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 براي نخستين بار  در صنعت پااليش 
نفــت كشــور، كارشناســان  شــركت پااليش 
تیوب هــای  شــدند  موفــق  اصفهــان  نفــت 
كوره  واحد كاهش گرانروی شماره 2 را كه 
برخاف ساير كوره ها دارای اتصاالت خاص 
از نــوع EXPAND اســت  را بــا صــرف 52 
هزار نفر ساعت به  طور كامل و با موفقيت 

تعويض کنند.
رئيــس برنامه ریزی كنتــرل و روش های 
نگهداري  و تعمیرات اين شركت، افزود: عمر 
تیوب هــاي كوره واحد كاهش گرانروي بيش 
از  4۰ ســال  بود كه بر اســاس الزامات اداره 
بازرســي فني و طبــق برنامه ریزی هاي انجام 

شده، در بهمن سال جاري تعويض شدند.
مهــدي نجمــي بــا بیان اينكــه پیش بینی 
گفــت:  بــود،  روز   ۳۹ عمليــات  ايــن  انجــام 
خوشــبختانه بــا همــكاري مطلــوب واحدهاي 
مختلف شركت، از پیش بینی هاي انجام شده 
پيشي گرفتيم و مدت  زمان تعميرات فوق به 

۳۶ روز كاهش داده شد.
رئيس بازرسي فني دستگاه های پااليش 
نيز با اشاره به اينكه بر اساس نتايج و سوابق 
بازرســي، قسمت تشعشــع عمده تيوب هاي 
كــوره H۲-۳۰۱  بــه خاطــر عمــر طوالنــي، از 
ناحيه جداره خارجي دچار اليه ترد و شكننده 
شــده بودند، اذعان کرد:  وفق  بررســي هاي 
كارشناســان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و در 
راستاي حفظ يكپارچگي مكانيكي اين تجهيز، 

بــه  شــركت پااليــش نفــت اصفهــان  ملــزم 
 Radiation تعويــض كامل تيوب هاي بخــش

اين كوره شد. 
در  اينكــه  بيــان  بــا  قاســمي  پژمــان 
مذكــور،  كــوره  تشعشــع  قســمت  بازســازي 
كليــه تیوب هــای ديــواره و ســقف در 4 پاس 
)مرحلــه( تعويــض شــدند، افــزود: بازســازي 

كليــه هدرهــا  و  انجــام EXPAND تیوب ها و 
تســت هيدروليكــي از فعالیت هــاي ديگــر در 
رونــد تعويــض تیوب هــا بــود. وي بــا تأكيد بر 
  EXPAND اينكــه  بــراي اولين بار محاســبات
تك تك تيوب ها با روش هاي استاندارد جديد 
انجام شــده،تصريح كرد: خوشــبختانه نتايج 
ســودمندي در تســريع كار داشــتيم، ضمــن 

اينكه كليه اتصاالت EXPAND شده در همان 
مرحله اول مورد تأييد قرار گرفتند.

الزم به ذكر است در اين تعميرات مهم، 
ادارات نگهــداري و تعمیــرات، بازرســي فني، 
عمليــات پااليــش، HSE، مهندســي عمومي، 
خدمــات عمومــي و اجتماعــی و ســاير ادارات 

همكاري داشتند.  

پروژه رفاهی مسکن 2۰۰ واحدی کارکنان 
پتروشیمی امیرکبیر در بندر ماهشهر همزمان 

با میاد حضرت علی )ع( افتتاح شد.
گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی  بــه 
امیرکبیــر؛ پــروژه رفاهــی مســکن ۲۰۰ واحــدی 
کارکنان شــرکت پتروشــیمی امیرکبیــر در بندر 
ماهشــهر؛ همزمان با میالد باســعادت حضرت 
علی) ع( از سوی پهلوانی مدیرعامل پتروشیمی 

امیرکبیر افتتاح شد.
مدیرعامــل پتروشــیمی امیرکبیــر در آیین 
افتتاح و در توضیحاتی درباره اهداف این پروژه 
از کارکنان شرکت به عنوان سرمایه های انسانی 

یاد کرد و گفت: در پتروشــیمی امیرکبیر توجه 
به موضوعات مرتبط با منابع انسانی و نیازهای 
کارکنان شرکت در کنار تولید و حتی فراتر از امر 

تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پهلوانــی در همیــن زمینه، تامین مســکن 
مناســب را یکــی از نیازهــای اساســی انســانی 
ارزیابی کرد و گفت: با توجه به همین مســاله 
و نیز ماهیت ســرمایه ای نیروی انسانی تالش 
کردیم تا موضوع مسکن و دغدغه تامین آن را 

برای بخشی از کارکنان رفع کنیم.
 پهلوانــی همچنیــن ابــراز امیــدواری کرد: 
امروز این مجتمع ۲۰۰ واحدی را افتتاح کردیم تا 

توانسته باشیم گامی در راستای تامین نیازهای 
همچنیــن  برداریــم.  شــرکت  انســانی  نیــروی 
امیدواریم تا با اتکال به خداوند در ادامه مسیر، 
گام هــای دیگــری را بــه منظــور تامیــن نیازهای 
مرتبط با منابع و سرمایه های انسانی مجموعه 

برداریم.
مدیرعامــل پتروشــیمی امیرکبیــر و هیات 
همــراه در ایــن مراســم همچنیــن از واحدهــای 
پروژه ۲۰۰ واحدی بازدید کرده و اولین کلید یک 
دســتگاه آپارتمان از ایــن مجموعه را به یکی از 
کارکنان شرکت به نمایندگی از سایر همکاران 

اهدا کردند.

در پایان پیمانکار پروژه مسکن ۲۰۰ واحدی 
و مدیــر پــروژه نیز از تــالش و پیگیری مجموعه 
مدیریتی امیرکبیر در طول چند ماه گذشته در 
جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری از منازل 

مسکونی تشکر کردند.
کارکنــان  واحــدی   ۲۰۰ مســکن  پــروژه 
پتروشــیمی امیرکبیر با صرف نیروی ۲ میلیون 
و پانصد هزار نفر روز در مســاحتی به وســعت 
۲۷۵۰۰مترمربع در قالب ۱4 بلوک ســاختمانی 
ساخته شد و با تالش  های بی وقفه تیم مدیریتی 
جهــت تکمیــل پــروژه؛ هفتــم اســفند ۹۹ بــه 

بهره برداری رسید.

تولیــدی و صنعتــی درخشــان تهــران در 
بهمــن نســبت به مــاه قبــل رشــد 23 درصدی 

درآمد را ثبت کرده است. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تولیدی 
و صنعتــی درخشــان تهــران در دوره یــک ماهه 
منتهــی به ۳۰ بهمــن ۱۳۹۹، مبلغ ۸.۱ میلیارد 
تومــان درآمــد داشــته اســت کــه ۵۷ درصد آن 

مربوط به فروش داخلی و 4۲ درصد آن مربوط 
به کل صادرات شرکت است.

درآمد شــرکت در این دوره نسبت به ماه 
قبل ۲۳.۳ درصد افزایش و نسبت به میانگین 
ماه های قبل 4۲.۵ درصد رشــد داشــته اســت.  
شرکت نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل 

۳ درصد افزایش درآمد داشته است.

جمــع فــروش محصــوالت شــرکت در این 
در  ایــن  و  اســت  تومــان  میلیــارد  دوره ۶۵.۸ 
حالیســت که جمع درآمد در دوره مشابه سال 
قبــل برابــر با 4۳.۶ میلیارد تومــان بوده که ۵۱ 

درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره ۳۲.۸ میلیارد تومان 
فروش داخلی داشته و این در حالیست که در 

مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۲۱.۱ 
میلیارد تومان بوده که ۵۵ درصد افزایش یافته 

است.
»پدرخش«  در این دوره ۳۳ میلیارد تومان 
صادرات داشته است در حالی که در دوره مشابه 
سال قبل این مقدار برابر با ۲۲.۵ میلیارد تومان 

بوده که 4۷ درصد افزایش یافته است.

معــاون فــروش شــرکت نفــت ایرانــول از 
افزایــش تولیــد و فــروش روغن هایی با ســطح 

کیفی باال در سال جاری خبر داد.
امیر عظیمی در این باره به خبرنگار ما، گفت: 
در راستای بهینه کردن سبد فروش محصوالت و 
افزایش ســود آوری شــرکت نفت ایرانول، تولید 
و فروش روغن هایی با سطح کیفی باال در سال 
جاری افزایش یافت به طوریکه فروش روغن های 
بنزینــی بــا ســطح کیفیــت بــاال در ده ماهــه ۹۹ 
نســبت بــه دوره مشــابه ۹۸ رشــد ۱۲ درصــدی 
 Racing ، Ronia داشــته اســت. به عنوان مثال
و ۱۶۰۰۰ در ده ماهه ۹۹ نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۲۲۵، ۱۵ و ۱4 درصد رشــد 
فروش داشــته اســت.عظیمی افزود: در راستای 
عرضه مستقیم به مصرف کننده و افزایش شبکه 
توزیع مویرگی و تغییر سیاست های عرضه فروش 
مویرگــی، در ده ماهــه امســال عرضــه مســتقیم 
روغن های دیزلی نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبل ۷ درصد رشد داشته است.وی تصریح کرد: 
فروش روغن موتور صادراتی و انواع روغن های 
صنعتــی داخلــی نیــز طــی ده ماهه ســال ۱۳۹۹ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲۵ 
و ۱۱ درصد رشد داشته اند.وی در ادامه در پاسخ 
بــه ســوال خبرنگار ما در مــورد رونمایی از برخی 
از محصوالت این شــرکت بــا حضور وزیر تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی که هفته گذشــته  صورت 

 Henza گرفت، گفت: امسال سه محصول جدید
۲  و ۱۵w4۰ -۱۲۰۰۰ و ۱۰w4۰ Motorow در سبد 
فــروش محصوالت ایرانــول قرار گرفت. عظیمی 
ادامه داد: در دنیای امروز بازار هر لحظه تغییر 
می کند و یک تولید کننده باید بتواند نیازهای به 
روز بازار را شناســایی و در راســتای آن به تولید 
بپردازد. در همین راستا بر آن شدیم سطح کیفی 
این محصوالت را که در سال های گذشته با گرید 
پایین تری تولید می شدند، بهبود بخشیم. معاون 
فروش شرکت نفت ایرانول تصریح کرد: روغن 
دنده اتوماتیک IV - ATF sp ، روغن موتور بنزینی 
 ۵w۳۰  Youna -API  SN plus یونــا  ایرانــول 
،ضــد یــخ CoolMax ،گریــس لیتیوم کمپلکس، 
گریــس LNGI۰۰، روغــن هیدرولیک ضد آتش، 
روغــن محافظ ورق فــوالد،  نیز طراحی، تولید و 
بخشــی از آن در ســال ۹۹ به بازار کشور عرضه 
شــده اســت. همچنین روغن موتور دیزلی یورو 
دیزل در پایان سال ۱۳۹۸ طراحی و از نیمه سال 
۱۳۹۹ به بازار عرضه گردیده اســت که به دلیل 
شــرایط کرونایــی حاکــم در کشــور رونمایــی این 
محصــول صورت نپذیرفته بود.عظیمی در پایان 
افزود: به طور قطع تولید محصوالت با کیفیت 
یک شــبه اتفاق نمی افتد و این خروجی مرهون 
زحمات مدیران قبلی و فعلی این شرکت است که 
 پیوسته در تالش اند با نیازهای به روز جامعه قدم 

بردارند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شــورای اســامی بــا بيــان اينكــه شــركت های 
خودروسازی فاصله بسيار كمی تا خودكفايی 
كامــل در توليــد خــودرو دارنــد، معتقــد اســت 
مجموعه هــای  همــكاری  بــا  ســايپا  شــركت 
می توانــد  داخلــی  مهندســان  و  دانش بنيــان 

صنعت خودرو را متحول كند.
به گزارش سايپانيوز، عبدالناصر درخشان 
در بازديد از مركز تحقيقات سايپا و خط توليد 
خودروي شاهين با اشاره به پيشرفت و جهشي 
كه مجموعه سايپا در دوران تحريم داشته است، 
تصريــح كرد: اگر مــردم در جريان فعاليت هاي 
گــروه خودروســازي ســايپا قــرار بگيرنــد متوجه 
خواهند شد كه صنعت خودرو رو به پيشرفت 
اســت و در  آينده نزديك محصوالت جديد اين 
مجموعه وارد بازار خواهد شد.وي افزود: از آنجا 
كه صنعت خودرو رشد قابل توجهي پيدا كرده 
است مي تواند در طراحي مدل هاي جديد و به 
روز بيش از گذشته فعاليت كند، در اين مسير 
نيز مجلس از صنعت خودروسازي حمايت تمام 
قــد مي كند.عضــو كميســيون صنايــع و معــادن 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: يكي از 
اقدامات خوب و اتفاق هاي بســيار مناسبي كه 
گروه خودروســازي ســايپا طي چنــد وقت اخير 
دنبال كرد خروج پرايد از چرخه توليد بود؛ اين 
امــر مورد رضايت مــردم هم قرار گرفت چرا كه 

ســايپا مــي توانــد از توان و پتانســيل خود براي 
توليــد خودروهــاي مدرن تر و جديدتر اســتفاده 
كند. وي گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد 
از قطعات مورد نياز خودرو توسط مجموعه هاي 
داخلــي تاميــن مي شــود از اين رو وابســتگي ۱۰ 
درصدي به قطعات وارداتي نمي تواند اين صنعت 
را زمين گير كند؛ توصيه مي شود كه خودروسازان 
با همكاري مجموعه هاي دانش بنيان به سمت 
توليد صددرصد داخلي حركت كنند.درخشان با 
بيان اينكه صنعت خودرو براي مجلس اهميت 
به سزايي دارد، اظهار کرد: همه بر اين امر اذعان 
دارند كه قيمت خودرو به جهت افزايش قيمت 
مواد اوليه براي شركت هاي خودروسازي بسيار 
گران تمام مي شــود، در اين راســتا شركت هاي 
خودروســازي در تالش هستند تا قيمت نهايي 
خــودرو را مديريــت كنند اما در بازار واســطه ها 
و دالالن شــرايطي را فراهــم كردنــد كــه در حق 
صنعت خودروسازي و مردم اجحاف شود؛ تمام 
سعي ما در مجلس بر اين است كه با سازوكار 
جديــد جلوي فعاليــت دالالن را در بازار خودرو 
بگيريم.عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شــوراي اســالمي تصريح كرد: بورس كاال محل 
عرضه و تقاضا اســت لذا مي توان در اين مركز 
قيمت ها را به صورت شفاف مشخص كرد؛ تمام 
هــدف مجلس اين اســت كه قيمت خــودرو در 

بورس مشخص شود.

 به گفته فرماندار اسفراین، طرح تکمیلی 
مجتمع صنعتی فوالد این شهرستان به پایان 
رســیده اســت و ایــن طرح تا 2 هفتــه آینده با 
حضور مسئوالن کشوری بهره برداری می شود. 
ایرنــا  بــا   گفت وگــو  در  رســتمی  طاهــر 
پــس  صنعتــی  بــزرگ  طــرح  ایــن  کــرد:  اظهــار 
مــدت  بــه  کــه  ذوب  واحــد  تســت  انجــام  از 
می شــود. افتتــاح  می بــرد،  زمــان  هفتــه   یــک 

وی افــزود: طــرح تکمیلی مجتمــع صنعتی فوالد 
خراســان  اســتان  پــروژه  بزرگتریــن  اســفراین 
شــمالی  است که با ســرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون 
یورویی عملیاتی شده است که ۱۱۳میلیون یورو 

آن از محــل تســهیالت ارزی و هفــت میلیــون 
یورو نیز از محل ســرمایه های ســازمان گسترش 
ایــران  تامیــن شــده اســت.  و نوســازی صنایــع 

وی افــزود: بهره بــرداری از آن تاثیــر بســزایی در 
اشــتغالزایی، افزایــش و کیفیت محصــوالت این 
 مجتمــع صنعتــی و کامل تــر شــدن چرخــه فوالد 
در شهرســتان دارد.رســتمی گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت ایــن طرح بزرگ صنعتــی در حال رایزنی 
بــرای حضــور یکــی از مقامــات ارشــد کشــوری  
و وزیر صنعت ، معدن و تجارت و یا افتتاح ویدیو 

کنفرانسی رئیس جمهوری برای آن هستیم.
بــا بهره بــرداری از طــرح تکمیلــی مجتمــع 

صنعتــی فــوالد اســفراین، ظرفیــت ذوب فوالد 
ایــن مجتمــع از ۱۲۰ هــزار تــن بــه ۱۸۰ هزار تن 
و ظرفیــت تولیــد محصــوالت نهایــی نیز کــه بــا 
اســتفاده از فناوری ریخته گری پیوسته صورت 
می گیرد، از ۸۱ هزار تن به ۱۶۰ هزار تن در سال 
افزایــش خواهــد یافت.مجتمــع صنعتــی فوالد 
اســفراین از شــرکت های زیر پوشــش ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و بزرگترین 
تولیدکننــده قطعات و مقاطع فــوالد آلیاژی در 
خاورمیانــه اســت کــه امکان ســاخت ۱4۰ گونه 
فــوالد آلیــاژی را دارد.ایــن مجتمــع صنعتــی به 
عنــوان بزرگترین تولیدکننده قطعات و مقاطع 

فــورج و ریخته گــری ســنگین و فــوق ســنگین 
فــوالد آلیــاژی، با داشــتن متخصصــان توانمند 
نیازهــای  رفــع  توانایــی  پیشــرفته،  فنــاوری  و 
راهبــردی صنایــع کشــور در بخش هــای نفت و 
گاز، نیروگاهی، کشتی ســازی و ماشین ســازی، 
دارد. را  فــوالد  و  معــدن  صنایــع  و   ریلــی 

شهرســتان ۱۲۰ هــزار نفــری اســفراین در ۶۰ 
کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان 
شمالی قرار دارد.این شهرستان با دارا بودن ۲ 
مجتمع بزرگ و مهم صنعتی فوالد و لوله گستر، 
قطــب صنایــع بــزرگ اســتان خراســان شــمالی 

محسوب می شود.

تعويض كامل تيوب های كوره واحد كاهش گرانروی 
شركت پااليش نفت اصفهان برای نخستين بار

کسب بیشترین رکورد تولید تاریخ 
گل گهر در بهمن 

بیشــترین تعداد رکــورد ماهیانه در تاریــخ گل گهر در بهمن ماه 
۱3۹۹ با تعداد ۶ رکورد رقم خورد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهــر، میــزان تولیــد در بهمــن  ۷۲/۲ میلیــون تن بود که نســبت به 
میانگین ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۲ درصد رشد و نسبت به میانگین سال ۹۸ 

از رشد ۱۶ درصدی برخوردار شده است.
در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، بیشترین رکورد محقق شده تعداد 
۳ رکورد بوده است که در بهمن  شاهد کسب ۶ رکورد ماهیانه بوده ایم.
الزم به ذکر است، کسب این تعداد رکورد تولید در مدت یک ماه، 
در راستای تاکیدات مدیرعامل جدید شرکت معدنی و  صنعتی گل گهر 
و با زحمات و  تالش های مدیران، مشاورین و کارکنان منطقه گل گهر 

محقق شده است.

عملیات اجرایی پروژه های خاص 
 تحول در فوالد مبارکه دیجیتال 

کلید خورد
در تکمیــل طرح هــای توســعه در گروه فوالدمبارکــه و با حضور 
محمود واعظی، رییس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری 

عملیات اجرایی پروژه های خاص تحول دیجیتال کلید خورد.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالدمبارکه با اشاره به اینکه این 
شرکت همواره به دنبال پمپاژ امید در جامعه است، خاطرنشان کرد: ۹ 
پروژه با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان در گروه فوالدمبارکه تعریف شده 
که اجرای یک گروه از پروژه های مهم و خاص، در فوالدمبارکه آغاز  شد.
از آنجایــی کــه فوالدمبارکــه در تامین مالی پروژه هــای خود توان 
مناسبی نیز دارد و آماده همکاری با دولت در جهت توسعه کشور است.

»ستران« 24 درصد افزایش درآمد 
ثبت کرد 

درآمــد ســیمان تهــران در بهمــن نســبت به ماه قبــل 24 درصد 
افزایش یافت و این در حالی است که نسبت به بهمن سال قبل با 

افت بیش از ۱ درصدی درآمد مواجه شده است. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیمان تهران در دوره یک ماهه 
منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۹، مبلغ ۳۹.۵ میلیارد تومان درآمد داشته که 

تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.
درآمــد شــرکت در ایــن دوره نســبت بــه مــاه قبــل ۲4.۱4 درصد 
افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل ۲۵.۰۹ درصد کاهش داشته 
اســت. ســتران نســبت به دوره ۱ ماهه مشــابه ســال قبل ۱.۲۸ درصد 

کاهش درآمد داشته است.
جمع فروش محصوالت شرکت در این دوره ۵۷۷.۶ میلیارد تومان 
است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 

4۱4.۹ میلیارد تومان بوده که ۳۹  درصد افزایش یافته است.
»ستران« در این دوره ۵۸۰.۷ میلیارد تومان فروش داخلی داشته 
است در حالی که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 4۲۳.۹ 

میلیارد تومان بوده که ۳۷ درصد افزایش یافته است.

 عملکرد چشمگیر »شصفها«

 در بهمن  
شــرکت پتروشــیمی اصفهــان با رشــد قابل توجــه ۱32 درصدی 

نسبت ماه قبل در بهمن  درآمد ۱32 درصدی محقق کرده است. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی اصفهان با 
نماد معامالتی شــصفها در دوره ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ســال جاری 
با رشــد 4۷ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته درآمد ۱۶۱۰ 

میلیارد تومانی کسب کرده است. 
 شصفها در بهمن  با رشد ۱۳۲ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 
۲۵۰ درصدی نسبت به میانگین ۱۰ ماهه درآمد 4۱۷ میلیارد تومانی به 

دست آورده است.

بورس کاال میزبان عرضه 600 تن 
سیمان سفید کرمان 

بــورس کاالی ایران، روزگذشــته شــنبه ۹ اســفند مــاه، در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی عرضه ۶۰۰ تن ســیمان ســفید کارخانه 

سیمان کرمان را میزبانی کرد. 
به گزارش بااقتصاد، 4۵ هزار و ۷۵۱ تن قیر، وکیوم باتوم، مواد 
پلیمری و مواد شیمیایی در تاالر  فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه 
شد. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در این روز میزبان عرضه ۱۹ هزار 
و ۳۰۰ تن قیر بود. تاالر محصوالت کشــاورزی بورس کاالی ایران نیز 
عرضه 4۶ تن و ۷۰۶ کیلوگرم زعفران را تجربه کرد. بازار فرعی بورس 
کاالی ایران در این روز شــاهد عرضه 4۰ تن ضایعات فلزی، ۲۷۰ تن 
سولفونیک اسید، ۹۶۰ تن دوده صنعتی، ۵ تن تراورس چوبی، ۹۶ تن 

آنیلین و ۶۰۰ عدد بشکه خالی بود.

»کترام« افزایش نرخ می دهد 
شــرکت تولیــدی کاشــی تکســرام از افزایــش 25 درصــدی نــرخ 
فروش محصوالت در پی افزایش قیمت نهاده های تولیدی خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تولیدی کاشی تکسرام با 
نماد معامالتی کترام طی افشای اطالعات بااهمیت گروه الف در سایت 
کدال اعالم کرد با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولیدی و تاثیر آن 
بر بهای تمام شده محصوالت و با عنایت به کشش بازار ، نرخ فروش 
محصــوالت شــرکت به میــزان ٢۵ درصد از تاریــخ ١4٠٠.٠١.٠١ افزایش 
خواهــد یافت.افزایــش نرخ مذکــور بر درآمدهــای عملیاتی پیش بینی 
شده جهت سال ١٣٩٩ اثری نخواهد داشت و همچنین با عنایت به در 
دسترس نبودن ترکیب تولید و فروش در سال آینده ، اثر افزایش نرخ 

مذکور بر درآمدهای سال آِینده متعاقبا اعالم خواهد شد.

»ثبهساز« دارایی می فروشد 
شــرکت بهســاز کاشــانه تهران از برگزاری مزایده جهت فروش 

یک واحد تجاری پروژه یاقوت خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت بهســاز کاشانه تهران 
با نماد معامالتی ثبهساز طی افشای اطالعات بااهمیت گروه ب اعالم 
کرد ١ واحد تجاری پروژه یاقوت به مساحت تقریبی ۶۵.٨٨ متر مربع 
به انضمام ٢ واحد پارکینگ و کل قدرالسهم پروژه مسکونی - تجاری 

موج )محمودآباد مازندران(  را از طریق مزایده به فروش می رساند.

آغاز فرآیند ارزیابی سیستم مدیریت 
دارایی های فیزیکی در شرکت سیمان 

الر سبزوار
با برگزاری اولین جلســات آموزش و خودارزیابی در روز 
سه شنبه مورخ 28 بهمن  ۹۹، فرآیند ارزیابی سیستم مدیریت 
دارایی  های فیزیکی شرکت سیمان الر سبزوار، رسماً آغاز شد.
هدف از اجرای این طرح ، شناســایی گلوگاه های مؤثر بر 
ســودآوری ســازمان در زمینه های مرتبط با نگهداری و تعمیرات 
تجهیــزات، بهره بــرداری، انبار قطعات یدکــی، هزینه یابی چرخه 
عمر تجهیزات، تحلیل خرابی ها و ســوانح و ســایر موارد مشابه 
است. در این پروژه ضمن مقایسه وضعیت موجود در سازمان 
و مقایسه آن با وضعیت الگوهای برتر جهانی در تولید سیمان، 
راهکارهایــی عملــی بــرای انجــام اقداماتی با هــدف کمتر کردن 
فاصله بین وضع فعلی و بهینه و در نتیجه افزایش ســودآوری 

سازمان در زمینه های یاد شده، ارائه خواهد شد.

فــوالد  فــروش  برابــری  دو  افزایــش 
خراسان در بورس کاال

فــروش و عرضــه محصــوالت فوالد خراســان در بــازار، با 
استراتژی های اتخاذ شده در بورس کاال نسبت به سال گذشته 

دو برابر شده است.
به گزارش دنیای معدن، حســین بختیاری با اعالم این خبر 
گفت : سال جاری توام با فراز و نشیب های فراوانی برای صنعت 
فوالد کشور بود. از یک سو دستورالعمل هایی که برای این صنعت 
یکی پس از دیگری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر 
شــدند و از ســوی دیگــر، مشــکالت ناشــی از کرونــا و مشــکالت 
زیرساختی کشور موجب شد نه تنها فوالد خراسان، بلکه بسیاری 

از فوالدسازان کشور با چالش های جدی مواجه شوند.

 رونمایــی از کامیــون جدیــد ایرانــی 

شیلر ۸ تن
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان ســفر به اســتان 
قزوین، از کامیون جدید ایرانی شیلر ) هشت تن( رونمایی و 
در مراســم تولید انبوه مینی بوس مســافربری پگاســوس گروه 

صنعتی بهمن دیزل شرکت کرد.
بــه گــزارش شــاتا، مینی بوس پگاســوس با داخلی ســازی 4۲ 
و   Euro V_EEVیــورو آالیندگــی  ســطح  دارای  قطعــات  از  درصــد 
سیســتم ترمز چهارچرخ دیســک مجهز به سیســتم کنترل پایداری 
الکترونیکــیESC  اســت.این مینی بــوس مجهــز به سیســتم تعلیق 
پارابولیک برای انعطاف پذیری باالتر، سنسور و دوربین دنده عقب 
و طراحی زیبای تریم داخلی با بهره گیری داشبورد جدید مجهز به 
صفحه کیلومتر هوشمند است.همچنین کامیون شیلر در دو نوع 
۶تن و ۸ تن دارای داخلی ســازی ۵۶.۳ درصد از قطعات اســت که 
کامیون شیلر هشت تن امروز برای انبوه سازی رونمایی شد.شیلر 
شــش تــن دارای 4 ســتاره کیفــی در خودروهــای ســنگین ســاخت 
داخل، سنسور و دوربین دید عقب و منطبق سطح استانداردهای 
آالیندگــی روز اروپــا اســت.همچنین کامیــون شــیلر هشــت تــن بــا 
طراحی جدید شاســی با افزایش فاصله محوری 44۷۵ میلی متر، 
طراحــی و ســاخت اکســل بــر مبنــایGVM ) حداکثــر وزن ناخالص 
هشــت تن( اســت.این کامیون آالیندگی روز اروپا Euro V_EEV را 
دارا اســت.کامیون شــیلر هشــت تن، دارای موتور پر قدرت، مجهز 
به توربو شارژر و اینتر کولر است.علیرضا رزم حسینی همچنین از 
بخش های مختلف و خطوط تولید محصوالت شــرکت بهمن دیزل 
از جملــه انــواع کامیون ایســوزو، مینی بوس شــیلر، کامیون شــیلر 
۶ تــن و ۸ تــن، مینــی بوس ســحر و ... بازدید بــه عمل آورد.وی به 
صــورت خــاص و ویــژه بــا ویژگی هــای دو محصولــی کــه امــروز مورد 
رونمایی و آغاز تولید انبوه قرار گرفت) کامیون شیلر ۸ تن و مینی 
بوس پگاسوس( آشنا شد.جمعی از معاونان وزارتخانه، استاندار، 
نمایندگان مجلس و مدیران استانی قزوین در این برنامه علیرضا 

رزم حسینی را همراهی کردند.

»خپارس« در 11 ماهه امسال خوش 
درخشید 

شــرکت پارس در ۱۱ ماهه امســال با رشــد 3۰8 درصدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل درآمــد 33۹8 میلیــارد 

تومانی محقق کرده است. 
بــه گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت پــارس خودرو 
بــا نمــاد معامالتــی خپــارس در دوره ۱۱ ماهــه منتهــی بــه بهمن 
ســال جاری با رشــد ۳۰۸ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته درآمد ۳۳۹۸ میلیارد تومانی کسب کرده است. 
خپارس در بهمن  با رشد ۲۰ درصدی نسبت به ماه قبل و 
رشد ۱۹۰ درصدی نسبت به میانگین ۱۰ ماهه درآمد ۷۶4 میلیارد 

تومانی به دست آورده است.

طرح تکمیلی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین آماده بهره برداری شد 

افتتاح پروژه رفاهی مسکن 2۰۰ واحدی کارکنان پتروشیمی امیرکبیر 

رشد 23 درصدی درآمد »پدرخش« در بهمن

تغییر سبد فروش در شرکت نفت 
ایرانول به نفع محصوالت با کیفیت 

درخشان: توقف تولید پراید يكی از اقدامات 
بسيار مناسبی بود كه سايپا انجام داد

نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی تکمیل 
و تجهیز پارک رضی آباد پایین 

شــهرداری شــهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر 
به شماره ۳۰۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ نسبت به تکمیل و تجهیز پارک 
رضــی آبــاد پاییــن بــا اعتبــار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از طریــق تجدید 
مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد لــذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت 
بــه عمــل مــی آید جهــت دریافت اســناد مناقصــه به شــماره فراخوان 
۲۰۹۹۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۷4 تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه تدارک الکترونیکی دولت ) ســتاد ( 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 
۱(مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد . 

) واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی (
۲(ســپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد 

مسترد نخواهد شد.
۳(ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه واگــذاری در اســناد مناقصه 

درج گردیده است.
4(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۵(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
۶(شرکت کنندگان می بایست دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه و 

تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند .
تاریــخ  تــا   ۹۹/۱۲/۱۱ تاریــخ  از  مناقصــه  اســناد  دریافــت  ۷(مهلــت 

۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱4/۰۰ از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
۸(مهلــت ارائــه پیشــنهادات تــا ســاعت ۱4/۰۰ مــورخ ۹۹/۱۲/۲۷ در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مــورخ ۹۹/۱۲/۲۷ در  پاکت هــا: ســاعت ۱۵/۰۰  بازگشــایی  ۹(زمــان 

محل: شهریار ، خیابان طالقانی، شهرداری شهریار 

انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


