راهاندازی سیستمهای اعالم و اطفای حریق

تأکید شورای تأمین شهرستان مبارکه و فوالد مبارکه بر تعامل

نسلفردا :با همکاری مدیریت و کارشناسان مجتمع فوالد سبا و شرکتهای ســازنده داخلی پروژه  ،EPCطراحی ،خرید و نصب و
راهاندازی سیستمهای اعالم و اطفای حریق اتوماتیک ترانسهای قدرت پست  400کیلوولت ،سالن برق پست  MRSSو ترانسهای
پست  LBSSو پست  REDمورد بهرهبرداری قرار گرفت .داریوش دریابار ،مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا ضمن تأیید
این خبر گفت :این کار از اواخر سال  97با همکاری شرکتهای پیمانکار داخلی که در این زمینه از تجربه و سابقه کافی برخوردار بودند،در
بدترین شرایط تحریم وارد فاز اجرا شد .وی گفت :حوادث احتمالی ترانسهای قدرت میتواند آسیبهای جدی تجهیزات ،توقف روند
تولید و خسارتهای جبران ناپذیری برای نیروی انسانی و محیط زیست در پی داشته باشد .بنابراین به منظور جلوگیری از چنین حوادثی
واحد تولید و توزیع برق مجتمع فوالد سبا ،،اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داد.

نسلفردا :درجلسهای با حضـــور اعضــای شـــورای تأمین شهرستـــان مبارکه و مدیرعــامـل فوالد مبارکه بر توسعه همکاریهای
طرفین به منظور توسعه پایدار منطقه تأکید شد .در این جلسه اصغر هدایت ،فرماندار این شهرستان ،هدف حضور خود و سایر همراهان
را تقویت همکاریهای دوجانبه شهرستان و فوالدمبارکه مطرح کرد و گفت :خوشبختانه امروز فوالدمبارکه بیش از هر زمان دیگر برای
منطقه و کشور موجب برکت است .وی از تأمین اکسیژن بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فوالد مبارکه به
صورت رایگان و مساعدت مالی این شرکت به برخی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی به عنوان نمونههای بارز تعهد فوالد مبارکه
به مسئولیتهای اجتماعی یاد کرد .در ادامه ،سرهنگ عطائی فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبارکه نیز از
اهتمام ویژه مدیرعامل فوالد مبارکه و همکاری این شرکت در اجرای رزمایش مواسات قدردانی کرد.

خبر ویژه
 مالیات بر صادرات فوالد
مانع شکوفایی است

ایرنا :دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
معتقد اســت :امــروز که صــادرات تولیدات
ایران با دشــواریهای خاص خود همراه است
وضع مالیات بر صــادرات فوالد کارایی ندارد و
نمیتواند پیامد جهش صادراتــی را به دنبال
داشته باشد .سیدرسولخلیفهسلطانی گفت:
اکنــون صادرات فــوالد ایران بــا هزینههای
تحمیلی ســنگین ناشــی از تحریمها محقق
میشــود و آنچه تاکنون مانور صادرکنندگان
ایرانی در بازارها را به دنبال داشــت ،نبود بار
مالیاتی بود ،اما وضع مالیات ایــن امکان را از
صادرکنندگان کشــور در بخش فوالد خواهد
گرفت .جعفرسرقینی ،سرپرست سابق وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفته بود :ســال ۹۱
نزدیک به  ۶.۵میلیون تن واردات و  ۱.۵میلیون
تن صادرات فوالد ثبت شده بود اما در سال ۹۸
صادرات فوالد رکــورد زد و به  ۱۲میلیون تن
رسید؛ ضمن اینکه میزان واردات به چند صد
هزار تن فوالدهای خاص رسیده و با توسعههای
انجام شده در فوالد آلیاژی ایران،این بخش هم
در داخل پوشش داده میشود .دبیر انجمن یاد
شده خاطرنشانکرد :نبود مالیات امکان تخفیف
به خریداران فوالد ایران را فراهم ساخته بود ،اما
وضع مالیات مانع از تمایز قیمت فوالد ایران،
نسبت به سایر تولیدکنندگان و صادرکنندگان
میشــود .وی تاکید کــرد :نبــود مالیات و
قیمتهای غیررقابتی ایران سبب میشود که
طرفهای تجاری ریســک معامله با ایران را
نپذیرند .آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران نشان میدهد که حجم صادرات شمش و
تولیدات فوالدی ایران در  ۶ماهه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب  ۱۹و ۴۹
درصد کاهش داشته است.
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نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

درحمایت از شرکت فوالدمبارکه باید نگاه ملی داشته باشیم

نســل فرداگروه فوالد :حســین رجایی ،نماینده
مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی
ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه ،با مهندس
عظیمیان مدیرعامل این شــرکت دیدار و درخصوص
لزوم و اهمیت برقراری آرامش در بازار فوالد ،دستیابی
به بهترین راهکارهای تحویــل محصوالت فوالدی به
مصرفکنندگان واقعی و پایــداری تأمین مواد اولیه
موردنیاز فوالدسازان گفتوگو کرد .در این دیدار دکتر
رجایی گفت :امروز توفیقی به دســت آمد تا از نزدیک
شــاهد مجاهدتهای کارکنان فوالد باشــیم؛ آن هم
در شرایطی که تحریمها ،محدودیتها و بعضاً برخی
بیمهریها بیش از هر زمــان دیگر موجب وارد آمدن
فشار به صنایع کشــور ازجمله صنعت فوالد شده ،اما
میبینیم که تمام خطوط تولید این شرکت بهخوبی در
حال کار است .رجایی ،عملکرد سودجویان درشرایط
فعلی اقتصادی کشور را تقبیح کرد و گفت :در موضوع
عرضه و تقاضا مباحث زیادی ازجمله عملکرد سازمان
بازرسی ،تعزیرات ،بهینیاب و عرضه محصول در بورس
مطرح است .بســیاری از دوســتان در زمینه عرضه و
تقاضا بیشــتر دغدغه تنظیم بازار را دارند ،اما قطعاً در
این میان متخلفانی نیز هستند که هم به بازار و هم به
تولید ضربه میزنند؛ بنابراین باید با ارائه و بهکارگیری
راهکارهای عملیاتی به شرایط موجود سروسامان داد.
درعینحال برای اینکه فوالدسازان داخلی با مشکالت
بیشتر و جدیتری مواجه نشوند ،باید در حوزه معدن و
سنگآهن موردنیاز خود در حاشیه امن قرار گیرند و به
نظر میرسد سرمایهگذاری در حوزه اکتشافات و معدن
راهکار معقولی برای این منظور باشــد .نباید فراموش

کرد که عملکرد سودجویان هم به ضرر تولیدکننده و
هم به ضرر مصرفکننده واقعی است .از این رو باید با
همکاری تولیدکنندگان و قانونگذاران مجلس و البته
دولت دست این سود جویان هرچه زودتر کوتاه شود.
نماینده مردم لنجان در بخش دیگری از سخنان خود
ضمن استقبال از سرمایهگذاری فوالدمبارکه در ایجاد
خط هوایی مستقل برای اصفهان گفت :در حال حاضر
در شهرستان لنجان و همجوا ِر صنایع دفاع ،یک فضای
فرودگاهی وجود دارد که جانمایی آن بهصورت کام ً
ال
فنی و تخصصی ،توسط کارشناسان بینالمللی ،چندین
سال پیش صورت گرفته است .ازآنجاکه استان اصفهان
در حال حاضر تنها یک فرودگاه دارد و به نظر میرسد
با توجه به وجود صنایع مختلف در اســتان و بهمنظور

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺗﺒﺪﯾﻠﻰ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2554و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260223822

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺗﺒﺪﯾﻠﻰ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﯾﺮ ﮐﺎﺷﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 2554و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260223822
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1399/9 /3در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در
ﮐﺎﺷﺎن  -ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل -از ﺳﻪ راﻫﯽ ﺳﻮك ﭼﻢ -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  - 2ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8731177581ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان  -2اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐـﺖ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎﮔﺮان ﭘﺮدﯾﺲ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  33843اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﻣﻮرخ  1399/08/18ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
 99/09/03ﺳﺎﻋﺖ  15:00روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،اﺑﺘﺪاى ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﻰ ،اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻧﺒﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺳﻮى ،ﭘﻼك  ، 86ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(:
 (1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  1397و  (2 ، 1398اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ(3 ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1397/12/29و1398/12/29
 (4 ،اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل  (5 ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر در
ﺧﺼﻮص درج آﮔﻬﻰ ﺷﺮﮐﺖ (6 ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 99-08/057

ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1399,4469 :
ﻧ
ﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺮات ﺧﺎﻟﻰ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺣﻮادث ﺷﺒﮑﻪ و ...
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-1ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن اراك ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ،160ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻠﻮك  ،7اﻣﻮر ﻗـﺮاردادﻫﺎ
 -2ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺣﻔﺮات ﺧﺎﻟﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻧﺼﺐ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺟﻤﻊ آورى اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ،ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات )ﮐﻨﺘﻮر و رﮔﻮﻻﺗﻮر( ﺗﻌﻤﯿﺮات و  ...در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ
 -3ﻣﺪت اﺟﺮاء ﭘﯿﻤﺎن ) 730 :ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﻰ( روز ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-4ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى
 -5ﻣﺤﻞ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ105‘000‘000‘000 :ﺗﺎ  106‘000‘000‘000رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  :ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1399/08/25ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 -8ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/09/09و ﻣﺤﻞ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارك اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ
)ﺳﺘﺎد( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.-9ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ:
 ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ. ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﻮﻣﻰ ﺑﻮدن. ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي. ﺗﻮان ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ. داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ. -10ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ - :آﮔﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ.
 ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ  4ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺸﻮر . داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران.داﺷﺘﻦ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدى از وزارت اﻗﺘﺼﺎدى و داراﯾﻰ.
 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺧﺬ ﮐﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر. اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ.* ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎي " "9و " "10ﻓﻮق ﺑﻮده و آﻣﺎدﮔﯽ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه را دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irاﻗﺪام و در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت
ﻣﺪارك از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮق اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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رعایت دستورالعملهای پدافند غیرعامل ،الزم است
یک فرودگاه دوم نیز داشته باشیم تا در شرایط خاص
با مشکلی مواجه نشویم .وی خاطرنشان ساخت :فوالد
مبارکه ظرفیتی ملی اســت که در همه حوزهها برای
کشور منشأ اثر بوده و است؛ بنابراین باید برای حمایت
از آن نیز نگاه ملی داشــته باشــیم .رجایی ،در بخش
پایانی سخنان خود به مدیران و کارکنان فوالد مبارکه
اطمینانخاطر داد :برای اســتمرار افتخارآفرینیهای
فوالد مبارکه ،نمایندگان مجلس هرجا و به هر میزان
که نیاز باشد ،از صنعت کشور ،بهویژه از فوالد مبارکه
حمایت خواهند کرد.
اجرای نورد گرم شماره  2فوالد مبارکه
در راستای منافع ملی است

مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در جریان این دیدار ضمن
تشریح عملکرد فوالد مبارکه در سال جاری و طرحهای
توسعه پیش روی این شــرکت گفت :با اجرایی شدن
دو پروژه بــزرگ نورد گرم شــماره  2و طرح مدیریت
هوشمند فوالدمبارکه ،این شــرکت سهم بسزایی در
تولید فوالد کشــور خواهد داشت .مهندس عظیمیان
با بیان اینکه اجرای نورد گرم شماره  2فوالدمبارکه در
راستای منافع ملی اســت خاطرنشان کرد :در صورت
احداث و بهرهبرداری از خط نورد گرم شــماره 2فوالد
مبارکه تمــام محدودیتهای موجــود در بازار فوالد
کشــور و نیاز نوردکاران بهکلی برطرف خواهد شــد.
وی از داخلیســازی بیش از  54درصد تجهیزات خط
نورد گرم شــماره  2بهعنوان یکی از مزیتهای اصلی
این فرایند نام برد و گفت :با ایــن رویکرد دانش فنی
ســاخت ارتقا خواهد یافت و فرصتهای زیادی برای
اشــتغالزایی و بهکارگیری دانش فنی جوانان داخلی
فراهم خواهد شد .به خاطر داشته باشیم اگر نورد گرم
شماره  2اجرا شــود ظرفیت ورق این کارخانه دوبرابر
خواهد شــد و ازآنجاکه کل نیاز کشور هشت میلیون
است ،در این صورت ظرفیتهای صادرات و ارزآوری نیز
افزایش خواهد یافت .همچنین با عنایت به اینکه در حال
حاضر در فوالد مبارکه حداکثر عرض ورقهای تولیدی
 1.850میلیمتر اســت ،با اجرای نورد گرم شماره،2
قابلیت تولید ورقهای عریض تــا  2.100میلیمتر و
بدنه خودروهای شاسیبلند نیز فراهم خواهد شد .در
این راستا از دولت و نمایندگان محترم مجلس انتظار
میرود از اجرای هرچه سریعتر این پروژه ملی حمایت
کنند.

خبر روز
در آستانه میالد پیامبر اکرم(ص) انجام شد

آزادی 110زندانی جرائم غیرعمد با گلریزانهای فوالد هرمزگان

نسل فردا :در آستانه میالد پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) ،آیین آزادی زندانیان
جرائم غیرعمد استان هرمزگان در محل اداره کل دادگســتری این استان برگزار شد .در این مراسم که
با حضور احمد مرادینژاد ،رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان
هرمزگان ،مدیرعامل فوالد هرمزگان و جمعی از خیرین برگزار شد ،از مشارکتهای فوالد هرمزگان در
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تجلیل بهعمل آمد .رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به
زندانیان نیازمند استان هرمزگان طی سخنانی گفت :با مساعدتهای فوالد هرمزگان که از سال  ۹۲تاکنون
یاور این ستاد بوده است 110 ،زندانی به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتهاند .در حاشیه برگزاری این
مراسم ،صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به اقدامات این شرکت در این زمینه
اظهار داشت :این شرکت در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود و در حد توان در مقاطع مختلف
به یاری مردم شتافته و یکی از این اقدامات ،گلریزان یک میلیارد و  500میلیون تومانی برای آزادی 110
زندانی از سال  92تاکنون بوده است.
خبر ویژه
با تالش و مجاهدت کارکنان ناحیه آهنسازی فوالد مبارکه

تولید واحد گندلهسازی فوالدمبارکه از مرز 150میلیون تن گذشت

نسلفردا :در سایه الطاف الهی و با تالش و مجاهدت تمام کارکنان ناحیه آهنسازی فوالدمبارکه تولید
واحد گندلهسازی شرکت از ابتدای بهرهبرداری تا پایان مهرماه سال جاری ،از مرز  150میلیون تن گذشت.
داریوش رشیدی ،مدیر ناحیه آهنسازی ،ضمن اعالم این خبر گفت :باعث افتخار است که به نمایندگی
از همه مدیران ،رؤســا و کارکنان زحمتکش در ابتدای بهرهبرداری از واحد گندلهسازی شرکت تا امروز
خبر عبور از مرز  150میلیون تن تولید از ابتدای ســال  1371تا  30مهر  99را به عرض برســانم .وی با
اشاره به اینکه واحد گندلهسازی پس از انجام عملیات نصب و انجام تستهای سرد و گرم در سال 1371
به بهرهبرداری رسیده است گفت :در اولین سال بهرهبرداری از این واحد ،بهسختی  100هزار تن گندله
تولید شد و در نهایت با افزایش بهرهوری نیروی انسانی و بهکارگیری بهتر تجهیزات و همچنین با درایت
مدیران متعهد و متخصص و مدیریت نظاممند و سیستمی شرکت در سال  1381به ظرفیت اسمی رسید
و در ادامه و در سال  1394به رکورد غرورآفرین هفت میلیون و  469هزار و  574تن دست یافت و تا پایان
مهرماه سال جاری نیز از  150میلیون تن فراتر رفت.
صنعت
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالدمبارکه خبر داد:

عبور از مرز تولید  4/5میلیون تن محصوالت پوششدار
نسل فردا :ناحیه نورد سرد در ســال  ۱۳۷۱راهاندازی شد تا پاسخگوی نیازهای مشتریانی باشد که به
استحکام بیشتر و دقت ابعادی بهتری نسبت به محصوالت گرم نیاز دارند .مشتریان عمده محصوالت سرد،
خودروسازان ،تولیدکنندگان لوازم خانگی ،پروفیلسازان و ...هستند .از سال  ۱۳۸۲با راهاندازی خطوط
پوشــشدار قلعاندود ،گالوانیزه و رنگی قابلیتهای جدیدی به ناحیه نورد سرد اضافه شد تا پاسخگوی
طیف بیشتری از مشتریان باشد .محصوالت پوششدار هم از نظر طول عمر و هم از نظر زیبایی مزایای
منحصربهفردی دارد .بهزاد بهادرانی ،مدیر ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه از تولید بیش از 4.5
میلیون تن محصوالت پوششدار در این شرکت خبر داد .وی با اعالم این خبر افزود :محصوالت پوششدار
شرکت فوالدمبارکه شــامل ورق قلعاندود ،ورق گالوانیزه و ورق رنگی است که فرایند پوششدهی هر
محصول مخصوص به خود آن است .بهادرانی خاطرنشان ساخت :روش پوششدهی گالوانیزه بهصورت
غوطهوری و خط رنگی که در امتداد خط گالوانیزه واقع گردیده بهصورت خط پوششدهی غلتکی طراحی
شده و پوششدهی محصول قلعاندود هم بهصورت الکترولیتی است .مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد
مبارکه افزود :امروزه استفاده از محصوالت پوششدار به دلیل وجود الیه محافظ پوششی جهت ممانعت
از خوردگی و اکسیداسیون ،همچنین زیبایی بیشتر این محصوالت در صنعت بسیار افزایش یافته و قطعاً
در آینده نیز درخواست سفارش مشتریان از این نوع محصوالت بیشتر خواهد شد.

کوتاه از فوالد
رشد 61درصدی سود خالص
شرکت فوالد سفیددشت

نســلفردا :با تالش جمعی مدیــران و کارکنان
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحالوبختیاری در
6ماهه نخست ســال جهش تولید ،سود خالص این
شرکت نسبت به مدت مشــابه سال قبل  61درصد
رشــد کرد .مدیر مالی و حســابداری شرکت فوالد
سفیددشــت چهارمحالوبختیاری به مناسبت ۱۸
آبان ســالروز افتتاح شــرکت فوالد سفیددشت در
سال  ۱۳۹۵ضمن تبریک این روز ،عملکرد شرکت
را در حوزه تولید ،خرید مواد اولیه و فروش محصول
مثبت ارزیابی کرد .مصطفی فالحی گفت :این شرکت
علیرغم شیوع ویروس کرونا ،با رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی و حضور حداقلی کارکنان ،ضمن تأمین
بهموقع مواد اولیه و فراهم ساختن زیرساختهای
موردنیاز واحد احیا مستقیم توانست در ششماهه
نخست سال جاری با تولید  400هزار تن محصول
آهن اسفنجی و رشــد 13درصدی نسبت به مدت
مشابه سال  353( 1398هزار تن) و فروش  396هزار
تن به ارزش بیش از 11هزار میلیــارد ریال ،درآمد
فروش خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از
 73درصد افزایش دهد .وی از پیشرفت 85درصدی
پروژه فوالدســازی و پیشــرفت 55درصدی پروژه
احداث تصفیهخانه این شرکت علیرغم تحریمهای
ظالمانه و محدودیتهای خاص شیوع کرونا خبر داد.

افزایش  240دستگاه
خودروی سنگین

نســلفردا :صادق فرخی ،مدیر خدمات عمومی
و امور رفاهی فوالد مبارکــه گفت :به منظور رعایت
هرچه بهتر فاصلهگذاریهــای اجتماعی و تحقق
اســتراتژی تولید پایدار در شــرکت 240 ،دستگاه
اتوبوس و مینی بوس جدید بــه ناوگان حملونقل
عمومی فوالدمبارکه اضافه شد .وی گفت :یــــکی
از استراتژیهایی که برای مقابله با کرونا در شرکت
فوالد مبارکه تدوین شــد ،رعایــت فاصلهگذاری
اجتماعی بود که این استراتژی در حوزه ایاب و ذهاب
کارکنان بهصورت کامل اجرا میشود .وی با تأکید بر
اینکه یکی از ابزارهای اجرایی این سیاست افزایش
تعداد نــاوگان حملونقل عمومی اســت،گفت :در
همین خصوص سیستم تردد بهصورت شناور تغییر
کرد و بازه زمانی ورود و خروج کارکنان گستردهتر
شد؛ بهنحویکه بازه زمانی تردد از ساعت  6تا 7:30
صبح ،به ســاعت  6تا  8:30صبح تغییر یافت و این
باعث کاهش بار ترافیکی جادهای و کاهش ازدحام
در پارکینگهای ســبک و ســنگین فوالد مبارکه
شد .وی آموزش و افزایش ســطح آگاهی رانندگان
را از دیگر مباحث مهم کنترل ویــروس در ناوگان
ترابری اعالم کرد :طبعاً با اضافه شدن این اتوبوسها
و مینیبوسها ،باید رانندههای جدیدی به سیستم
ترابری شرکت اضافه میشد .بنابراین همزمان با هفته
ناجا ،در جلسه هماندیشی با فرماندهی راهور استان و
فرماندهان ستادی ،موضوع آموزش رانندگان مطرح
و مقرر شد از دانش اساتید راهنمایی در این زمینه و
سایر موضوعات مرتبط بهرهگیری شود.

افزایش 50درصدی تولید گندله
در فوالد سنگان

نســلفردا :در نیمه نخست ســال جهش تولید
کارکنان بلندهمت فوالد سنگان توانستند در تولید
گندله و کســب ســود برای ذینفعان به عملکرد
درخشانی دست یابند .مدیـــرعامل فــوالد سنـگان
در تشــریح دستاوردهای این شرکت گفت :بر اساس
آمار بهدستآمده عملکرد مدیران و کارکنان تالشگر
فوالد ســنگان در ششماهه نخســت سال 1399
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،بیش ا ز 50درصد
رشد داشته است .علی امــرایی تصریح کرد :در پی
افزایش تولید در این شرکت میزان فروش نیز در بازه
زمانی مذکور نسبت به مدت مشابه سال  98به میزان
80درصد افزایش یافته است .وی گفت :فروش ریالی
فوالد سنگان نیز  223درصد و حاشیه سود شرکت
با مدیریت هزینهها بیش از  4.2درصد رشد داشته
است .امرایی گفت :کسب رکوردهای مؤثر در تولید
گندله ،برنامهریزی در تأمین کنســانتره علیرغم
کمبود مواد اولیه در کشور ،توان مضاعف کارکنان
جوان و متخصص و استفاده از ظرفیتهای چندگانه
شرکت فوالد مبارکه از کلیدواژههای تولید در راستای
لبیک به ندای رهبر انقالب در طرح جایگزینی معدن
بهجای نفت در مسیر گام دوم انقالب است.

آبرسانی به روستای «زوزن»
با مشارکت فوالد سنگان

نسلفردا :در راســتای اجرای طرح مثلت توسعه
اقتصــادی و فرهنگی شهرســتان خــواف ،پروژه
آبرسانی مشارکتی به بافت توسعه مسکن روستای
زوزن بــا دو هزار و  500متر حفــاری و لولهگذاری
با موفقیت انجام شــد .این پروژه با مشارکت فوالد
سنگان بهعنوان معین اقتصادی خواف و بهمنظور
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جهش
تولید و عمل به مســئولیتهای اجتماعی پایدار در
قالب تفاهمنامه طرح مثلث اقتصــادی و فرهنگی
شهرستان بین شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان،
استانداری خراسانرضوی و دانشــگاه تهران اجرا
شــد .در آیین بهرهبرداری از این پروژه که فرماندار
و علمای شهرستان و مســئوالن فوالد سنگان در
آن حضور داشتند ،سنجرانی فرماندار خواف افزود:
یکی از آرزوهای مردمان این منطقه توسعه متوازن
و پیشــرفت همهجانبه بــود که با همــت مدیران
شایســته همیاری و همافزایی مردم در حال انجام
است.

