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شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتی 5312 فرعی از 
4999 اصلی به مساحت 240 مترمربع كه اصالح سند 

به عهده متقاضی می باشد

رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه 
دربــاره آینــده ای کــه بــرای ایــن شــرکت قابــل 
تصور اســت، گفت کــه مجموعه فوالد مبارکه 
در هم آوردهایــی ماننــد IMI۱۰۰ ضمــن اینکــه 
تالش کرده تا خود را در معرض یک ارزشیابی 
مســتقل قرار دهد، ســعی کرده در زمینه های 
جدیــد نیــز نــام آور باشــد و نیازمندی کشــور را 
در عرصه محصوالت فوالدی به ویژه ورق های 
مختلف تامین کند.  در این میان صنایع فوالدی 
نیز موفق شده اند تا از این نگاه شرکت فوالد 

مبارکه بهره مند شوند.
فوالد،  غالمحســن  اخبــار  گــزارش  بــه 
تقی نتاج در گفت وگویی در حاشیه هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللی ایران متافــو تصریح کرد: 
فوالد مبارکه توانسته با دسترسی به جدیدترین 
محدودیت هــا  همــه  علی رغــم  دانش هــا و 
نویــد تامیــن نیازهــای فعــاالن اقتصــادی را بــه 
آن هــا بدهد. بــه ویــژه در بــازه زمانــی یکســال 
اخیــر کــه صنعت فــوالد و شــرکت فوالدمبارکه 
تحریم هــای ناعادالنه ای را شــاهد بوده اســت، 
موفقیت های چشمگیری از جمله ثبت رکورد و 
رشد ۵ درصدی تولید را تجربه کرده و آنچه در 
آینده فوالد مبارکه مد نظر است، کماکان ادامه 

همین استراتژی است. 
وی افزود: در همین راستا در تالش هستیم 
تا با دسترسی به دانش های نو و دیجیتال سازی 
فرآیندهای تولید فوالد، این تحول اساســی در 
صنعت و اقتصاد جهانی را پیگیری کنیم تا فوالد 
مبارکــه بتوانــد بــه عنوان اولین شــرکت در این 

عرصه عمل کند.
رئیــس هیات مدیره شــرکت فوالدمبارکه 
اصفهــان تصریــح کــرد: بــه عــالوه با اینکــه این 
شــرکت از میان ۱۰۰ شــرکت برتر کشــور، رتبه 

چهــارم را از نظــر شــاخص فروش کســب را در 
ســال جــاری کســب کــرده اســت، ایــن نویــد را 
می دهیم که در سال های آتی این رتبه افزایش 
یابــد. در همیــن شــرایط شــرکت فوالدمبارکــه 
توانست رتبه اول در بین گروه فلزات اساسی را 
از آن خود کند.رئیس هیات مدیره شرکت فوالد 
مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ورود به حــوزه  تولید 
محصوالت جدید و استراتژیک در ابر پروژه نورد 
گرم۲ یک رویکرد ریسک پذیرانه را می طلبد که 
شرکت فوالد مبارکه این رویکرد را دارد، اما باید 
توجه داشت که اگر این تصمیمات در زمان خود 
عملیاتی نشود، نمی توانیم به موقع از منافع آن  

بهره مند شویم و حتی ممکن است خسارت هایی 
را نیز از منظر اقتصاد ملی بر کشور تحمیل کند.
وی تاکید کرد: فوالد مبارکه به سهم خود 
ایــن اقدامــات را انجــام داده و صورت جلســات 
مدیریتــی و بررســی های بدنــه کارشناســی این 

مجموعه نیز مهر تاییدی بر این مطلب است.
تقی نتاج افزود: همه سطوح مدیران این 
شرکت قابلیت محقق کردن شعار جهش تولید 
در عرضــه فــوالد را دارا هســتند امــا متاســفانه 
مختلــف  الیه هــای  در  کــه  ابهام هایــی  برخــی 
سیاســت گذاری وجــود دارد، در حــال حاضر به 
صورت ترمز عمل کرده است. وی تاکید کرد: تا 

زمانی که تاییدیه ابتدایی مراجع سیاستگذاری 
نمی توانیــم  باشــیم،  نداشــته  را  نظارتــی  و 
ریســک پذیری خود را بــه صورت کامــل اجرایی 
کرده و اقدامات بعدی که سرمایه گذاری سنگینی 
را می طلبــد، انجــام دهیم.رئیس هیــات مدیره 
شــرکت فوالدمبارکه اصفهان ادامــه داد: عالوه 
بر اینکه ظرفیت  سازی هایی که در زنجیره تولید 
فــوالد در کشــور در حــال انجام اســت باید این 
اقدام به صورت هوشمندانه انجام شود. وزارت 
صمــت نیــز بــه عنــوان محــور سیاســتگذاری و 
نظــارت فنــی ایــن کار، بایــد مراقبــت کنــد کــه 

ظرفیت سازی های بیهوده انجام نشود.

در حالــی کــه تامیــن مواد اولیــه به ویژه 
چالش هــای  از  یکــی  ســنگ آهن  کنســانتره 
کشــور  فوالدســازان  دغدغه هــای  و  اصلــی 
اســت، مجتمع فوالد خراسان در پایان بهمن 
بــرای »ســومین مــاه متوالــی« رکــورد تامیــن 
ایــن مــاده اولیــه اساســی را شکســت تــا نوار 
توفیقــات بزرگتریــن مجتمــع صنعتــی شــرق 
اســتمرار تولیــد«   کشــور در ســال »جهــش 

 بیابد.
به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان، 
تامیــن  بــا  بهمــن  در  صنعتــی  مجتمــع  ایــن 
موفــق  کنســانتره،  تــن   ۲۵۰ و  هــزار   ۲3۲
شــد رکــورد پیشــین تامیــن ایــن مــاده اولیه را 

کــه یــک مــاه قبل به دســت آمــده بــود، بیش 
ایــن در حالــی  افزایــش دهــد.  از ۱3هزارتــن 
هــم  مــاه  دی  در  خراســان  فــوالد  کــه  اســت 
موفــق شــده بــود بــا تامیــن ۲۱9 هــزار 83 تن 
تنــی   ۵93 و  هــزار   ۲۱8 رکــورد  کنســانتره، 
قبلــی خــود را کــه آذر امســال ثبت کــرده بود، 
48۰ تــن ارتقــا دهــد و بــه ایــن ترتیب در ســه 
ماه آذر، دی و بهمن شــاهد ســه رکوردشــکنی 
خــود اولیــه  مــواد  تامیــن  حــوزه  در   پیاپــی 

 بود.
مدیرعامــل مجتمــع فــوالد خراســان، بــا 
تبریک این رکوردشــکنی ســه گانه به همکاران 
خود، به ویژه واحد تامین مواد اولیه در حوزه 

معاونــت خریــد کــه بــا شناســایی و افزایــش 
در  انــد  شــده  موفــق  تامین کننــدگان  تعــداد 
شــرایط پرچالــش موجود ایــن موفقیت را رقم 
بزنند، بیان کرد: افزایش بهره گیری از سامانه 
حمــل و نقل ریلی، پیگیری های مجدانه واحد 
برنامه ریــزی خریــد و نیــز تــالش و همت همه 
همــکاران و پیمانــکاران دســت اندرکار تخلیــه 
 کنسانتره در کسب این موفقیت جای تبریک و 

قدردانی دارد.
و  تــالش  شــد:  یــادآور  غفــوری  کســری 
تدبیــر همه کارکنان، هم افزایی، تعهد و تعلق 
روحیــه  و  هوشــمندانه  مشــارکت  ســازمانی، 
جهادی فاکتورهای کلیدی توانمندی شرکت در 

 رویارویی با چالش های پیش روی تولید  بوده 

است.
تســریع  کــرد:  تاکیــد  همچنیــن  وی 
کارخانــه  راه انــدازی  و  »احــداث  فراینــد  در 
بــا  ســنگان  در  خراســان  فــوالد  کنســانتره« 
هــدف پایــداری چرخــه تامیــن مــواد اولیــه و با 
اهــداف  و  توســعه  اولویت هــای  از  کیفیــت، 
بخــش  نویــد  کــه  اســت  اســتراتژیک شــرکت 
افقی روشــن برای فوالد خراســان خواهد بود 
و در کنــار »بهینه ســازی مصــرف مــواد اولیه و 
اســتراتژیک«، گامی اساســی در راستای فائق 
آمدن بر مشــکالت ناشــی از تحریم ها خواهد 

بود. 

نفــت  شــرکت  موفقیت هــای  ادامــه  در 
ایرانــول در ســال ۹۹ کــه منجــر بــه رشــد ۲۶۵ 
درصــدی ســود نســبت بــه ۹ مــاه مشــابه ســال 
گذشــته شده اســت، این شــرکت در چهارمین 
دوره جایــزه ملــی مدیریت منابع انســانی مدل 

3۴۰۰۰، نشان برنزین C3 را کسب کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایرانــول، مدل 
34۰۰۰ مســیری روشــن بــرای رشــد، توســعه و 
تعالــی سیســتم های منابــع انســانی بــه منظــور 
اســتراتژی های  و  اهــداف  ماموریــت،  تحقــق 
ســازمان ها ترســیم کرده اســت. این مدل دارای 
۱4 فراینــد و ۱۲ نگــرش بــوده و بــه دلیــل اینکــه 

نمی تــوان بــه صورت یکجا و در زمان کوتاه آن را 
در ســازمان ها مستقر کرد، مرحله ای و تدریجی 

طراحی شده است.
در ایــن دوره ارزیابــی جایــزه ملی مدیریت 
 ۱۰۰ از  بیــش   ،34۰۰۰ مــدل  انســانی  منابــع 
ســازمان دولتی و خصوصی شــرکت داشتند که 
از ایــن بیــن 3۵ ســازمان بــر اســاس رده بندی و 
رتبه بنــدی مــدل بــه عنــوان برگزیــده انتخــاب و 

معرفی شدند.
دوره  در ســومین  ایرانــول  نفــت  شــرکت 
ارزیابی این مدل که در سال گذشته برگزار شده 
بود، نشان C4 را از آن خود کرده بود که با توجه 

به اقدامات و پروژه هایی که سال جاری در حوزه 
منابع انســانی به انجام رســاند که خالصه ای از 
آنها شــامل پروژه هــای کارسنجی-زمان ســنجی، 
بازنگری و بهبود نظام جبران خدمت، طراحی و 
مهندسی ساختار سازمانی، بازنگری برنامه ریزی 

اســتراتژیک و برنامه ریزی مــدون و انعطاف پذیر 
در حــوزه ســالمت و درمــان بخصــوص در ایــام 
شــیوع بیمــاری کرونا اســت، در چهارمیــن دوره 
جایزه مدل 34۰۰۰ در سال 99، توانست با یک 

رتبه صعود نشان برنزین C3 را کسب کند.

نوید فوالدمبارکه برای تامین نیازهای فعاالن 
اقتصادی کشور

پیام تبریک مدیرعامل فوالد 
هرمزگان درپی کسب پنجمین 

رکورد متوالی تولید تختال
مدیرعامل فوالد هرمزگان درپی کسب پنجمین رکورد متوالی 

تولید تختال پیام تبریکی منتشر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

با سالم و خداقوت به همکاران گرامی
کسب پنجمین رکورد تولید ماهیانه تختال در بهمن ماه 99 که 
در شــش ماه اخیر به صورت پیوســته حاصل شــده اســت را به کلیه 

همکاران، پیمانکاران و ذینفعان شرکت تبریک عرض می نمایم.
بــدون شــک موفقیتهــای پــی در پی ماه های اخیر کــه بدون در 
مدار قرار گرفتن توسعه های آتی شرکت بدست آمده است، ناشی از 
خودباوری، یکپارچگی، انسجام گروهی ، استفاده حداکثری از توانایی 
ها و امکانات و بهره گیری از استانداردهای مدیریتی می باشد و این 
نوید کسب افتخارات جدید در سال آینده را در پیش رو ترسیم می 
نماید.در پناه خداوند بزرگ و در کنار خانواده عزیز ســالمت، شــاد و 

موفق باشید.
فرزادارزانی
مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان

 افزایش سرمایه »های وب« 

رای مثبت گرفت 
مجمع شرکت داده گستر عصر نوین به افزایش سرمایه ١٠٨ 

درصدی این شرکت رای مثبت داد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجمع عموی فوق العاده شرکت 
داده گستر عصر نوین با افزایش سرمایه ١٠٨ درصدی این شرکت از 

محل  مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، سود انباشته موافقت کرد.

درآمد ۱۹.۵ میلیارد تومانی 
»سبزوار« در بهمن 

شــرکت ســیمان الر سبزوار با رشد ۶۹ درصدی نسبت به ماه 
گذشته در بهمن  درآمد ۱۹.۵ میلیارد تومانی را رقم زد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان الر سبزوار با 
نماد معامالتی ســبزوا در دوره ۵ ماهه منتهی به بهمن  ســال جاری 
۷۷.4 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است که ۱9.۵ میلیارد آن 
مربوط به همین ماه اســت. درآمد این ماه ســبزوا رشــد ۶9 درصدی 

نسبت به دی  داشته است. 

سهم »دفارا« از زمین دارویی رسا 
مشخص شد 

شرکت داروسازی فارابی مطالبات خود از شرکت دارویی رسا 
را دریافت کرد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروســازی فارابی با 
نماد معامالتی دفارا طی افشای اطالعات بااهمیت گروه الف در سایت 
کدال اعالم کرد سهم این شرکت از ملک دارویی رسا واقع در جاده 

دماوند 4.١۵ دانگ است.

 شکسته شدن رکورد تولید 

در پتروشیمی نوری 
رکورد تولید در پتروشیمی نوری در سال جهش تولید با تحقق 

افزایش ۱۱۵ درصدی ظرفیت تولید شکسته شد.
به گزارش صداوسیما، مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه 
شرکت پتروشیمی نوری با تولید چهار میلیون و 4۵۰ هزار تن محصول 
از ابتدای امسال تا اول اسفندماه توانست رکورد جدیدی را در کارنامه 
خود  به ثبت برساند بیان کرد:  با تالش همه همکاران و متخصصان 
توانســتیم بعد از شناســایی موانع تولید، در جهت رفع این موانع با 

هدف کم اثر کردن تحریم ها حرکت کنیم. 
تقی صانعی افزود: بر این اساس در سال ۱399 که به نام جهش 
تولید نامگذاری شده است، این مجتمع  موفق به ثبت رکورد های تولید 
مختلفی از جمله تولید ۱۰۶ درصد پارازایلین و تولید ۱۱۱ درصد بنزن 

نسبت به ظرفیت اسمی شده است. 
وی عنوان کرد: پتروشــیمی نوری در ۱۰ ماه امســال با افزایش 
حــدود ۱4 درصــدی تولیــد محصوالت مختلف نســبت به بازه مشــابه 
پارســال، موفق به ثبت رکورد افزایش ۱۰9 درصدی ظرفیت اســمی و 
بیش از ۱۱۵ درصدی ظرفیت برنامه ای تولید در این مدت شده است.   
مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه ۵۵ درصد محصوالت 
تولیدی این واحد صنعتی صادر و بقیه به تولیدات داخلی اختصاص 
می یابــد، تاکیــد کرد: پارســال توانســتیم بیــش از یک میلیــارد و ۲۰۰ 

میلیون دالر ارزآوری برای کشور حاصل کنیم.

بهر ه برداری از گندله سازی گهرزمین 
سیرجان

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری کارخانه پنج میلیون 
تنی گندله سازی گهر زمین سیرجان در استان کرمان افتتاح شد.

واحد گندله سازی شماره یک گهر زمین سیرجان در استان کرمان 
با ظرفیت تولید پنج میلیون تن گندله آهن با حضور ویدئوکنفرانسی 

رئیس جمهوری افتتاح شد.
الزم بــه ذکــر اســت واحــد گندله ســازی شــماره یــک گهــر زمین 
سیرجان با سرمایه گذاری 3هزار و 83۰ میلیارد تومان به بهره برداری 
رسیده و با بهره برداری از این پروژه پنج میلیون تنی گندله سازی در 
اســتان کرمان برای ۵۰۰ نفر به صورت مســتقیم اشــتغالزایی ایجاد 

می شود.
در این آیین علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه در تولید فوالد خام ۷۷ درصد و محصوالت فوالدی 83 
درصد رشد داشتیم گفت: ایران در سال ۲۰۱9 توانست با 9 میلیون تن 

صادرات، رتبه ۱۶ صادراتی را به خود اختصاص دهد.
روزگذشته و با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری به طور 
همزمان 4 طرح صنعتی و معدنی در استان های هرمزگان، کرمان و 
مازندران به ارزش 8.۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شده است که برای 

هزار و 3۶۰ نفر اشتغالزایی می شود.
این طرح ها شامل 3 طرح در حوزه صنایع معدنی در استان های 
هرمــزگان و کرمــان و طــرح پایانــه صادراتی محصوالت کشــاورزی در 

استان مازندران است.

مشتریان،  دوام و کیفیت 
 محصوالت ایران خودرو 

را تایید کردند

بــرای نخســتین بــار، تمامــی خودروهــای تولیدی شــرکت 
ایــران خــودرو در شــاخص رضایــت مشــتریان از کیفیــت دوام 
محصول، موفق به تامین اهداف ابالغی وزارت صمت شدند.
به گزارش ایکوپرس، طبق اعالم اداره کل صنایع حمل و نقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای نخستین بار طی سال های 
گذشــته، تمامــی محصــوالت تولیــدی شــرکت ایــران خــودرو در 
شاخص رضایت از کیفیت دوام محصوالت بر اساس خودروهای 
تحویلی شــهریور 98، ضمن بهبود کیفی از دیدگاه مشــتریان، 
 موفــق بــه کســب اهــداف ابالغــی وزارت صمــت شــده اســت.

و  اصلــی  ارکان  از  یکــی  عنــوان  بــه  مشــتری مداری   امــروزه 
جدایــی ناپذیــر هــر صنعــت از جملــه صنعــت خودروســازی و 
گــروه صنعتــی ایــران خودرو به شــمار مــی رود. ایــن مهم عالوه 
بــر الزامــات وزارت صمــت، یکــی از مســئولیت های اجتماعــی 
ایــن خودروســاز در قبــال جامعــه اســت کــه توجــه و تحقــق 
 آن جــزو اولویت هــای گــروه صنعتــی ایــران خــودرو قــرار دارد.

بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه ابالغیــه وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت، کیفیــت خودروهــای ســاخت داخــل توســط شــرکت 
بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران، در قالــب دســتورالعمل 
بــه  خــودرو  صنعــت  کننــدگان  مصــرف  رضایــت  اندازه گیــری 
می شــود. منتشــر  آن  نتایــج  و  اندازه گیــری  ماهیانــه   صــورت 

همچنین، با توجه به اهمیت موضوع، شاخص رضایت مشتریان 
از کیفیــت محصــول و مشــخصه های کیفــی مربوطه به صورت 
ایــران  مســتمر در مجموعــه معاونــت کیفیــت گــروه صنعتــی 
خودرو بررسی و در راستای کسب رضایت حداکثری مشتریان، 
کارگروه هایی برای تعریف اقدام اصالحی با همکاری نمایندگان 
واحدهای حوزه طراحی، تامین و تولید تشکیل و تحقق اهداف 

در قالب جلسات »برج مراقبت« دنبال می شود.

 لوله گذاری دومین خط لوله 

 زیردریایی پایانه نفتی جاسک

 تکمیل شد
سرپرســت طــرح پایانــه نفتی جاســک از تکمیــل عملیات 
احــداث دومین رشــته خط لولــه دریایی 3۶ اینــچ انتقال نفت 

خام پایانه صادراتی جاسک خبر داد.
به گزارش وزارت نفت، وحید مالکی گفت: پس از تکمیل 
عملیــات لوله گــذاری نخســتین خــط لولــه دریایــی ایــن طرح در 
هفته هــای پیشــین، به منظــور تکمیــل مســیر دریایی نخســتین 
فــاز زودهنــگام پایانه نفتی جاســک، شــناور لوله گذار بالفاصله 
در موقعیت احداث دومین رشته خط لوله 3۶ اینچ زیر دریایی 
منتهــی به مســیر گوی شــناور صادراتــی قرار گرفــت.وی افزود: 
متناســب بــا زمان بنــدی از پیــش تعیین شــده، لوله گــذاری ایــن 
رشته خط لوله در دو مرحله توسط شناور تحت مالکیت شرکت 
مهندســی و ســاخت تأسیسات دریایی ایران به عنوان پیمانکار 
طرح انجام و روز جمعه )یکم اسفند 99( با موفقیت پایان یافت.
سرپرســت طرح پایانه نفتی جاســک پیشــرفت کلی طرح 
پایانه نفتی جاسک را در فاز زودهنگام و پس از تکمیل دومین 
رشته خط  لوله دریایی، 8۲ درصد اعالم و تصریح کرد: با تکمیل 
این دو رشته خط لوله دریایی انتقال نفت خام، در روزهای آینده 
امکان نصب و راه اندازی گوی شناور صادراتی و تجهیزات جانبی 
آن که هم اکنون در یارد صنعتی خرمشهر بارگیری شده، فراهم 

می شود.
طرح توسعه پایانه نفتی جاسک به عنوان آخرین حلقه از 
زنجیره طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک، 
شامل سه مجموعه خطوط لوله 48 اینچ خشکی و سیستم های 
اندازه گیری، ۶ رشته خط لوله 3۶ اینچ زیردریایی، سه مجموعه 
چندراهه دریایی و سه مجموعه گوی شناور به همراه تجهیزات 
جانبی است که مقرر است فاز نخست آن تا پایان امسال آماده 

راه اندازی شود.

سهم بیش از ۶۵ درصدی ایرانی ها در ساخت 
پتروشیمی گچساران

مدیرعامل پتروشیمی گچساران با ارائه 
گزارش کاملی از میران داخلی ســازی در این 
مجتمــع، از پیشــرفت 8۰ درصــدی این پروژه 
 خبــر داد و گفــت کــه الفین گچســاران ســال 

۱۴۰۰ به تولید می رسد.  
آریــا، مصطفــی  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
تفاهم نامــه  حاشــیه  امضــای  در  حیدریــان 
شــش  بــا  گچســاران  پتروشــیمی  همــکاری 
شــرکت دانش بنیــان و ســازنده ایرانی، گفت: 
دومیــن رویــداد حمایــت از ســاخت  داخــل در 
صنعت پتروشــیمی، تبلور قدرت نمایی دانش 
و تــوان ایرانی در صنعــت و تبدیل تهدیدهای 
طالیــی  بــود.  فرصت هــای  بــه   آزاردهنــده 

وی با اعالم پیشــرفت 8۰ درصدی پتروشیمی 
گچســاران، افزود: ارزش بخش داخلی ســازی 
در ایــن پــروژه 33۵ میلیــون یــورو معادل   ۶۵ 
کــه در واحدهــای  بــه طــوری  اســت،  درصــد 
یوتیلیتــی داخلی ســازی اولویــت قابل توجهی 
دارد، یعنی در واحد آب ۷9 درصد، واحد  بخار 
۷3 درصد، واحد برق 8۷ درصد، واحد کولینگ 
واحــد  درصــد،   ۵۵   ASU  واحــد درصــد،   8۰
پســاب ۱۰ درصــد، خــط لولــه گاز   ۱۰۰ درصــد، 
 خط لوله آب ۱۰۰ درصد ساخت داخل است. 

واحدهــای  در  کــرد:  تصریــح  حیدریــان 
درصــد   ۷8  ،OSBL  و   Offsite  ،یوتیلیتــی
ســاخت داخــل و در واحــد الفیــن ۶۱ درصــد 
 داخلی ســازی  شــده یــا در حــال انجــام اســت. 

مدیرعامــل پتروشــیمی گچســاران، ادامه داد: 
بخش عمده ای از این داخلی سازی مربوط به 
تجهیزات بســیار حســاس از قبیل تعداد ۶۷۰ 
 دســتگاه مشــعل کوره هــا کــه دمــای عملیاتی 
آن ۱3۰۰ درجه ســانتیگراد اســت و به عنوان 
قلب مجتمع محســوب می شــود، تعــداد ۱۷۶ 
 کنتــرل ولــو و پمپ هــای کرایوژنیــک بــا دمــای 
عملیاتــی منفــی ۱۰۶ درجــه ســانتیگراد که در 
انحصار برندهای خارجی از قبیل  یورواشــتال 
اروپایــی و نیکیســوی ژاپن اســت و در با عدم 
همکاری آنها، داخلی سازی شد؛ برج های غول 
پیکــر با متریال بســیار ویژه  بــا دمای عملیاتی 
زیر منفی ۱۰۰ درجه سانتیگراد که فلز در آن 
مانند شیشــه، ترد و شــکننده می شــود و قبالً 
از کشورهایی مانند  بلژیک تهیه می شد، امروز 
تمامــاً ســاخت داخــل شــده اســت. وی افزود: 
همچنین مجموعه فلرهای مجتمع که سازنده 
  Thermoengineering  خارجــی یعنی شــرکت
علی رغــم قرارداد، به دلیل  تحریم ها همکاری 
خود را خاتمه داد و هم اکنون ساخت آن در 
داخل شــروع شــده اســت، همچنین ســاخت 
 Pressure  تمــام بویلرها، ظروف تحت  فشــار
Vessel، راکتورهــا، کولرهای هوایی، درام ها، 

الکتروموتورهــا،  پمپ هــا،  بــرق،  ترانس هــای 
تجهیــزات  و  دیگــر  انفجــار  ضــد  تجهیــزات 
حــال  در  یــا  داخلی ســازی شــده  پــروژه  ایــن 

داخلی سازی است. 

کسب نشان برنزین C3 از سوی شرکت 
نفت ایرانول در چهارمین دوره جایزه مدل 

3۴۰۰۰ منابع انسانی

مجتمع فوالد خراسان برای سومین ماه پیاپی در تامین کنسانتره رکورد شکست


