کوتاه از فوالد
در فوالد هرمزگان صورت گرفت؛

کسب رکورد کاهش مصرف
نسوز کورههای قوس الکتریکی

رئیس واحد نسوز فوالد هرمزگان از کسب
رکورد کاهش مصرف نسوز کورههای قوس
الکتریکی با  ۲ /۵۵کیلوگــرم بر تن مذاب
در تیرماه  ۹۷خبــر داد .محمد مالبیک با
اشاره به اینکه مواد نسوز در صنعت فوالد
جزو مواد پرمصرف و اســتراتژیک بوده و
تأثیر آن بر قیمت تمام شــده محصوالت
فوالدی بسیار مؤثر است و واحد نسوز فوالد
هرمزگان در ســالهای اخیــر همواره در
تالش بوده در مصرف موادنســوز نسبت
به سالهای قبل کاهش داشته باشد و در
سال  ۹۶موفق شد استانداردهای جهانی
مصرف نسوز را کسب کرده  ۷ /۶۵کیلوگرم
بر تن مذاب را تحقق بخشــد که در ادامه
این روند در  ۶ماهه نخست  ۹۷نیز توفیق
داشــته و به طورمتوســط مصرف نسوز
 ۷ /۵۸دست یابد که عمده کاهش مصرف
نسوز در کورههای قوس الکتریکی بوده و از
 ۳/۲۲به ۲/۸۷کیلوگرم بر تن مذاب محقق
شده .مهدی سبزواری کارشناس نسوز کوره
نیز درخصوص چگونگی دستیابی به رکورد
مذکور بیان کرد که بــا تعریف پروژههای
بهبــود و ایجاد کارگروههای مشــترک با
واحدهای ذوب ،دفتر فنی تولید و تعمیرات
ذوب در تعمیرات گرم کورهها از  ۱ /۴۷به
 ۱ /۲۹کیلوگرم بر تن مذاب کاهش مصرف
داشته است.

فوالدمبارکه مالک ۳۱.۶
درصدی فوالد اکسین شد

بلــوک  31.6درصــدی شــرکت فوالد
اکسین خوزســتان که توســط سازمان
خصوصیســازی به وکالت از سوی گروه
ملی صنعتی فوالد ایران عرضه شده بود از
سوی فوالد مبارکه خریداری شد .این بلوک
مدیریتی شامل یک میلیارد و  422میلیون
و  493هزار و  607ســهم بود که به قیمت
پایه هر سهم  2131ریال و ارزش کل پایه
 303میلیارد تومان به قیمت  460میلیارد
تومان به صورت 20درصد نقد و بقیه اقساط
 4ساله به فروش رسید؛ بنابر  این گزارش،
ایجاد کارخانجات و تاسیسات فوالدی جهت
ذوب ،ریخته گری آهن و فوالدهای شمش،
بیلت و… در ابعاد مختلف ،فعالیتهای این
شرکت را تشکیل میدهند.

تولید فوالد خام ایران  ۲۰درصد رشد کرد

سپیددشت و قائنات ،نخستین واحدهای فوالدسازی می شوند

جمهوری اسالمی ایران از آغاز ژانویه  11( 2018دی ماه  )96تا پایان سپتامبر ( 2018هشتم مهرماه  18 ،)97میلیون و  520هزار تن فوالد
خام تولید کرد؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته میالدی 15،میلیون و 431هزار تن بود .برپایه این گزارش ،میزان تولید فوالد خام ایران
در ماه سپتامبر 2018میالدی (شهریور -مهر) 2میلیون تن بود که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 2017میالدی (یک میلیون
و 918هزار تن) 4.3،درصد رشد نشان میدهد 64.کشور فوالدساز جهان در 9ماهه سال 2018میالدی ،یک میلیارد و 346میلیون و987
هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته میالدی (یک میلیارد و 253میلیون و 739هزار تن)7.4،
درصد رشد نشان میدهد .فوالد ،یکی از شاخصههای توسعه کشورها محسوب میشود؛ به شکلی که  43درصد از مجموع  2هزار میلیارد
دالری تجارت جهانی در حوزه صنایع معدنی به فوالد اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران اعالم کرد :واحدهای "فوالد سازی" سپیددشت و قائنات از نخستین مجموعه های 7طرح فوالدی
هستند که سال آینده در مدار تولید قرار می گیرند.حسن یونسیان با بیان اینکه50درصد تجهیزات بخش فوالد سازی طرح ها تولید
داخل است ،افزود :پروژه فوالدسازی سپیددشت با پیشرفت بیش از 60درصدی کل پروژه ،پیشتاز پروژه های فوالدسازی در مجموعه
هفت طرح استانی قرار دارد.وی در بخش دیگری ضمن تاکید بر ضرورت شفاف شدن نرخ تسعیر ارز اظهار کرد :تا زمان شروع تولید
در واحدهای فوالدسازی ،نیاز مبرم به حمایت های دولت داریم و مسائل مرتبط با تفاوت نرخ ارز یکی از گلوگاه های اصلی ما به شمار
میرود .در این زمینه پیگیری های بسیار جدی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال انجام است.وی  بیان کرد  :واحدهای آهن
اسفنجی میانه ،شادگان ،نی ریز و سبزوار در شرایط قابل قبول تولید قرار دارند.
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اخبار ویژه
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

تحریمها فقط شبکه مالی
آمریکا را شامل میشود

برای اولین بار در کشور در فوالد مبارکه انجام شد؛

تولید ورق رنگی «براقیت باال» با کاربرد لوازم خانگی
نســل فردا |گروه فوالد  :برای اولین
بار در کشــور ،کارکنان توانمند شرکت
فــوالد مبارکه با همکاری شــرکتهای
تولیدکننــده لــوازم خانگــی داخلی
موفق شــدند ورق رنگی High Gloss
مورداستفاده در مصنوعات خانگی ازجمله
یخچال ،ماشین لباسشویی و ...را با باالترین
کیفیتتولیدکنند.سیدمهدینقویمدیر
ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید
این خبر درخصوص مزایای اســتفاده از
این نوع ورقها گفت :ســرعت تولید باال،
حذف مرحله رنــگ کاری در خط تولید
لوازمخانگی ،افزایش کیفیت ســطحی،
حذف آالیندههای گازی و بالطبع بهبود
فرایند زیســت محیطی و نهایتاً کاهش
قیمت تمام شــده محصول ،از مهمترین
مزایای اســتفاده از ورقهــای گالوانیزه
پیشرنگ ( )PPGIدر صنعت لوازم خانگی
است؛بهنحویکهاکثرتولیدکنندگانلوازم
خانگی تمایل دارند از ورقهای پیشرنگ
در تولید محصوالت خود استفاده کنند.

علیرضا گندمکار رئیــس واحد گالوانیزه
و رنگی در تشــریح چگونگی اجرای این
پروژه گفت :پروژه تولید آزمایشــی این
محصول ،به صورت پروژه مشــترک بین
شرکت فوالد مبارکه و تولیدکنندگان لوازم
خانگی انجام شد و از آنجاکه ورق تولیدی
باید ویژگیهای منحصربه فردی داشته
باشد ،در گام نخست ،ذوبی با کیفیت DQ
(فوالد نرم) به پروژه تخصیص داده شد تا
انعطاف پذیــری الزم را حین فرم پذیری
در کارخانه لوازم خانگی داشــته باشد .به
موازات این اقدام ،مقدمات تأمین متریال
اعمالی روی ورق ازجمله رنگ مخصوص
متشکل از رنگ تاپ ،پرایمر و بک فراهم
شــد .در ادامه با توجه به اینکه ورقهای
رنگی بسیار حساســند و ممکن است در
حین حمل ونقل و رول فورمینگ آسیب
ببینند و رنگ آنها دچار خش و خراش
شود ،الزم اســت روی آنها فیلم محافظ
اعمال شود؛ بنابراین تأمین کننده این ماده
نیز از طریق واحد خرید شناسایی و فیلم

توليد ريل در ذوب آهن ،گام مهمي در جهت
توسعه زير ساخت هاي صنعت کشور است

اردشير سعد محمدي عضو هيئت عامل و معاون طرح هاي توسعه
مدرن و صنايع معدني ايميدرو در چهارمين کنفرانس استيل پرايس
توليد ريل يو آي ســي 60در ذوب آهن اصفهان را به تالشگران و

محافظتهیهشد.ویاظهارکرد:پارامترهای
فرایندی متناسب با تولید این محصول ،با
همکاری گروه فنی تولید ناحیه نورد سرد و
کارشناسان خط ورق رنگی به دقت تعریف و
محمولهای در خط ورق رنگی با ویژگیهای
یادشده تولید و در تاریخ دوم آبان ماه نود و
هفتبهکارخانهنیکسانصنعتارسالشد.
در تاریخ ششمآبان ۹۷درحضورنمایندگان
فنیشرکتفوالدمبارکهوشرکتنیکسان،
یکی از کالفها در خط برش آن شرکت به
صورت ورق درآمــد و در بخش فورمینگ
شکل داده شد و بدنه جانبی یخچال با آن
تولید شد که خوشبختانه شکل پذیری،
انعطافپذیری رنگ و خش ناپذیری رنگ
ورق ،مطلوب اعالم شد و مورد تأیید شرکت
نیکسان صنعت قرار گرفت .گندمکار با بیان
اینکه در سفارش اول به میزان ۲۰تن از این
نمونه ورقهای رنگی به صورت آزمایشی در
کارخانه نیکسان استفاده و با بازخورد مثبت
مشتری مواجه شده است ،گفت :در ادامه
کار نیز مقرر شد به میزان  ۵۰۰تن دیگر از

مســئوالن اين شــرکت تبريک گفت و آن را گام مهمي در جهت
توسعه زير ساخت هاي صنعت کشور به ويژه صنعت فوالد دانست
 .وي در سخنراني خود دســتيابي به توليد  55ميليون تن فوالد را
مستلزم سرمايه گذاري  13هزار ميليون يورويي در بخش زيرساخت
دانست و گفت  :بخش عمده اين زيرساخت به حمل و نقل ريل باز مي
گردد که خوشبختانه ذوب آهن اصفهان با توليد ريل يو آي سي60

صنعت

آگهیدعوت

اصالحیه
پیرو چاپ آگهی مزایده فروش یک واحد مسکونی مربوط به
شهرداری تودشک در تاریخ 97/8/14مهلت دریافت اسناد
و مدارک لغایت  97/8/28می باشد که بدینوسیله اصالح
میگردد.

شهرداری تودشک

محصول فوق برای تکمیل بازخورد ،تولید و
روانه بازار شود .وی خاطرنشان کرد :با توجه
به اهمیت مباحث ایمنی و بهداشــتی در
کاربرد لوازم خانـــگی ،با شناسایی و کمک
تأمینکنندگانتوانمند،برایاولینبار،مواد
بدون کروم به جای کروم شش ظرفیتی ،در
تولید سفارشهای آزمایشی آن شرکت به
کارگرفتهشدکهاینموردنیزازدیگرمزایای
انجام این پروژه است .رئیس واحد گالوانیزه

مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهنوبتدوم
شركت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل زندانهای استان اصفهان كه در
تاريخ 1397/8/14به چاپ رسيد
دربندششمدستورجلسهاصالحيهانجامميگيردكهبهشرحزيرميباشد:
انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلبازرسان

روح ملکوتی امام جمعه شهر تاریخی طالخونچه حضرت حجت االسالم
و المسلمین حسن غالمی به ملکوت اعلی پیوست  .این مصیبت را به
امام زمان عج خانواده مرحوم و مردم شریف شهرستان مبارکه و شهر
دارالمومنین طالخونچه تسلیت عرض مینماییم
روابط عمومی شهردار ی و شورای اسالمی شهر طالخونچه

آگهی دعوت مجمع نوبت دوم

تاریخ انتشار97/8/15 :

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمایان
شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی اصفهان
بنا به مجوز شماره  96449مورخ  97/8/14اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مرحله اول (نوبت اول) مورخ  97/2/6که به حدنصاب قانونی نرسید و به استناد ماده مواد  15و  17اساسنامه انجمن فوق الذکر،
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن و یا نمایندگان تام االختیار آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی اصفهان که به ترتیب روز
پنج شنبه  97/9/15راس ساعت  9/30صبح (مجمع عمومی فوق العاده) و ساعت  11صبح همان روز (مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده) واقع در اصفهان ،دروازه شیراز ،خیابان هزار جریب ،خیابان کارگر ،اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان
(سالن اجتماعات) برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
الف) دستورجلسه مجمععمومیفوقالعاده:
 -1تغییر و اصالح ماده  16اساسنامه و تبصره آن  -2تصمیم گیری در خصوص تغییر و تعیین محل جدید انجمن  -3تصمیم گیری در
خصوص ادامه فعالیت هیئت مدیره -4تصمیم گیری در ارتباط با نحوه همکاری با کانون استان
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
ب) دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1استماع گزارش بازرس انجمن
 -2انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
فرهاد سلطانی
بازرس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی اصفهان

و رنگی در بخش پایانی سخنان خود اظهار
داشت :در تولید آزمایشــی این محصول
که برای اولین بار در کشور صورت گرفت،
شرکت نیکســان ،گروه فنی تولید ناحیه
نورد سرد ،واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی،
آزمایشگاهها ،متالورژی و فرایندهای تولید،
خرید ،فروش ،پشــتیبانی فنی مشتریان
و ...مشارکت داشتند که صمیمانه از آنها
قدردانی میکنیم.

بر اساس استانداردهاي جهاني  ،کمک شاياني به تحقق توسعه حمل
و نقل ريل کرده است  .دکتر سعد محمدي که مديريت ذوب آهن
اصفهان را در کارنامه خود دارد  ،گفت  :براي به ظرفيت رساندن کوره
بلند هاي کشور  ،نياز به  3ميليون تن کک داريم که اين امر مستلزم
تهيه  5ميليون تن کنســانتره زغال است؛ در حالي که توليد فعلي
زغال سنگ کشور ،حدود يک و نيم ميليون تن است.

مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد:

تولید ورق رویه نمایان خودرو و تکمیل فوالدسازی سپیددشت
مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان بازدید از شرکتهای ورق خودرو و فوالد
سفیددشت چهارمحال و بختیاری بر تولید ورق رویه نمایان موردنیاز صنعت خودروسازی کشور و راه اندازی هرچه
سریعتر واحد فوالدسازی فوالد سفیددشت تأکید کرد .وی پس از بازدید از خطوط تولید شرکت ورق خودرو و دیدار
با مدیران و کارکنان این شرکت ضمن قدردانی از عملکرد این شرکت گفت :اینکه در حال حاضر با تالش کارکنان
شرکت ورق خودرو ،خودروسازان کشور به هیچ عنوان نیاز به واردات ورقهای موردنیاز بخش داخلی خودرو ندارند
یک مزیت و دستاورد بزرگ برای کشور اســت .مهندس عظیمیان در ادامه به طرحهای توسعه در دست اجرای
شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد :باید با اجرای توسعههای مدنظر در این شرکت که
تنها تولیدکننده ورقهای گالوانیزه خودرویی در خاورمیانه است ،بخش اعظمی از ورق رویه نمایان مورداستفاده در
صنایعخودروسازی کشور تولید شود .وی افزود :در همین راستابخش قابل توجهی ازتجهیزات اصلی از قبیل دستگاه
کنترل اتوماتیک الیه پوشش روی ،دستگاه کشش ده تنی ،تجهیز کنترل خودکار کیفیت سطحی ورق و تجهیزات
مهم دیگری خریداری و تأمین شدهاند؛ ضمن اینکه در این فرایند بخشی از تجهیزات موردنیاز نیز بومیسازی شده
است .مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :برنامههای توسعه این شرکت به طور مشترک با شرکتهای
ایران خودرو ،ســاپکو ،فوالدمبارکه ،ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و شرکت طرف قرارداد انجام خواهد شد.
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه عملیات ساخت واحد فوالدسازی و نصب تجهیزات این
شرکت بیش از  ۷۰درصد پیشرفت داشته ،تصریح کرد :مطابق برنامه ،پیش بینی شده است که در نیمه دوم سال
آینده با همت کارکنان و حمایتهای الزم ،این بخش نیز به بهره برداری برسد .وی در ادامه ضمن دیدار با مدیریت و
کارکنان شرکت فوالد سفیددشت خاطرنشان کرد :به بهره برداری رسیدن واحد فوالدسازی این شرکت گام دیگری
در مسیر تحقق هدفگذاری گروه فوالد مبارکه در جهت حفظ سهم تولید بیش از  ۴۵درصدی فوالد کشور است.
وی ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان این شرکت در تولید آهن اسفنجی گفت :با توجه به اینکه کارکنان واحد
احیا مستقیم این شرکت تا پایان مهرماه حدود  ۳۰۰هزار تن آهن اسفنجی تولید کردهاند و برنامه ساالنه این واحد
نیز تولید  ۶۰۰هزار تن است ،باید شرایطی فراهم کرد تا این واحد نیز هرچه سریعتر به ظرفیت اسمی خود دست
یابد .مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تأمین
آب موردنیاز این شرکت گفت :باید هرچه سریعتر پروژههای احداث تصفیه خانه آب شرکت که تاکنون  ۲۰درصد
پیشرفت داشته؛ همچنین انتقال پساب بروجن به شرکت و تصفیه و بازچرخانی آن در خطوط تولید به بهره برداری
برسد .گفتنی است در بخش پایانی هریک از این بازدیدها ،طی جلسات جداگانهای مدیرعامل گروه فوالد مبارکه و
مدیران این شرکتها راهکارهای مربوط به مسائل مطرح شده را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

بازار

کسری سنگ آهن در چند سال آینده

بر اساس آخرین آمار مربوط به تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی از بین  ۱۳کاالی تولیدی منتخب،
فوالد خام ،کاتد مس ،شمش آلومینیوم ،آلومینا ،سنگ آهن ،کنسانتره زغال سنگ ،کاشی ،شیشه جام ،ظروف
شیشهای و ظروف چینی با رشد تولید مواجه بودند و سه کاالی ،سیمان ،محصوالت فوالدی و چینی بهداشتی
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش تولید روبهرو شدهاند .بر این اساس از آغاز سال جاری تا پایان تیرماه امسال،
فوالد خام  ۱۰درصد ،کاتد مس  ۶۲.۳درصد ،شمش آلومینیوم  ۸.۲درصد ،آلومینا  ۰.۶درصد ،سنگ آهن ۱۶.۶
درصد ،کنسانتره زغال سنگ  ۹.۹درصد ،کاشی  ۴.۷درصد ،شیشه جام  ۰.۱درصد ،ظروف شیشهای  ۱۷.۶درصد و
ظروف چینی ۱۲.۶درصد رشد تولید داشتهاند .مهدی کرباسیان معاون سابق وزیر صنعت با بیان اینکه سال گذشته
توانستیم افزون بر ۹میلیارد دالر فقط از صادرات فوالد و صنایع وابسته به آن درآمد ارزی داشته باشیم ،عنوان کرد :در
حالی که پیش از دولت یازدهم تولید فوالد به طور کلی با رکود مواجه شده بود؛ اما  ما توانستهایم مقام سیزدهم تولید
فوالد جهان را کسب کنیم که اگر پروژههای در دست احداث به بهرهبرداری برسند ،این مقام به جایگاه تک رقمی
ارتقا مییابد .کرباسیان گفته بود :فقط ایمیدرو در این مدت به ۵۰۰میلیون تن سنگآهن ۴۰،تن طال و ...دست یافته
است ،در حوزه فوالد تقریباً وابستگی از بین رفته است و فقط بخشی از مواد اولیه وارد میشود که چشمانداز ما نشان
میدهد در سال آینده این وابستگی هم بهطور کامل قطع میشود .کیوان جعفری طهرانی در خصوص نیازمندی
ایران به سنگ آهن در سالهای آینده تصریح کرد :تولیدات سنگ آهن کفاف نیازهای داخل را میدهد؛ اما طبق
آمارها و تحقیقات به عمل آمده در سال  ۱۴۰۴با کمبود سنگ آهن مواجه خواهیم شد؛ زیرا استخراج به دلیل نبود
اکتشافات جدید با رکود مواجه شده .وی در ادامه افزود :در سال  ۱۴۰۴کشور ما نیازمند بیش از  ۱۶۰میلیون تن
سنگ آهن کلوخه است و طبق تحقیقات به عمل آمده حدود ۳۰میلیون تن کسری خواهیم داشت.

بهرام ســبحانی در خصوص آثار تحریمهای
جدید آمریکا بر صنعت فوالد کشــور اظهار
داشــت :این تحریمها از قبل در شکل دیگر
وجود داشت و تحریمهای جدید صرفاً سبب
محدودیت فــوالد مبارکه برای دسترســی
به شــبکه پولی و مالی آمریکا میشود و این
در حالی اســت که پیش از این نیز ،مبادالت
فوالدی ایران ارتباطی با این شــبکه نداشت.
وی در ادامه افزود :تحریمهای آمریکا مبادالت
دالری را شــامل میشــود و مبادالت فوالد
مبارکه بر اساس یورو اســت .رئیس انجمن
تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در خصوص
بازارهای صادراتی فوالد ایران و تأثیرپذیری
آنها از تحریم اذعان کرد :تحریمها مشــکل
چندانی برای بازارهای صادراتی ایران ایجاد
نمیکنند و صرفاً نحوه مبادله کمی سختتر
از گذشته خواهد بود .ســبحانی در رابطه با
احتمال تغییر بازار صادراتی از اروپا به ســایر
کشورها گفت :در شرایط فعلی صادرات به اروپا
در حال انجام است و این بازار به قوت خود باقی
است؛ اما عالوه بر اروپا ،بازاریابی مناسبی برای
فوالد ایران در غرب و شرق آسیا نیز شده است.
وی در خصوص ایجاد مشکل در تأمین قطعات
و تجهیــزات خطوط تولید فــوالد نیز اذعان
داشت :هیچ فروشندهای مایل به عدم فروش
محصوالت خــود نیســت و تأمینکنندگان
قطعات و تجهیزات فوالدی تمایل به فروش
محصوالت خود به فوالدسازان ایرانی دارند.

تأمین مواد اولیه
ذوب آهن اصفهان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه بازدید
از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه کانمین 2018
گفت :ذوب آهن افتخار صنعت فوالد کشــور
و به عنوان صنعت مادر ،مورد حمایت جدی
ماســت .رضا رحمانی افزود :ذوب آهن اخیرا ً
مسیر خوب و جدیدی را شروع کرده است که
امیدوارم در این راه به دســتاوردهای شایانی
دســت یابد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
آیین افتتاح این نمایشــگاه از اجرای نقشــه
راه معدن در آینده نزدیــک خبر داد و تاکید
کرد :میزان استخراج ســالیانه معادن بسیار
ناچیز اســت و باید آن را به  400میلیون تن
و صادرات  8میلیارد دالری این بخش را تا 2
سال آینده به  12میلیارد دالر برسانیم و از خام
فروشــی فاصله بگیریم .دکتر جعفر سرقینی  
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت
نیز با حضور در غرفه این شــرکت با اشاره به
مصوبه اخیر هیئت عامل ایمیدرو در خصوص
تأمین مواد اولیه ذوب آهن گفت :وزیر صمت
دســتور ویژهای برای تأمین مواد اولیه مورد
نیاز ذوب آهــن صادر کــرده و هیئت عامل
ایمیدرو هم برای تأمین مواد اولیه ذوبآهن
اخیرا ً مصوبهای را گذراندند و این روند ادامه
خواهد داشت.
به منظور بهینه سازی دانش فنی
آبشیرینکنها محقق شد

همکاری ایدرو و فوالد مبارکه

ایدرو و فوالد مبارکه از طریق شرکتهای تابعه
غشا گستر و توکا پارســیان برای هم افزایی
و بهینه ســازی دانش فنی آب شیرینکنها
و فیلترهای تصفیــه آب ،همکاری میکنند.
ســاخت وتولیــد فیلترهــای تصفیــه آب،
بومیســازی دانش فنی در حوزه تصفیه آب
و فاضالب ،تبــادل اطالعــات در حوزههای
محصول و خدمات پیمانکاری درحوزه تصفیه
آب و هم افزایی در فعالیتهــای ارتباطی و
بازاریابی مشترک از دیگر محورهای توافقنامه
همکاری این دو مجموعه صنعتی پژوهشــی
اســت .مصیب یونس دوســت ،مدیر عامل
شرکت غشا گســتر داالهو در مراسم امضای
این توافقنامه با اشــاره به اینکه پایه و اساس
هر دو شــرکت تحقیقات دانشــگاهی است،
گفت :با امضای این توافقنامه در تالشــیم با
هم افزایی فنی ،بازار هدف داخلی و خارجی
را گســترش دهیم و موفقیتهای بیشتری
در حوزه آب و فاضالب کسب کنیم .علیرضا
فرخ زاد مدیر عامل شــرکت توکا پارســیان
پیشرو هم با اشــاره به اینکه این شرکت تنها
تولید کننده ماژولهــای تصفیه آب به روش
اولترافیلتراســیون ( )UFو پساب صنعتی از
الیاف هالو فایبر در ایران و خاورمیانه اســت،
تصریح کرد :این شرکت توانسته پیوند خوبی
در این حوزه برقرار کند.

