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تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای  از کلیه تولید کنندگان و 
مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل 

می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 
شماره نمابر: 07138244833 

شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 
موضوع مناقصه: خرید فلنج و زانو

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
* شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2099092586000175 می باشد. 

متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

 https://setadiran.ir ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی
)کد فراخوان 2099092586000175( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت 
اول اقدام نموده و اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد 
فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 
1399/12/25 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال 
ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، 
باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس،  بلوار استقالل، تقاطع 
می  گران  مناقصه  نمایند.  اقدام   57111-71759 پستی:  کد  حراست،  دبیرخانه 
اسناد  در  تغییر  گونه  از هر  آگاهی  منظور  به  مناقصه،  فرآیند  پایان  تا  بایست 

مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
* ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه 

اعالم آمادگی ضروری است. 
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس تاریخ چاپ نوبت اول: 99/12/04   تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/12/06                          

شناسه آگهی: 1098060
ت اول(فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-226  خرید فلنج و زانو 

) نوب

شركت  گاز استان فارس

توجه : اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونیکی )توکن( و از 
طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  می باشد.

مناقصه عمومی یک  مرحله ای شماره م م /0144/ 99 مربوط به انجام خدمات تخلیه 
بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای عملیات کاال اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام خدمات تخلیه بارگیری صفافی و کیسه گیری مواد شیمیایی و سیمان در انبارهای 

عملیات کاال اهواز  
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار 

محل اجرای خدمات در انبارهای مرکزی در اداره عملیات کاالی اهواز مستقر در ناحیه 
صنعتی کارون و کریت کمپو و مدت انجام آن 12 ماه می باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات-/10،080،000،000 ریال می باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 

- داشتن گواهینامه تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی )کد 4( 
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

- داشتن گواهینامه  تایید صالحیت ایمنی ا زاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- توانایی  ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ-/504،000،000 ریال   که 
بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید 

شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است 
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگداری تصویر 
تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در 
بلوک دو، ساختمان  واقع در روبروی  تندگویان،  ، کوی فدائیان اسالم مجتمع  اهواز 

طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
 ه- محل و مهلت دریافت اسناد 

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان 
www.setadiran. جهت دریافت اسناد واعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی
ir  مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده 12  قانون 

برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده(  بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران به عمل آید .
تاریخ  از ساعت 8:00  و(  )غیرحضوری  الکترونیکی  بصورت  اسناد  دریافت  مهلت    -1

1399/12/04 لغایت ساعت 19:00 تاریخ 1399/12/11
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 840،000 ریال به حساب ریال از طریق 

  www.setadiran.ir درگاه موجود در سامانه به نشانی
و - محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

تا ساعت 13:00 روز مورخ  یکشنبه   را حداکثر  متقاضیان  مکلفند پیشنهادات خود 
ضمنا  نمایند.  تسلیم  ستاد  سامانه  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به   1399/12/24
پیشنهادات در ساعت 08:30روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 گشایش و قرائت خواهد 
شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است .
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 13:00 روز 
یکشنبه مورخ 1399/12/24 در محل کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب در آدرس فوق الذکر می باشد.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان 

شرکتها درهمه مراحل الزم و ضروری می باشد .
تذکر : حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها ، آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات 
ثبتی و هر گونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد .
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روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  انتشار نوبت اول : 1399/12/04 نوبت دوم : 1399/12/05

شماره مجوز: 1399/7134
فراخوان مناقصه عمومی 

ت اول(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو با 
بیــان این که محصول »تارا« نماد خودکفایی در 
صنعــت خودروســازی کشــور به شــمار مــی رود، 
می گوید حتی در صورت باز شدن مرزهای کشور، 
قطعات را از سازندگان داخلی تامین می کنیم و 
از سیاســت منع واردات برای قطعاتی که امکان 
تولید آن در داخل کشور وجود دارد هرگز عدول 

نخواهیم کرد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، فرشــاد مقیمــی، در 
محصــول  قطعــات  از  تعــدادی  افتتــاح  مراســم 
خــودرو  ایــن  تعهــدات  اجــرای  آغــاز  زمــان  تــارا، 
در  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  آینــده  ســال  تیــر  را 
حــال حاضــر مراحــل تاییــد کیفیــت محصــول را 
پشــت ســر می گذاریــم و تــارا بــه زودی و در مــاه 
 جــاری وارد مرحلــه تولیــد انبــوه خواهــد شــد. 

وی تاخیر در ایفای تعهدات تارا را خط قرمز ایران 
خــودرو خوانــد و گفت: ایــن آمادگی در مجموعه 
سازندگان و ایران خودرو ایجاد شده است که حتی 
زودتر از موعد تحویل، خودرو را به دست مشتریان 
برسانیم. تارا اعتبار و جایگاه اصلی ایران خودرو 
 را در اذهان مشتریان و جامعه احیا خواهد کرد. 

مدیرعامــل گروه صنعتی ایــران خودرو ادامه داد: 
اقدامــات مجموعــه ســازندگان و زنجیــره تامیــن 
ســخت  شــرایط  در  و   ۹۹ و   ۹۸ ســال های  در 
تحریــم، یــک گام جلوتــر از ایثــار بــوده و ایــران 
 خــودرو قــدردان ایــن همراهی و همدلی اســت. 

وی تولیــد بیــش از ۱۲۰ هزار دســتگاه خــودرو در 
پایــان بهمــن امســال، نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته را حاصــل ایــن همدلی دانســت و 
گفــت: عــالوه بــر افزایــش تولیــد،  محصــوالت را 
ارتقــا داده و محصــول جدیــدی عرضــه می کنیــم 
 تا بخشــی از انتظارات مشــتریان را تامین کنیم. 

مقیمی با تاکید بر تامین انتظارات کیفی و عملکردی 
مشتریان از تارا، از نظارت های مستمر بر کیفیت 

قطعات تولیدی زنجیره تامین خبر داد و خاطرنشان 
کــرد: مشــتریان می تواننــد اعتبــار و اطمینان به 
 محصول داخلی را در محصول تارا تجربه کنند.  

تومانــی  میلیــارد   ۴۰۰ ســهم  اختصــاص  از  وی 
قطعه ســازان البرز از اوراق گام ایران خودرو خبر 
داد و گفت: توانسته ایم از روش های نوین مالی 
بــه شــکل بهینه ای اســتفاده کنیم؛ قطعه ســازان 
البــرز نیــز می توانند برای تامین بخشــی از منابع 
بهره منــد شــوند.  امــکان  ایــن  از  تولیــد،   مالــی 

مدیرعامــل گــروه صنعتی ایران خــودرو به نتیجه 
رســیدن پروژه تارا در بازه زمانی ۱۳ ماهه را یکی 
از ویژگی هــای بــارز و مهــم آن دانســت و گفــت: 
نســخه اتوماتیک تارا نیز از تیرماه ســال آینده به 

مرحلــه تولیــد خواهــد رســید. فــاز اجرایــی پروژه 
کراس اوور K۱۲۵ نیز به زودی کلید خواهد خورد 
 و ظرف مدت یک سال آینده وارد بازار خواهد شد. 

وی تصریــح کــرد: مخالفتــی بــا واردات خــودرو 
نداریم و در صدد هســتیم تا کیفیت محصوالت 
را به گونــه ای افزایــش دهیــم کــه تــوان رقابــت با 
خودروهــای خارجــی را داشــته باشــیم و در ایــن 
راهبــرد، اســتوار خواهیم بــود؛ تحریم ها صنعت 
 خودروی کشور را توانمندتر از گذشته کرده است. 

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، ضمــن 
اعــالم برنامــه تولیــد ۵۰ هزار دســتگاهی تــارا در 
ســال آینــده،  از هدف گــذاری تولیــد ۳۰ درصــدی 
ســبد  در  یافتــه  ارتقــا  و  جدیــد  محصــوالت 

تولیدات در ســال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: به فکر 
 رضایتمندی تمامی ذی نفعان ایران خودرو هستیم. 

مقیمی اظهار امیدواری کرد که سیاست گذاران و 
تصمیم گیران، ســبب شــوند تا کم ترین خللی به 
فرآیندهای توسعه ای در ایران خودرو وارد نشده 
و مسیر شکل گرفته در این مجموعه، با موفقیت 
 و بــا برداشــتن گام های مســتحکم تر ادامه یابد. 

گفتنی است، در مراسم افتتاح این خطوط تولید، 
عــالوه بــر علی حــدادی نماینده مردم ســاوجبالغ، 
نظرآباد و طالقان، شاهمرادی، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار البرز، دبیر و اعضای انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور و برخی از 

مسئوالن استان البرز حضور داشتند. 

مدیرعامــل گروه پتروپارس از برنامه ریزی 
ایرانــی قابــل  بــرای ســاخت نخســتین راکتــور 
حمایــت  بــا  پتروشــیمی  صنایــع  در  اســتفاده 

پتروپارس خبر داد.
بــه گــزارش گــروه پتروپــارس، حمیدرضــا 
مســعودی با اشــاره به اینکه در حاشــیه دومین 
نمایشــگاه تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل 
در صنعت پتروشیمی که در جزیره کیش برگزار 

شــد، قراردادهای ســاخت »راکتور« و »برج ها و 
مخازن« پتروشیمی دهدشت با پیمانکاران ایرانی 
امضــا شــد، تصریح کــرد: این برای نخســتین بار 
اســت که راکتور مجتمع های پتروشــیمی به طور 
کامل در ایران ساخته می شود.وی با بیان اینکه در 
این قرارداد برای نخستین بار در کشور سه راکتور 
هــر یــک به وزن حدود ۱۲۰ تــن، قطر ۴.۵ متر و 
طول ۱7 متر تولید می شود، افزود: طرح و سازنده 

 ایــن تجهیــزات پیــش از ایــن خارجی هــا بودنــد.

اینکــه  بیــان  بــا  پتروپــارس  گــروه  مدیرعامــل 
به منظــور ســاخت ایــن راکتورهــا از ســازندگان 
برگــزاری  بــا  و  کردیــم  دعــوت  داخلــی  توانمنــد 
مناقصه این فرصت ایجاد شد تا در بومی سازی 
کــرد:  اظهــار  باشــیم،  پیش قــدم  فنــاوری  ایــن 
همچنیــن در قــرارداد دیگری ســاخت هفت برج 
و ۱۶ مخــزن تحــت فشــار پتروشــیمی دهدشــت 

 بــه یــک شــرکت ســازنده داخلــی واگــذار شــد.

مســعودی با اشــاره به اینکه ســازندگان یادشده 
از طریق مناقصه انتخاب شــدند، گفت: ماهیت 
فنــاوری  و  دانــش  انتقــال  پتروپــارس  وجــودی 
پیشــرفته صنعت نفت به داخل کشــور اســت و 
این شرکت در اجرای همه طرح های خود همواره 
از کاالهای با کیفیت ساخت داخل حمایت کرده 

است.

مدیر امور نمایشگاه های مجتمع صنعتی 
فــوالد اســفراین اعــالم کرد که ایــن مجتمع با 
شــرکت فــوالد مارمارامتــال ترکیــه تفاهم نامه 

همکاری ۵۰ میلیون یورویی به امضا رساند.
بــه گــزارش اخبــار فوالد، کیوان شــریفان 
اظهــار کرد: این تفاهم نامــه هفتــه گذشــته در 
متالــوژی  بین المللــی  نمایشــگاه  روز  آخریــن 
تهــران بیــن ایــن ۲ شــرکت فوالدی بســته شــد 
کــه بــر اســاس آن شــرکت مارمارامتــال ترکیــه 
متعهد شــده اســت امســال معادل ۳۰ میلیون 
یــورو از محصــوالت فــوالدی مجتمــع صنعتــی 

 فــوالد اســفراین را بــه طور تضمینــی به فروش 

برساند.
وی افرود: شرکت فوالد مارمارامتال که از 
شرکت های مهم و پیشرو کشور ترکیه در حوزه 
فوالد است بر اساس این تفاهم نامه همکاری 
قــرار اســت ۲۰ میلیــون یورو نیــز در خط تولید 
 مجتمــع فــوالد اســفراین ســرمایه گذاری کنــد.

شریفان گفت: این سرمایه گذاری با هدف تکمیل 
و به روزرسانی خط تولید مجتمع فوالد اسفراین 
انجــام  خواهــد شــد تا ایــن مجتمع تــوان تولید 
 محصوالت متنوع تر و بیشتری را داشته باشد.

نمایشگاه بین المللی متالوژی )ایران متافو( ۲7 
تا ۳۰بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار شد.
 مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های 
زیر پوشــش ســازمان گســترش و نوســازی صنایع 
ایران و بزرگترین تولیدکننده قطعات و مقاطع فوالد 
آلیاژی در خاورمیانه اســت که امکان ســاخت ۱۴۰ 

گونه فوالد آلیاژی را دارد.
ایــن مجتمع صنعتی به عنــوان بزرگترین 
تولیدکننده قطعات و مقاطع فورج و ریخته گری 
سنگین و فوق سنگین فوالد آلیاژی، با داشتن 

پیشــرفته،  فنــاوری  و  توانمنــد  متخصصــان 
توانایی رفع نیازهای راهبردی صنایع کشور در 
بخش های نفت و گاز، نیروگاهی، کشتی سازی و 
 ماشین سازی، ریلی و صنایع معدن و فوالد را دارد.

شهرســتان ۱۲۰ هــزار نفــری اســفراین در ۶۰ 
کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان 

شمالی قرار دارد.
ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن ۲ مجتمــع 
بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله گستر، قطب 
صنایع بزرگ استان خراسان شمالی محسوب 

می شود.

 مدیرعامل ایران خودرو: ۳۰ درصد از محصوالت 

ایران خودرو در سال آینده، جدید خواهد بود
شرکت های ملی حفاری و دیزل 

سنگین تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند

شرکت ملی حفاری ایران و شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین 
ایــران تفاهم نامه همکاری مشــترک با هــدف رفع نیازهای موجود در 

حوزه تأمین قطعات امضا کردند.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، این تفاهم نامه 
در حاشیه سومین روز بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی به امضای سیدعبدهللا موسوی، مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران و امیر رستگاری، عضو هیات مدیره شرکت صنعتی 
و تولیــد دیــزل ســنگین ایران رســید.در آییــن امضای ایــن تفاهم نامه، 
سیدعبدهللا موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ملی 
حفاری به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، 
بزرگ ترین شرکت ایرانی در زمینه حفر چاه های نفت و گاز  است.وی 
افزود: این شرکت با بهره گیری از سرمایه های انسانی و منابع بزرگی از 
تجهیزات حفاری از قبیل 7۲ دستگاه حفاری خشکی و دریایی، توان 
ارائه خدمات در زمینه همه فعالیت های حفاری و خدمات فنی مربوط 
به پروژه های نفت و گاز و خدمات یکپارچه با باالترین سطح کیفی و 
نــگاه بنــگاه داری اقتصــادی در منطقه را  داراســت.مدیرعامل شــرکت 
ملی حفاری ایران تأکید کرد: این شرکت سال های متمادی است که با 
سازندگان و صنعتگران داخلی، مجتمع های بزرگ صنعتی، شرکت های 
دانش بنیان و مراکز علمی و پژوهشی همکاری مستمر دارد و در نتیجه 
این هم افزایی، صنعت حفاری در کشور صنعتی بومی شده است.امیر 
رستگاری، عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران 
نیز گفت: این شرکت از شرکت های توانمند و مطرح در حوزه طراحی و 
تولید موتورهای دیزلی سنگین در منطقه به شمار می آید.وی افزود: این 
شرکت افزون بر طراحی و تولید موتورهای دیزل سنگین در بخش های 
نگهــداری و تعمیــرات انــواع موتورهــای دیزلی، دوگانه ســوز و گازســوز 
سنگین، تأمین و ساخت انواع قطعه موتور با بهره گیری از زنجیره تأمین 
توانمند، خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارد و در سال ۱۳۹۸ شرکت 
برتر کشــور در حوزه خدمات فنی و مهندســی معرفی شــد.این ســند 
همکاری با هدف رفع نیازهای موجود در حوزه تأمین قطعات، سرویس، 
نگهداری، تعمیرات، نوســازی و توســعه دیزل ژنراتورهای شرکت ملی 
حفاری و همســو با به کارگیری ظرفیت های ســازندگان و بهره گیری از 
محصوالت داخلی مبادله می شود.سرویس، نگهداری و تعمیرات دیزل 
ژنراتورهــای موجــود، به کارگیری و جایگزینی دیزل ژنراتورهای ملی در 
دستگاه ها و اردوگاه های حفاری، خدمات فنی حفاری و ارائه خدمات 
پشتیبانی مربوط  از موارد قیدشده در این تفاهم نامه به شمار می رود که 

مدت آن پنج سال و با توافق دو طرف قابل تمدید است.

مشارکت کارکنان شرکت ملی صنایع 
 پتروشیمی در پویش هر تبلت 

یک مدرسه
کارکنان ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی در پویش هر تبلت یک مدرسه مشارکت کردند.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پی درخواست رئیس 
آموزش و پرورش شهرستان ماهشهر مبنی بر نیاز پنج نفر از دانش آموزان 
این شهرستان به تبلت، اقدام مقتضی با عنایت به پویش هر تبلت یک 
مدرسه انجام شد و با کمک کارکنان ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و شــرکت پژوهش و فناوری پنج دســتگاه گوشی جی پالس مورد تأیید 
وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای استفاده دانش آموزان، جدای از ۲ 
هزار دستگاه تبلت اهدایی شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، آماده ارسال شد.مشاور اجتماعی معاون 
وزیر در امور پتروشیمی، ضمن تشکر از شرکت های پتروشیمی مستقر 
در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و انرژی پارس که با مشارکت در این 
طرح نسبت به تأمین اقالم مورد نیاز ۴ هزار دانش آموز و خانواده ای که 
امکانات آموزشی را در شهرستان های عسلویه و ماهشهر نداشتند از 
همکاران ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پژوهش فناوری 
که با مشارکت در این طرح و اهدای کمک های خود موجب تأمین این 

پنج دستگاه گوشی هوشمند شده اند، تشکر کرد.

 پتروشیمی لردگان

  4 تفاهم نامه همکاری 

با صنعتگران داخلی امضاء کرد
شرکت پتروشیمی لردگان در حاشیه دومین نمایشگاه و همایش 
حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی، چهــار تفاهم نامه 
همــکاری بــا شــرکت های اهتمام جــم، دیلمان فیلتــر، بافندگی نور و 

کوشاتوربورکمپرسور سپاهان به صورت جداگانه امضا کرد. 
به گزارش خبرگزاری آریا، این تفاهم نامه روز دوشنبه )۲7 بهمن ( 
به منظــور حمایــت از ســاخت داخل و اســتفاده از توانمندی و ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیــان و صنــدوق حمایت از علــم و فناوری با هدف 
تسهیل پیوند تقاضا و عرضه فناوری و نوآوری با سازندگان داخلی امضا 
شد.محسن محمودی، مدیرعامل پتروشیمی لردگان در این مراسم با 
اشــاره به ظرفیت های مناســب در کشــور و ضرورت اســتفاده بهینه از 
آن گفت: امضای این تفاهم نامه ها ضمن کمک به توسعه شرکت های 
داخلی و انتقال دانش ســبب توســعه اشــتغال در کشور می شود.وی 
ادامه داد: این تفاهم نامه ها برای تأمین کیسه های لمینت، فیلترهای ۴۰ 

و ۱۰ میکرون اسنتلس استیل و UFC۸۵ انجام شده است.

افت ۲۵ درصدی »تایرا« در بهمن
شرکت تراکتورسازی ایران با افت ۲۵ درصدی نسبت به ماه دی 

درآمد ۴۳۲ میلیارد تومانی را در بهمن به ثبت رساند. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تراکتورسازی ایران با نماد 
معامالتی تایرا در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن  سال جاری با رشد ۸۶ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵۴۴ میلیارد تومان درآمد داشته 
است.تایرا در بهمن  ۴۳۲ میلیارد تومان درآمد داشته است که ۲۵ درصد 

کمتر از ماه قبل و ۳۹ درصد بیشتر از میانگین ۱۰ ماهه بوده است.

درآمد ۳۲۵ میلیارد تومانی »لبوتان« 
در بهمن 

شرکت گروه صنعتی بوتان با کمی افت نسبت به رکورد فروش 
خود در دی در بهمن درآمد ۳۲۵ میلیارد تومانی را ثبت رساند. 

بــه گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت گــروه صنعتی بوتان 
بانماد معامالتی لبوتان در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ۲۵۰۹ 
میلیارد تومان درآمد داشــته اســت. درآمد بهمن  لبوتان ۳۲۵ میلیارد 
تومــان بوده اســت که 7 درصد کمتر نســبت به ماه قبــل و ۵7 درصد 

بیشتر از میانگین ۱۰ ماهه است.

 »فجر« از رکورد ساالنه خود 

فاصله گرفت 
شرکت فوالد امیر کبیر کاشان که عملکرد چشمگیری را در دی  
رقم زده بود در این ماه با افت ۲ درصدی در فروش خود مواجه شد. 
به گزارش پایگاه بری بااقتصاد، شرکت فوالد امیر کبیر کاشان 
با نماد معامالتی فجر در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن  سال جاری با رشد 
۱۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴۸۰ میلیارد تومان 

درآمد داشته است.
فجر در این ماه ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد داشته است که ۲ 
درصد کمتر از دی  و ۴۸ درصد بیشتر از میانگین ۱۰ ماهه بوده است.

 تولید کنسانتره در چادرملو 

 از مرز10 میلیون و ۵69 هزارتن 

عبور کرد
تالش خســتگی ناپذیر پرســنل مجتمع های معدنی و صنعتی 
چادرملو برای نیل به اهداف تولید و فراتر از برنامه های پیش بینی 

شده همچنان ادامه دارد .
  طی ۱۱ ماه گذشته میزان تولید کنسانتره سنگ آهن در ۵ خط 
تولیــد ایــن محصــول در مجتمع معدنی چادرملو از مرز ۱۰ میلیون و 
۵۶۹ هزارو ۳۰۶ تن گذشت و رکورد جدیدی در تولید این محصول به 
دست آمد. به عبارتی، از ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه دوم اسفند با شکسته 
شــدن آخرین رکور، در هر دقیقه یک  رکورد جدید تولید کنســانتره 
ثبت می شود . الزم بذکر است این میزان تولید باالترین رکوردی بود 
که در طول عمر این مجتمع  به دست آمده است.این موفقیت، با 
وجود فرسودگی ماشین آالت و دستگاه ها، مشکالت عدیده در تامین 
قطعات یدکی و مصرفی، همکاری با وزارت نیرو برای کاهش مصرف 
بــرق و بــه تبــع آن کاهش تولید در خطــوط و مبارزه با بیماری کرونا 
بدست آمده است. همچنین طی این مدت، میزان مصرف آب نیز به 
نحو چشمگیری در واحدهای فرآوری کنسانتره چادرملو کاهش یافت 
و به میزان ۱۴/7۶ درصد کمتر از سال گذشته  رسید.  از سوی دیگر 
برای دومین بار رکورد حمل کنسانتره در بهمن امسال با ثبت عدد ۱ 
میلیون و ۱۳۵ هزارو ۱۶۱ تن  و بارگیری در ۱۳ هزارو 7۶7 کامیون و  
۹ هزارو ۹۶۶ واگن شکسته شد.اولین رکورد حمل کنسانتره در آذر 

امسال به دست آمده بود.

فروش بهمن  »دسینا« ۳1 درصد 
بیشتر از میانگین 10 ماهه 

شرکت البراتوارهای سینادارو با فروشی مشابه ماه قبل درآمد 
۴۲ میلیارد تومانی را در بهمن رقم زد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،شرکت البراتوارهای سینادارو 
با نماد معامالتی دسینا در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن  سال جاری با رشد 
۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۹ میلیارد تومان 
درآمد داشته است.عملکرد دسینا در بهمن  تفاوت چندانی با ماه قبل 
نداشت و رشد با ۲ درصدی از ۴۱ میلیارد تومان به ۴۲ میلیارد تومان 
رسید.همچنین درآمد بهمن  شرکت ۳۱ درصد بیشتر از میانگین ۱۰ 

ماهه بوده است.

عملکرد خوب »زکشت« در بهمن 
شــرکت کشــاورزی مکانیزه اصفهان کشت با رشد ۱۱ درصدی 
نسبت به ماه گذشته به درآمد ۱۰ میلیارد تومانی در بهمن رسید. 
به گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کشــاورزی مکانیزه 
اصفهان کشت با نماد معامالتی زکشت در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن  
سال جاری با رشد ٥٣ درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

درآمد ٩٢ میلیارد تومانى داشته است.
درآمد بهمن  زکشــت با رشــد ۱۱ درصدی نســبت به ماه قبل و 
رشد ۲۵ درصدی نسبت به میانگین ۱۰ ماهه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان 

رسیده است.

 طرح GTPP اسالم آباد غرب با فناوری 

و کاتالیست ایرانی اجرا می شود
پتروشــیمی  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اسالم آباد غرب از اجرای طرح GTPP با فناوری 
و کاتالیســت ایرانی شــرکت پژوهش و فناوری 

پتروشیمی خبرداد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
سیدعبدالعظیم پالســعیدی، مدیرعامل شرکت 
صنایــع پتروشــیمی اســالم آباد غــرب در حاشــیه 
بازدید از بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیی اظهــار کــرد: احــداث طــرح 
زنجیــره ارزش تولیــد پلی پروپیلــن از گاز طبیعی 
از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت و ایــن طــرح 
صددرصد بر پایه فناوری ایرانی شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی توسعه یافته و انجام خواهد 

شد.
وی بــه خرید زمین طرح به وســعت حدود 
۵۴ هکتــار در منطقــه ویژه اقتصــادی زاگرس در 
همان اسالم آباد غرب اشاره کرد و افزود: عملیات 

مقدماتی آماده سازی زمین انجام شده است.
پالســعیدی بــا بیــان اینکــه مهندســی پایــه 
واحــد GTP حــدود ۹۰ درصــد پیشــرفت فیزیکی 
 PDP دارد، ادامه داد: واحد پلی پروپیلن در مرحله
کامل شده است و در فاز بعدی، مرحله مهندسی 
اصولــی این واحــد انجام خواهد شــد.مدیرعامل 
صنایع پتروشــیمی اســالم آباد غرب تصریح کرد: 
با توجه به تکمیل اسناد مهندسی پایه، وارد فاز 
مهندســی تفصیلی و انتخاب پیمانکار مهندسی 
تفصیلی، خرید و اجرا تا راه اندازی شده ایم. اسناد 
کامل است و مناقصه در حال انجام است.وی به 
دریافت مجوزهای تخصیص آب، خوراک و پدافند 
غیرعامل اشــاره و اظهار کرد: مجوز اولیه محیط 
زیســت نیز دریافت شــده و در چند هفته آینده 

مجوز نهایی دریافت می شود.
پالســعیدی با اشــاره بــه اینکه خــوراک گاز 
این مجتمع از خط لوله ششــم سراســری گاز از 
عسلویه دریافت می شود، گفت: با توجه به اینکه 

پاالیشــگاه ایالم نیز به این خط لوله تزریق دارد 
و از دو نقطــه تغذیــه می شــود، بنابرایــن نگرانی 
بابت افت فشار وجود ندارد. فاصله کوتاه یک تا 
۲ کیلومتری محل احداث این مجتمع تا خط لوله 
ششم سراسری نیز از امتیازات این طرح است که 

سبب کاهش هزینه ها می شود.
مدیرعامــل صنایــع پتروشــیمی اســالم آباد 
غــرب بــا بیان اینکــه روزانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
نرمال مترمکعب گاز خوراک این مجتمع خواهد 
بــود، افــزود: ایــن طــرح ظرفیــت تولیــد ســاالنه 
۹۶۰ هــزار تــن محصــول را دارد و ظرفیــت تولید 
پلی پروپیلن به عنوان محصول نهایی ساالنه ۱۲۰ 

هزار تن خواهد بود.
وی، میزان سرمایه گذاری این طرح را حدود 
۵۴۵ میلیون دالر عنوان کرد که ازسوی شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی تأمین می شود و تصریح 
کــرد: مجوز شــورای اقتصــاد و کمیســیون اصلی 
اقتصاد برای این طرح اخذ شــده اســت و مجوز 
نهایی از هیات وزیران نیز به زودی صادر می شود.
پالســعیدی بــا اشــاره به اینکه ایــن طرح با 
فنــاوری و کاتالیســت ایرانــی شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی اجرا خواهد شد، گفت: تالش 
می شود در تأمین تجهیزات نیز حداکثر استفاده 

از تجهیزات داخلی انجام شود.

شرکت  فوالد اسفراین با ترکیه تفاهم نامه همکاری امضا کرد

پتروپارس از ساخت نخستین راکتور ایرانی پتروشیمی حمایت می کند


