاده شده است؛ صنایعی
که نقش آنها در رونق اقتصادی و جهش تولید
اگر بیشتر از صنایع بزرگ نباشد کمتر هم نیست.
ازآنجاکه راهاندازی پروژههای بزرگ در شرایط
فعلی که با مشــکالتی نظیر تحریمها و کمبود
نقدینگی مواجهیم بهسختی امکانپذیر است،
ایجاد یا تقویت صنایع کوچک در شهرستانهای
مختلف بهترین راهکار برای ایجاد فضای تولید
است .نباید از نظر دور داشت که صنایع کوچک از
تواناییهای خاص خود در کمک به صنایع دیگر
برخوردارند؛ بنابراین بازسازی صنایع کوچک به
همراه تقویت استارتآپها و صنایع روستایی
و شــهرکهای صنعتی و ایجاد مشــوقهایی
برای آنهــا میتواند بــرای کل چرخه صنعت
کشور کارگشا باشــد .صنایع کوچک به لحاظ
اینکه عمدتاً توســط بخش خصوصی تأسیس
و اداره میشــوند از چابکی خاصی برخوردارند
و بهترین محل برای حضــور بخش خصوصی
است؛ آوردگاهی که اقتصاد و فضای کسب و کار
و اشتغال کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به
آن نیازمند است .فوالد مبارکه با اتخاذ استراتژی
بلندمدت درخصوص حمایت از صنایع کوچک و
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ،شرایطی
فراهم کرده تا این بخش از صنعتگران کشور که
ک م هم نیستند ،بتوانند با همکاری با فوالد مبارکه
و با نگاهی بلندمدت از سرمایهگذاری مطمئن در
کنار بزرگترین فوالدســاز کشور ،بزرگترین
فوالدساز خاورمیانه و منطقه منا و بزرگترین
تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا به کار و فعالیت
اقتصادی خود ادامه دهند.
حمیدرضا عظیمیان/مدیرعامل شرکت
فوالد مبارکه

فوالد
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از طرحهای مهم این شرکت یاد و اضافه کرد:
استفاده از پساب فاضالب شهرهای اطراف و
بازچرخانی آب تصفیهشده در خطوط تولید
شرکت امتیازی ویژه برای فوالدمبارکه به
شــمار میآید که باعث بهبود فرایندهای
زیستمحیطی است ضمن اینکه از این آب
میتواند در پروژه بزرگ نورد گرم شماره۲
نیز استفاده کند .بهطورکلی این تدابیر باعث
شده اســت میزان برداشــت آب خام این
شــرکت از زایندهرود کاهش یابد .صالحی
در ادامه با اشاره به همکاریهای شهرستان
لنجان در احداث این شبکه فاضالب تصریح

کرد :ازآنجاکه خروجی شرکت فوالد مبارکه
منافع ملــی را دربرمیگیرد ،شهرســتان
لنجان نیز در حد امکان با ســرمایهگذاری
و مشــارکت در برنامههای شــرکت فوالد
مبارکه در همه حوزههــا ،بهویژه در پروژه
اخیر این شرکت که احداث شبکه فاضالب
در شهرستانهای لنجان و مبارکه بهمنظور
استفاده از پسابهای شــهری در خطوط
تولید بوده همکاریهــای الزم را به عمل
آورده اســت .وی با اشــاره به اهمیت لزوم
برقراری تعامل گستردهتر میان شهرستان
لنجان و شرکت فوالد مبارکه گفت :ازآنجاکه

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾـﺪه

ﺷﻨﺎﺳﻪ929305:

ﺷﻬﺮدارى ﺳﻤﯿﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ  6ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  99/5/14ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﯿﺮم در ﻧﻈﺮ دارد
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﻰ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﺟﺪ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺬ اوراق ﻣﺰاﯾﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ  99/05/21ﺑﻪ ﻣﺪت  10روز ﮐﺎرى ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد
را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/06/1ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻠﯿﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮروش ﺻﺎﺑﺮى -ﺷﻬﺮدار ﺳﻤﯿﺮم
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/05/21:

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ ﯾﺎ
وﮐﺎﻟﺘ ًﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  1399/06/03ﺳﺎﻋﺖ  14:30در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺼﻠﻰ ،روﺑﺮوى
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﭘﻼك  ،247ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮوش ،واﺣﺪ 5
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1 :اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ 1398
 -2اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
 -4اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -5ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى

ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻰﺷﺎﺧﺺﮐﻨﺘﺮلاﺳﭙﺎدان)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/05/21:

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﭙﺎدان
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 28891

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﭙﺎدان
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 28891

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد اﺻﺎﻟﺘ ًﺎ ﯾﺎ
وﮐﺎﻟﺘ ًﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
 1399/06/03ﺳﺎﻋﺖ  11:30در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت
آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺼﻠﻰ ،روﺑﺮوى دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﭘﻼك  ،247ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮوش ،واﺣﺪ  5ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد،
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻰﺷﺎﺧﺺﮐﻨﺘﺮلاﺳﭙﺎدان)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 12909و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260339297

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ 10ﻣﻮرخ  1399 / 06/02درﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت ،ﻓﺎز، 1ﺧﯿﺎﺑﺎن
 ، 6ﭘﻼك 267ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﺎزرﺳﺎن،روزﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﺛﺮ ﻧﻮش ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 40470و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260581490
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1399/06/03روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﻋﺼﺮ )ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده( و ﺳﺎﻋﺖ
 17:00ﻋﺼﺮ )ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده( در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ،3
واﺣﺪ ، 6ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8173653531ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده - :اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده - :ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ

فوالد سبا در همجواری این شهرستان است
طبیعتاً این تعامــات به بهبود فرایندهای
تولید این مجتمع کمک شایانی خواهد کرد.
از این حیث نیز تاکنون شهرستان لنجان
از هیچ کمکی کوتاهی نکرده اســت .ما با
توجه به مسئولیتی که به عهده داشتهایم
همیشه درخصوص تسهیل روند کارهای
جهادگــران عزیــز در فوالدمبارکه اعالم
آمادگی کردهایم تا ضمن تسهیل ،هماهنگی
و مدیریت امور اداری شهرســتان ،در سال
جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال
«جهشتولید» نامگذاری شــده بهخوبی

در کنار این عزیزان به تولید بیشــتر کمک
کنیم .فرماندار شهرستان لنجان در بخش
پایانی ســخنان خود ضمــن قدردانی از
مساعدتهای فوالد مبارکه به شهرستان
لنجان در جریان شیوع ویروس کرونا تصریح
کرد :به جهت مسئولیتی که به عهده دارم و
نیز بهعنوان یک شهروند به وجود این مرکز
صنعتی افتخار میکنم و برای مســئوالن
و کارکنان این مجموعه آرزوی ســامتی
دارم.
از حســن نیت مســئوالن
شهرســتان لنجــان بــه
فوالدمبارکه متشکریم
در ایــن جلســه مهندس عظیمیــان نیز
ضمن خیرمقــدم به میهمانان از حســن
نیت مســئوالن شهرســتان لنجــان به
فوالدمبارکــه بهعنوان یک ســرمایه ملی
قدردانی کرد و گفت :همانگونه که اشاره
شد مردم ایران بهنوعی از منافع فوالدمبارکه
بهرهمند میشــوند .درعینحال و بهطور
قطع فوالدمبارکه نیز همواره توسعه پایدار
بهویژه در منطقه پیرامــون خود را مدنظر
داشــته و دارد .مدیرعامــل فوالدمبارکه
اظهار داشــت :مدیریت این شرکت بر این
باور است که براســاس همکاری و زندگی
مسالمتآمیز با جامعه همجوار خود است
که میتواند کارهــا ،فعالیتهای تولیدی،
اقتصادی شــرکت و اهداف نظام را محقق
سازد.

کوتاه از فوالد
ورود آرامش به بازار فوالد

ایرنا :دبیــر انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران
با اشــاره به تصمیمات جدیــد وزارت صمت در
حوزه تنظیم بازار فوالد معتقد اســت با توجه به
اینکه تصمیمها در جلســات کارشناســی شده،
اتخاذ میشوند و با کاهش سفتهبازیها به عنوان
بزرگترین معظل بازار فوالد اتفاقات خوبی را در
این زمینه رقم خواهد خورد.
سیدرسول خلیفهسلطانی پس از اتفاقات اخیر در
حوزه عرضه فوالد و کف عرضه در بورس ،هشدارها
و اولتیماتومها اظهار کرد :با حضور مدرسخیابانی
در رأس وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تصمیمات
جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار فوالد،
تنظیم بازار فوالد از شخصمحوری قبلی خارج شده
و در جلسات ،کارشناسی شــده تصمیمگیریها
انجام میشود.

ورود فوالد صنعت بناب به بورس

شهرخبر :مديرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب
اعالم کرد :پروژه بــزرگ ذوب و نورد در مجموع با
ظرفیت دو میلیون تن و پنج كارخانه توســعهای
فروآلياژي با اعتباري بالغ بر يــك ميليارد يورو با
تأمین از محل صندوق توسعه ملي در سال جاری
به اجرا درخواهد آمد .بابک علیزادشهیر در جمع
خبرنگاران گفت :در سال جهش تولید شاهد يكي
از بزرگتريــن پروژههای در حال احداث كشــور
خواهيم بود كه میتواند سهم بســزایي در توليد
محصوالت فوالدي و اشتغال واقتصاد منطقه داشته
باشد .وی افزود :در خردادماه توانستيم ركورد توليد
در  ۱۰سال اخير را بهبود دهیم و در جهت دستيابي
به توليد باالي يك ميليون تن گام برداريم.

رشد 8درصدی تولید فوالدخام
شرکتهای بزرگ

فلزات آنالین :تولید کنسانتره و گندله به ترتیب
از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه به بیش از 16
میلیون و  14.7میلیون تن رســید .میزان تولید
آهناســفنجی و فوالد خام نیز از  10.5میلیون و
 7.4میلیون تن عبور کرد .از ســوی دیگر آمارها
حاکی از این است که میزان تولید کنسانتره آهن
شــرکتهای بزرگ در تیرماه امســال نسبت به
مدت مشابه سال گذشــته 12درصد رشد یافته
است .شرکتهای میدکو با 67درصد رشد ،سناباد
33درصد و چادرملو 27درصد بیشــترین میزان
تولید در بین شرکتها را ثبت کردند .مجموع تولید
کنسانتره آهن شرکتها در تیرماه امسال بیش از
چهار میلیون و  130هزار تن است.

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻗﺪس ﻧﺠﻒ آﺑﺎد

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/06/06در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل 1398ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن -ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪ ﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻗﺪس ﻧﺠﻒ آﺑﺎد )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﺎﯾﯿﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  862و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14006218433

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول( در ﻣﻮرخ 99/5/8ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪن اﻋﻀﺎى ﺣﺎﺿﺮ
در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه واﮔﺬارى ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺼﻮب  1387از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ د ر
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﺎﯾﯿﻦ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻣﻮرخ  99/6/2ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺻﺒﺢ
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮك ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -2اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -4اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
 -3ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎ ى ﻣﺎﻟﻰ98
 -5اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان،
 -6ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /541ش ب ﻣﻮرخ
 99/05/06ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/05/21ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/06/04ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه
در ﻣﺰاﯾﺪه )رﯾﺎل(
اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮدارى روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/06/10ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/06/11اﺟﺎره ﺗﻌﺪادى از ﺳﺎزه ﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ ،اﺳﺘﺮاﺑﺮدﻫﺎ و
210,000,000
350,000,000
راس ﺳﺎﻋﺖ  14/30ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل
ﺻﻮرت ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد.
 -4ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 -5ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
-6ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ929155 :

داود ﺑﺤﯿﺮاﯾﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

