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تهاتر بدهی های بانکی و 
پرداخت بدهی های رسوبی

بخشــی از بدهی های عمــده ذوب آهن با 
سیســتم بانکی تهاتر و باعث افزایش سرمایه 
شــد اما بخش دیگری از بدهی های ذوب آهن 
در قالب توافقی که انجام شــده باید پرداخت 
شود و این مهم باعث شد تا هزینه های مالی و 

بدهی های این مجموعه به شدت کاهش یابد.
بهــرام ســبحانی رئیــس هیــات مدیره 
ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این مطلب گفت:  
مجموعه ذوب آهن درگذشته با مشکالتی رو 
به  رو شــد و مدیران مجموعه در دوره جدید 

درصدد رفع این مشکالت برآمدند . 
وی ادامه داد: یکی از این مشکالت نسبت 
ســرمایه و دارایی ذوب آهن به بدهی های آن 
بود که این مجموعه را مشمول ماده 141قانون 

تجارت در سیستم بانکی کرد .
سبحانی با اشــاره به تصمیم اخیر مدیران 
ارشد ذوب آهن برای افزایش سرمایه تصریح 
کرد: این تصمیم، رقم ســرمایه این شــرکت 
را از 3هزار و 300میلیارد تومــان به 6هزار و 
150میلیــارد تومان افزایــش داد و بنابراین 
ذوب آهن از شــمول ماده 141قانون تجارت 
خارج شد. وی افزود: خروج ذوب آهن از شرایط 
حاکم بر ماده 141، برای ســهام این مجموعه 

و فعالین بازار سرمایه بسیار مهم و مؤثر بود.
عضو هیــات مدیره ذوب آهــن اصفهان با 
اشاره به تهاتر انجام شده توسط »شستا« گفت: 
خوشبختانه با ظرفیت قانونی ایجادشده بخشی 
از بدهی های عمده ذوب آهن با سیستم بانکی 

تهاتر و باعث افزایش سرمایه شد.
ســبحانی در پایان افــزود: بخش دیگری 
از بدهی های ذوب آهن در قالــب توافقی که 
انجام شــده بایــد پرداخت شــود و این مهم 
باعث شــد تا هزینه های مالــی و بدهی های 
این مجموعه به سیســتم که به شدت کاهش 

و آینده ای روشن برای سهام داران ایجاد کند.
    

اعطای تندیس بلورین جایزه 
ملی حسابرسی داخلی به 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
چهارمیــن کنگــره انجمن حسابرســان 
داخلی ایران روز چهارشنبه 1۹ دی ماه 13۹۷ 

برگزار شد.
جایزه ملی حسابرسی داخلی براساس مدل 
بلوغ حسابرســی داخلی انجمــن بین المللی 
حساب رســان داخلی تعریف شده است. این 
جایزه مبنایی مناسب برای مقایسه تطبیقی 
واحدهای حسابرسی داخلی و شناسایی نقاط 
قوت و ضعف آن ها اســت. از آن جا که ارزیابی 
این جایزه توســط ارزیابان معتبر مورد تایید 
انجمن صورت می گیرد، نتایج ارزیابی مبنایی 
برای شناســایی توانمندی هــا و ضعف های 
واحد حسابرســی داخلی است. شرکت فوالد 
امیرکبیرکاشــان در اولین حضــور در جایزه 
ملی حسابرســی داخلی که توســط انجمن 
حسابرســان داخلی برگزار شــد، در رقابت با 
بیشتر از ۲0 شــرکت بزرگ صنایع مختلف و 
چندین موسسه حسابرســی تراز اول کشور 

موفق به کسب تندیس بلورین شود.
    

راه اندازی خطوط جدید 
تولید فوالد در چین ممنوع شد

وزیر صنعت چین اخیرا اظهار داشته دولت 
چین قصد دارد با توسعه پروژه های جدید آهن 

و فوالد در سال ۲01۹ به شدت مقابله کند.
ظاهرا این محدودیت ها مربوط به توســعه 
ظرفیت های تولید در صنایع تولید ســیمان 
و شیشــه های تخت که از ســال ۲01۸ با این 
ممنوعیت ها روبرو بوده نیز اجرا خواهد شــد. 
افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم نیز با محدودیت 
های شدیدی روبرو اســت. گرچه روشن نشده 
منظور از پروژه های جدید دقیقا چیســت ولی 
دولت چین سعی دارد برای کنترل آالینده ها 
و پاک نگه داشتن هوای شهرها تا می تواند مانع 
راه اندازی خطوط تولیدی شود که مجوز های 
زیســت محیطی کافی را نداشته باشند. چین 
برای ســال های ۲016 تا ۲0۲0 هدف کاهش 
ظرفیت تولید 150 میلیون تنی را برای صنعت 
فوالد خود تعیین کرد ولی دو سال زودتر به این 
هدف دست یافته است. سال ۲01۸ این کشور 
ظرفیت تولید ۹00 میلیون تن فوالد در سال را 
داشته است. ژوئن ۲01۸ اعالم شد راه اندازی 
خطوط تولید جدید فوالد، کک و آلومینیوم در 
برخی مناطق کلیدی از جمله پکن، تیانجین و 
هبی ممنوع می شود ولی این اظهارات جدید 
مشــخص نکرده ممنوعیت هــا محدودیت 

جغرافیایی دارند یا نه؟

اخبار

معــاون وزیــر صنعت، معــدن و 
تجارت و رئیس هیئــت عامل ایمیدرو 
به همــراه دکتر خادمی معــاون وزیر 
راه و شهرســازی، مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه، دکتر نگهبان 
نماینده مردم خواف در مجلس شورای 
اســالمی، حجت االسالم والمسلمین 
شمسیان امام جمعه شهرستان خواف 
و جمعی از مســئوالن این شهرستان و 
سرمایه گذاران مستقر در منطقه سنگان 
از مجموعه کارخانه های فوالد سنگان 

بازدید کرد.
 دکتر غریب پــور مجموعه اقدامات 
صورت گرفته در پروژه های فوالد سنگان 
را مطلوب ارزیابی نمود و با بیان این که 
بهره برداری کامل از فوالد سنگان توسعه 
پایدار و رونق اقتصادی را به همراه دارد 
اظهار امیدواری کرد: با افتتاح کارخانه 
5 میلیون تنی کنسانتره فوالد سنگان 
در سال آینده، انشــاءاهلل شاهد رشد و 

توسعه پایدار هرچه بیشتر در این منطقه 
و صنعت کشور باشیم.

به گزارش خبرنگار فــوالد، در این 
بازدید مهندس حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکــه نیز رویکرد و 
استراتژی ایمیدرو در قبال بهره برداری 
سرمایه گذاران از سنگ آهن موجود در 
منطقه را تصمیمی ارزشمند دانست و 
اظهار کرد: با توجه به جلسات برگزارشده 
با حضور دکتر غریب پور و دیگر مسئوالن 
مرتبط بــه این حوزه، دولــت به عنوان 
ناظر بر فعالیت های ســرمایه گذاران 
معرفی شده است تا بر تأمین سنگ آهن 
موردنیاز واحدهای سرمایه گذار مجاز در 
منطقه نظارت کند و این تصمیم، تأثیر 
به سزایی در رشــد و توسعه واحدهای 

کنسانتره سازی خواهد داشت.
وی ضمــن مثبــت خوانــدن 
دســتاوردهای ایــن بازدیــد تصریح 
کرد:ایــن بازدید و برگزاری جلســات 

پیرامون آن با حضور نمایندگان محترم 
مجلس و مســئوالن منطقه و اســتان 
قطعا در پیشبرد و همســویی اهداف 
مؤثر اســت و این نویــد را میدهد که با 
هماهنگــی کامل، بتوانیــم مدیریت 
بهتری برای پیشرفت پروژه های موجود 
در ســنگان داشته باشــیم. وی ضمن 
قدردانی از تــالش مدیریت و کارکنان 
فوالد سنگان در پیشبرد اهداف پروژه 
ابراز امیدواری کرد: انشــاءاهلل با تالش 
شبانه روزی تیم مدیریت این مجموعه، 
شــاهد بهره برداری از بزرگترین پروژه 
کنسانتره ســازی در شــرق کشور به 
ظرفیت 5 میلیون تن در سال ۹۸ باشیم.

در جریان این بازدید، میرمحمدی 
مدیرعامــل فــوالد ســنگان نیــز 
شرح مبســوطی از پیشــرفت پروژه 
کنسانتره سازی و دیگر پروژه های جانبی 
در دســت اقدام ارائه و اعالم کرد: قطعا 
با حمایت های مدیریت ارشــد فوالد 

مبارکه، شاهد پیشرفت روزافزون پروژه 
خواهیم بود؛ ضمن اینکه تالش مجموعه 
فوالد سنگان بر آن اســت که کارخانه 
5 میلیون تنی فوالد ســنگان، در سال 
آتی مورد بهره برداری قرار گیرد تا شاهد 
رشد و توسعه ای متوازن و همه جانبه در 
منطقه باشیم. میرمحمدی خاطرنشان 
کرد بــا حمایتهــای مدیرعامل فوالد 
مبارکه برنامه ریزی ویژه ای برای به بهره 
برداری رسیدن هر چه سریعتر پروژه  5 
میلیون تنی کنسانتره سنگان در دست 

اقدام است.
حرکت های ما در شرایط 

تحریم سرآغازی برای رهایی از 
وابستگی است 

همچنین جلسه هماهنگی نمایشگاه 
بومی سازی صنعت فوالد ایران با حضور 
مهندس عظیمیــان مدیرعامل فوالد 
مبارکه و اعضــای کمیته مدیریت این 
شرکت و با همراهی مدیران عامل  گروه 

فوالد مبارکه برگزار شد.
 مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد 
مبارکه در این جلســه تصریح کرد:  در 
شرایط تحریم ما ناچار به حرکت هستیم 
که البته در این شرایط، حرکت های ما 
ســرآغازی نو برای رهایی از وابستگی 

است.
وی بــا تأکید بــر اینکــه برگزاری 
جشــنواره و نمایشــگاه بومی سازی 
به هیچ عنوان تبلیغاتی نیســت گفت: 
این فراخوان بزرگ حرکتی ملی است 
برای پیشــگیری از توقف چرخ صنعت 
فوالد کشــور. به خاطر داشــته باشیم 
که این حرکت عظیــم فقط به روزهای 
برگزاری نمایشگاه ختم نمیشود، بلکه 
در ادامه آن باید تمامی واحدهای ذیربط 
با همــکاری انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد و سایر فوالدسازان، قطعه سازان و 
تأمین کنندگان به نحوی عمل کنند که 

کشور دیگر معطل واردات نباشد.
وی به فعالیــت مضاعف و دقت نظر 
در فرایند برگزاری جشنواره و نمایشگاه 
تأکید کرد و افــزود: بایــد به گونه ای 
برنامه ریزی کنیــم که دقیقــا بعد از 
برگزاری این همایش ملی، کار ما به شکل 
فزایندهای شروع شود و در نتیجه آن، 

عزت و سربلندی و غرور ملی به بار آید.
به گزارش خبرنگار فوالد، در بخش 
آغازین این جلسه، محمد ناظمی هرندی 
مدیر روابط عمومی شرکت،  به تاریخچه 
بومی ســازی در فوالد مبارکه اشاره و 
تصریح کرد: بومی سازی در فوالد مبارکه 
قدمتی به طول عمر پرخیروبرکت فوالد 
مبارکه دارد. به ایــن معنی که رویکرد 
مدیریت شرکت از ابتدا بر این مهم استوار 
بوده اســت که با اعتماد به شرکت های 
دانش بنیــان داخلــی و ســازندگان 
تجهیزات و مواد اولیه، دانش فنی ساخت 
کارخانه های فوالدسازی و متعاقب آن 
ساخت تجهیزات و قطعات را در کشور 

نهادینه کند.

وی افزود: در این جشنواره و نمایشگاه 
ملی فرصتی فراهم آمده اســت تا همه 
شرکت هایی که به نوعی در زنجیره تولید 
آهن و فوالد فعاالند، در آن حضور داشته 
باشــند و توانمندی های خود را برای 

حمایت از تولید ملی به نمایش گذارند.
وی از معدن کاران، فوالدســازان، 
ســازندگان قطعــات و تجهیــزات، 
تأمین کنندگان مواد و اســتارت آپ ها 
به عنــوان اصلی تریــن حلقه های این 
فراخوان بزرگ یاد کــرد و گفت: فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگترین فوالدســاز 
کشــور و خاورمیانه در این جشنواره و 
نمایشگاه به همراه گروه خود آماده است 
تا تجربیات خــود را در قالب پنل های 
تخصصی و همچنین در غرفه تعبیه شده 
در نمایشگاه در اختیار متقاضیان قرار 
دهد. ضمن اینکه با مکانیسم برنامه ریزی 
شــده و دقیقی که در نظر گرفته است 
با آغوش باز حاضر اســت از توانمندی 
سایر شرکت ها ازجمله ســازندگان و 
تأمین کنندگان بهره مند شود و از آنها 

حمایت کند.

معاون وزیر صنعت:

فوالد سنگان توسعه پایدار و رونق اقتصادی به همراه دارد

خبر

برای اولین بار در کشــور، کارشناسان فوالد 
مبارکه با همکاری متخصصان شرکتهای داخلی 
در جریان اجرای تعمیرات ساالنه نورد گرم شرکت 
فرایند ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و نصب 
بلوک باالنس های جدید را با موفقیت کامل انجام 

دادند.
 مرتضی رمضانی رئیس دفتر فنی تعمیرات 
نورد گرم فوالد مبارکه با بیان مطلب فوق از اجرای 
موفقیت آمیز تعمیرات ساالنه ناحیه نورد گرم خبر 
داد و گفت: توقف ساالنه نورد گرم یکی از بزرگترین 
توقفات تعمیراتی انجام شــده در مجتمع فوالد 
مبارکه بود که با برنامه ریزی سه ساله و صرف بیش 
از ۷0هزار نفر ســاعت از توان تعمیرات مرکزی 
و همکاری مستقیم 11 شــرکت پیمانکاری و 
مشــارکت کارکنان ناحیه نورد گرم در مدت ۲1 

روز انجام شد.
در خصــوص جزئیات اجــرای این عملیات 
تعمیراتی بزرگ و مهم، نیما داوری، کارشــناس 
دفتر فنی تعمیرات نورد گرم افزود: این عملیات 
با توجه به فرسایش قفسه های نورد گرم و افزایش 
خرابی تجهیزات و توقفات اضطراری که ممکن 
بود هزینه های ســنگینی به شــرکت تحمیل 
کند، از سوی مدیریت شرکت در دستور کار قرار 
داده شــد. به همین منظور با انجــام فعالیتهای 
کارشناسی از سه سال گذشته، برنامه تعمیرات 
اساسی قفســه های نورد گرم و به طور مشخص 

ماشین کاری قفسه های نورد نهایی مورد بررسی و 
تبادل نظر قرار گرفت و اجرایی شد. در فاز اول کلیه 
عیوب به صورت دقیق بررسی گردید و با توجه به 
گزارش های تخصصی تهیه شده، فرایند انتخاب 
پیمانکار ذیصالح جهت انجام تعمیرات شروع شد.

وی با بیــان اینکه در فــاز دوم، پس از تعیین 
پیمانکار، در توقف ساالنه سال گذشته، وضعیت 
قفسه ها با استفاده از فناوری »لیزرتراکر« جهت 
طراحی برنامه نهایی ماشین کاری و تغییر طرح 
بلــوک باالنس قفســه های نورد نهایــی، مورد 
داده برداری و تحلیل دقیق قرار گرفت ادامه داد: در 
فاز سوم پروژه با آماده سازی های مناسب و با عزم و 
همت همه واحدهای مرتبط فرایند ماشین کاری 
قفسه های نورد نهایی و نصب بلوک باالنس های 

جدید با موفقیت کامل انجام شد.
داوری خاطرنشان کرد: از افتخارات این پروژه 
می توان به دستیابی به تمام اهداف برنامه ریزی 
شــده و انجام کلیه فعالیت های ماشــین کاری 
اندازه برداری و نصب به دست شرکت های ایرانی و 
دستیابی این شرکتها به دانش مربوط اشاره کرد. 
این موفقیت در حالی به دست آمد که دانش فنی 
ماشین کاری این قفسه ها در انحصار شرکت های 

خارجی بود.
وی در ادامه افزود: ازآنجاکه زمان توقف ساالنه 
به علت پروژه ماشین کاری قفسه های نورد نهایی 
طوالنی بود، با تأکید مدیریت ناحیه، اســتفاده 

بهینه از زمان و انجام تعمیرات اساســی در تمام 
قســمت های نورد گرم نیز در برنامه قرار گرفت. 
برخی از این اقدامات، که هرکدام پروژه بســیار 

مهمی بودند، عبارتاند از:
انبار تختال و کوره های پیش گرم: 

در این بخش اصالح و تعویض ساپورت های 
رول های دشارژ و اکستراکتور کوره 1 و ۲، ترمیم 
سازه فلزی کمپ 1 و ۲ انبار تختال، ترمیم پایه های 
بتنی کوره 3 و 4، ترمیم سازه فلزی-حرکتی کوره 
3 و 4، ترمیم نسوز کلیه کوره ها، تعمیرات اساسی 
   GR6 کوره شــماره 3 و تعویض ترانس اسکارل

انجام شد.
بخش نورد مقدماتی یا     رافینگ:

در این بخش نیز ماشین کاری پشت الینرهای 
 ،R3 پشتیبان باالیی و بلوک باالنس های قفسه
ماشین کاری میز رول های غلتکی، ترمیم سازه 
بتنی قفسه E1، تعویض سیلندر و بیم اسکرودان 
قفسه R1، ترمیم بیس ساید گاید ورودی قفسه 
R3، تعویــض ترانــس GR1 و انجــام   روتین   
موتورهای اصلی نورد مقدماتــی با موفقیت به 

پایان رسید.
نورد نهایی یا فینیشینگ:

در این مرحله، ماشــین کاری قفســه های 
نورد نهایی، بهینه ســازی قیچی فینیشــینگ  
بهینه ســازی لوپر قفســه F4 )تغییر سیستم 
الکتریکی به هیدرولیکــی(، اصالح محل نصب 

کپسول قفسه F۷، تعویض آرمیچر موتور قفسه 
F6  و   روتین موتورهــای اصلی نورد نهایی انجام 

شد.
کالفپیچ ها یا کویلر:

در بخــش کالفپیچ هــا یا کویلر، سیســتم 
هیدرولیک کویلر شــماره 1 از سیستم H6 به 
سیستم H16 تغییر یافت. صفحه ثابت کویلر ۲ 
و فریم پینچ رول کویلر 3 تعویض شد. ساید گاید 
کویلر ۲ اصالح و پارسی تک کویلر بهینه سازی شد.

جرثقیل های سقفی:
در بخش جرثقیل های سقفی، ریل کمپ های 
1 و ۲ و 3 انبار تختال، ترک پل جرثقیل 1۲ کارگاه 
غلتک، ریل و شین های برق این کارگاه و ریل های 
انبار خام واحــد تکمیل نورد گرم اصالح شــد. 
همچنین ریل ترولی جرثقیل 1۲ کارگاه غلتک 

و بیس گیربکــس جرثقیــل 13 کارگاه غلتک 
تعویض و راهرو دسترســی به جرثقیل 1۸ نورد 

گرم نصب شد.
تکمیل نورد گرم:

در واحد تکمیل نورد گــرم همزمان با انجام 
توقف ســاالنه اســکین پاس، تعمیرات اساسی 

کانوایر نورد گرم نیز انجام شد.
مرتضی رمضانی رئیــس دفتر فنی تعمیرات 
نورد گرم در بخش پایانی سخنان خود انجام این 
پروژه را مرهون عزم و اراده تمامی همکاران فوالد 
مبارکه و همکاری صمیمانه شــرکتهای مکث 
ابعاد دقت مرکزی، نقشــه نگار، تام ایران خودرو 
سوهن آذرپارسا، ایران کارت، کوشه سازان، دژپاد 
بهســازان، تابان نیرو، برق آرا، کویر و ســلیمانی 

دانست و از همه آن ها تشکر و قدردانی کرد.

دست یابی متخصصان ایرانی به دانش فنی ماشین کاری قفسه های نورد گرم 

 فوالد مبارکه با به کارگیری راهبردهای اقتصاد مقاومتی و 
حمایت از شرکت های سازنده  داخلی، تاکنون بیش از 60 گروه 
کاالی مواد مصرفی موردنیاز خطوط تولید خود را بومی سازی 
کرده اســت.  این مطلب را محمدرضا ممتاز مدیر خرید مواد 
مصرفی فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: در ابتدا سرمایه گذاری 
و اعتماد به شــرکت های ســازنده  داخلــی و دانش بنیان به 

ریسک پذیری باالیی نیاز داشــت، اما فوالد مبارکه به عنوان 
موتور محرک بسیاری از صنایع باال و پایین دست با قبول این 
ریسک و حمایت مالی و فنی از این سازندگان، شرایطی فراهم 
کرد که در حال حاضر دانش فنی ســاخت و تولید این تعداد 
کاالی مصرفی موردنیاز صنعت فوالد کشور در شرایط تحریم 
به دست آمده اســت. وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه با این 

اقدامات پرچمدار بومی سازی اقالم وارداتی موردنیاز صنعت 
فوالد است، گفت: مواد نسوز، قطعات سرامیکی استراتژیک 
ریخته گری، روغن ها، رنگ ها، روان کارها، مواد شــیمیایی 
کاتالیست ها، وسایل بسته بندی، وسایل ایمنی، ادوات برقی و 
ابزارآالت ازجمله کاالهای مصرفی بومی سازی شده اند. ممتاز 
دستیابی به دانش فنی برخی اقالم دیگر ازجمله نوار نقاله های 
خاص، سیم بکسل ها و مواد شــیمیایی خاص و ... را از دیگر 
برنامه های در دست اجرا در این حوزه اعالم و تصریح کرد: بخش 

عمدهای از این موارد نیز به زودی بومی سازی خواهند شد.مدیر 
خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه ضمن قدردانی از ایفای نقش 
مؤثر واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستادی فوالد مبارکه و 
شرکت های تولیدی و کارگاه های صنعتی داخلی ایرانی گفت: 
همه  این واحدها با درک درست شرایط موجود و با تعهد باالی 
خود تالش کردند تا کاالیی تولید شود که در بسیاری از مواقع 
بهتر  از انواع مشابه وارداتی باشد و در نهایت صنعت فوالد کشور 

را از وابستگی به واردات بی نیاز ساختند.

بومی سازی 60 گروه کاالی مواد مصرفی فوالد مبارکه 

مدیرعامل فوالد سنگان 
با تشریح  پیشرفت پروژه 

کنسانتره سازی و دیگر 
پروژه های جانبی در دست 

اقدام، اعالم کرد: قطعا با 
حمایت های مدیریت ارشد 

فوالد مبارکه، شاهد پیشرفت 
روزافزون پروژه خواهیم بود؛ 

ضمن اینکه تالش مجموعه 
فوالد سنگان بر آن است که 

کارخانه 5 میلیون تنی فوالد 
سنگان، در سال آتی مورد 

بهره برداری قرار گیرد تا شاهد 
رشد و توسعه ای متوازن و 
همه جانبه در منطقه باشیم
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