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آگهي برگزاري مناقصه عمومي 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/12/02
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/12/03

دريافت اسناد : ساِيت اِينترنتِي
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-36680030- 031 ) داخلي 384  (

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

9.253.597.448367.607.000جاریعملیات بهره برداری آب و امور مشترکین منطقه دهاقان99-4-228/2

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول  :  18 / 11 /1399 نوبت دوم  :  11/19 /1399

آگهی مزایده عمومی

اداره کل بهزیستی استان گیالن-دفتر امور حقوقی

اداره کل بهزیستی استان گیالن در نظر دارد در اجرای جزء )3( بند )د( تبصره )12)  قانون بودجه سال 1399 تعدادی از امالک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ایران(  یه شماره مزایده 2099003530000002 از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به فروش برساند .

 مهلت دریافت اسناد مزایده :  متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/11/16 لغایت 1399/11/25 جهت دریافت اسـناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه 
نمایند و جهت بازدید ،  مطابق جدول ذیل هماهنگی بعمل آورند .

ت اول(
) نوب

قیمت پایه آدرسمساحت اعیان مترمربعمساحت  عرصه مترمربعنام شهرستانردیف
کارشناسی ریال

مبلغ 5% تضمین شرکت 
در مزایده  ریال 

آستانه اشرفیه روستای فوشازده کوچه شهید بیژن آقایی 733250آستانه اشرفیه1
10/000/000/000500/000/000نژاد 

7/000/000/000350/000/000رودسر روستای لشکاجان کوچه شهید سید محمود میری 1107/7297رودسر2

ـ383/91رشت3
رشت  کوچصفهان روبروی بخشداری بلوار معلم خیابان 
بهار کوچه بهار 2 پشت سالن ورزشی فرهنگیان جاده 

خاکی 4 متری 
5/400/000/000270/000/000

فومن روستای رودپیش پشت پاسگاه نیروی انتظامی 1750250فومن4
15/500/000/000775/000/000پالک 115 

بندرانزلی روستای کپورچال روبروی پاسگاه نیروی انتظامی 1938180بندرانزلی5
53/000/000/0002/650/000/000پالک 390

52/000/000/0002/600/000/000بندرانزلی کلیور کوی هللا اکبر نرسیده به مسجد امام هادی ـــ2512/2بندرانزلی6

  * شرکت کنندگان میبایست مبلغ تعیین شده سپرده شرکت در مزایده هر ملک را به صورت ضمانت نامه بانکی ) اعتبارضمانت نامه باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد 
بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد ( یا فیش واریز به حساب سپرده تضمین به شماره حساب 4052034507535605 بانک مرکزی تمرکز وجوه سپرده بهزیستی گیالن 
واریز نمایند . ارایه آن بصورت پاکت دربسته ، الک و مهر شده به واحد امورحقوقی حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 1399/11/28 تحویل داده و رسید دریافت نمایند.) ارایه چک 

شخصی و یا چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمیباشد (
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  1399/11/27

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  1399/11/28  –  سالن اجتماعات دکتر خزائلی اداره کل بهزیستی گیالن
* پرداخت هزینه های نقل و انتقال دفترخانه برعهده برنده مزایده می باشد 

* حضور شرکت کننده در زمان بازگشایی پاکات مزایده بالمانع می باشد .
شماره تماس : 01333368582

بهروز کاویانی شهرداری شهریارانتشار نوبت اول : 99/11/11   نوبت دوم : 99/11/18               

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی خرید نیوجرسی مسلح بتنی با ابعاد ) 80 * 160 * 300 (
) نوب

شهرداری شهریاردر نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهربه شماره 1072 مورخ 1399/8/27 نسبت به خرید ) نیوجرسی مسلح بتنی با ابعاد ) 80*160*300( با اعتبار 15/000/000/000 
ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 2099093897000035 تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000 ریال می باشد . ) واریزنقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی ( 

2( سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد .
3( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است .

4( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست .
5( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

6( متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند .
7( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/11/11 تا تاریخ 99/11/19 ساعت 14 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت .

8( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 30: 14 مورخ 99/11/29 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت .
9( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 15 مورخ 99/11/29 در محل : شهریار ، خیابان طالقانی ، شهرداری شهریار .

هرمــزگان  فــوالد  کاردر  فرهنــگ  خانــه 
افتتاح شد.

مراســم افتتاح خانه فرهنگ کاردر فوالد 
هرمزگان با حضور مدیرکل اداره کار تعاون و 
رفــاه اجتماعی، مدیرعامل و معاونان شــرکت 
فوالد هرمزگان در محل شرکت فوال هرمزگان 

برگزار شد .
در ایــن مراســم مهنــدس فــرزاد ارزانــی 
تبریــک  ضمــن  هرمــزگان  فــوالد  مدیرعامــل 
ایام هللا دهه فجر و والدت با سعادت حضرت 
فاطمه الزهــرا )س( و رز زن و روز مادرگفــت :  
حدود ۸ درصد فوالد ایران را تولید می کنیم و 
امیدوارم که با ایجاد طرح های توسعه ای فوالد 
در استان هرمزگان، این استان به قطب سوم 

فوالد ایران تبدیل شود. 
وی با تاکید بر اهمیت ایمنی و سالمتی 
کارکنــان در فــوالد هرمــزگان گفــت: از ابتدای 
همه گیــری ایــن بیمــاری، فــوالد هرمــزگان در 
راستای حفظ سالمتی کارکنان و خانواده های 
محتــرم آنهــا اقدامــات قابــل توجهــی را انجام 
داده است . شیفت بندی کارکنان، توزیع اقالم 
بهداشــتی بیــن کارکنــان و خانواده هــای آنها، 
حضور نیافتن کارکنان دارای  بیماری زمینه ای 
در محــل کار بــا پرداخــت حقــوق بــه صــورت 
کامل، ضدعفونی  کردن معابر و سرویس های 
ایــاب ذهــاب، راه انــدازی ســامانه غربالگــری 
آنالین و انجام تســت های تشخیص کرونا در 
محل شرکت،  گوشه ای از فعالیت های فوالد 
هرمــزگان در جهــت حفــظ ســالمت کارکنان و 
خانواده هــای آنها اســت که به تبع آن جامعه 
شهری بندرعباس نیز از آن منفت خواهد برد.
ارزانی در ادامه تعمیرات اساسی سالیانه 
واحــد احیــا مســتقیم فــوالد هرمــزگان که ماه 
پیــش انجــام شــد را یکــی از بی نظیرترین این 
گفــت:   و  دانســت   خــود  نــوع  در  تعمیــرات 
توانســتیم بــا بکارگیــری حــدودا ۱۷۰ هزار نفر 
ســاعت نیروی انسانی و در حالیکه با بیماری 
کوییــد -۱۹ نیــز مواجــه بودیم، بــا برنامه ریزی 
دقیق در واحد HSE  و انجام تست های کرونا 
و مدیریت افراد، این فعالیت گسترده و عظیم 

را به نحو مطلوب به پایان برسانیم .
مدیرعامل فوالد هرمزگان اما خارق العاده 
ترین فعالیت این شرکت در پنج ماه گذشته را 
کســب ۴ رکورد متوالی تولید تختال دانســت 
ایــن محدودیت هــا،  تمــام  بــا  کــرد:  اظهــار  و 
توانستیم با برنامه ریزی و  تالش شبانه روزی  
در پنــج مــاه چهــار بــار رکــورد تولیــد تختال را 
بهبود ببخشیم و جا دارد از کلیه همکاران که 
با یک کار گروهی و همدلی این رکوردها را به 

ثبت رساندند تقدیر و تشکر کنم .
مهندس ارزانی با اشــاره به سرمایه های 

انسانی سازمان ها گفت : سرمایه هر شرکت 
کارکنان آن هستند. ما هیچ وظیفه ای مهمتر 
و باالتــر از آمــوزش، پــرورش و تربیــت نیروی 
انســانی نداریم . بی شــک تالش ما در این راه 

منجر به تحول در جامعه خواهد شد. 
بی اثــر  بــا  هرمــزگان  فــوالد  مدیرعامــل 
خوانــدن تحریم هــا گفــت : مــا  توانســتیم بــا 
اتخاذ استراتژی های مناسب ضمن تامین نیاز 
داخــل و رعایــت قوانین و مقرررات ، صادرات 

محصول خود را نیز انجام دهیم . 
وی تحریم ها را باعث شکل گیری نهضت 
بومی ســازی دانســت کــه در لــوای آن جوانان 
متخصــص این مرز و بوم توانســتند بســیاری 
از نیازهای صنایع را مرتفع کنند و اظهار کرد: 
فوالد هرمزگان با همین رویکرد و با تشــکیل 
دپارتمــان بومی ســازی اقدامــات قابــل توجهی 
تــا  در حــوزه بومی ســازی انجــام داده اســت 
آنجــا کــه اخیرا رئیــس هیات عامــل ایمدرو از 
اقدامات انجام شــده در حوزه بومی ســازی در 
این شــرک تقدیر کرده اند. ارزانی با اشــاره به 
مسئولیت های اجتماعی فوالد هرمزگان گفت 
: تمــام تــالش ما این اســت کــه در حد توان و 
در چهــار چــوب قوانیــن ســازمان در این حوزه 

مشارکت داشته باشیم.
ارزانی اشاره ای نیز به حساب های بانکی 
فــوالد هرمزگان داشــت و تصریح کــرد: فوالد 
هرمــزگان هیــچ حســاب بانکــی در شــهر و یــا 
استان دیگر به غیر از استان هرمزگان و شهر 
بندرعباس نــدارد و تمام پرداخت های قانونی 
و مالیات ها به اداره مالیات استان و در شهر 

بندرعباس انجام می شود .
وی با اشاره به اینکه تولید تختال جلوتر 
از برنامه پیش می رود گفت : در بحث تولید 
تختــال  ۱.۵ درصــد از برنامه تولید باالتر و در 
تولید آهن اســفنجی ۷ درصد از میزان تولید 

سال قبل باالتر هستیم .
وی همچنیــن خبر خوبی بــرای ذینفعان 
شرکت داشت و گفت: طرح توسعه زیر سقف 
فوالد هرمزگان در حال اجرا است که با اتمام 
آن  از ۱ میلیــون ۵۰۰ هزارتــن تختــال بــه ۲ 

میلیون تختال خواهیم رسید .
ارزانی در ادامه گفت : این طرح توسعه 
توسط کارکنان متخصص فوالد هرمزگان و با 
همکاری شرکت های داخلی و با هزینه فوالد 

هرمزگان انجام خواهد شد . 
در ادامــه هــادی ابراهیمــی مدیر کل کار 
تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان شرکت 
فوالد هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از مدیران 
و کارکنان فوالد هرمزگان، این شــرکت  را در 
همه  حوزه های تخصصی، فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی پیشتاز دانست و گفت: ما در برخی از 

سازمان ها خانه فرهنگ کار را ایجاد می کنیم 
تا فرهنگ کار را توسعه بدهیم. ولی در برخی 
از ســازمان های دیگر می بینم که آن ســازمان 
نماد فرهنگ کار اســت. فــوالد هرمزگان یکی 
ازهمان ســازمان هایی هســت که فرهنگ کار 
بخوبــی در آن پیــاده شــده اســت و نمونــه آن 
ضرب المثل معروف هست که مشک آن است 

که ببوید نه آنکه عطار بگوید .
رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  کل  مدیــر 
نقــش ســرمایه های  بــه  اشــاره  بــا  اجتماعــی 
انســانی در ســازمان ها گفــت: وضــع تولیــد و 
فعالیت های شما به خوبی نشان می دهد که 
فرهنگ کار در این شرکت جاری است . امکان 
ندارد ما ســرمایه اجتماعی نداشــته باشــیم و 
بتوانیم ســرمایه های اقتصادی و انسانی را به 
کار ببریــم . چون مهمترین عامل قوام دهنده 
و رشددهنده سرمایه های اقتصادی، طبیعی و 
انسانی، سرمایه اجتماعی است و نشانه های 
ســرمایه های اجتماعــی همیــن مواردی اســت 
که در فوالد هرمزگان شــاهد آن هســتیم این 
سرمایه اجتماعی خودش رادر تولید،  کاهش 
حــوادث و در افزایــش بهــره وری نیــروی کار 
نشان می دهد. ابراهیمی تاکید کرد : مجموع 
این عوامل تشکیل دهنده یک شرکت پیشتاز 
و رو به رشــد اســت که نتایج آن، هم زندگی 

افراد و در تولید نمود دارد . 
وی اظهــار کــرد : درایــن شــرایط ســختی 
که در کشــور شــاهد آن هســتیم عملکرد این 
شــرکت بســیار مطلوب و قابل تقدیر اســت و 
این نشان از توجه مدیریت عامل این جموعه 
به مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی است و 

بایستی به شما دستمریزاد گفت .
رفــاه  و   کار  تعــاون،  اداره  کل  مدیــر 
اجتماعی اســتان هرمزگان خاطر نشــان کرد : 

فــوالد هرمزگان در ســال های قبــل یا عملکرد 
خــوب خــود توانســته اســت رتبه هــای ممتــاز 
جشــنواره های کارگــر نمونــه و  فرهنــگ کار را  
بدســت آورد و اکنون نیز از فرصت اســتفاده  
می کنم  و این خبر را بدهم که فوالد هرمزگان 
در ارزیابی کمیته داوران جشواره امتنان که از 
کارگران و کارآفرینان نمونه تقدیر می شــود ، 
رتبه اول را در حوزه کارگر نمونه کسب کرده 
اســت و کارگر نمونه بخش صنعت کشــور از 
شرکت فوالد هرمزگان معرفی خواهد شد  که 
این مایه افتخار برای استان هرمزگان است.

 وی در ادامــه گفــت: ایــن موفقیت هــا 
در کنــار حضــور شــرکت فــوالد هرمــزگان در 
مناســبت ها و مراســم های مختلــف در حــوزه 
خانه هــای فرهنــگ، در حــوزه مراکــز همیــار 
کارکنان، کسب عنوان کارفرمای برتر سالمت 
محــور اســتان در ســال ۹۸ ، میزبانــی اولیــن 
دوره مســابقات کبــدی در ســال ۹۸ ، اعــزام 
تیم های ورزشی به مسابقات مختلف ورزشی 
و اینکــه هرجــا ما از صنعــت حرکتی می بینم،  
فــوالد هرمــزگان در آنجــا حضــور دارد که این 
نشان دهنده توجه مدیر عامل محترم مجموعه 

به این مسائل است  که جای تقدیر دارد .
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون  کار  مدیــرکل 
هرمــزگان بــا اشــاره بــه فعالیت هــای ورزشــی 
کارگری و مهیاشدن ظرفیت های بسیار خوب 
هرمــزگان  اســتان  کارگــری  ورزش  حــوزه  در 
تصریــح کــرد : فوالد هرمــزگان درحوزه ورزش 

کارگری بسیار خوب عمل کرده است .
فــوالد  کــرد : حضــور  وی خاطــر نشــان 
هرمــزگان باعــث شــکوفایی ســایر بخش هــای 
اســتان شــده اســت و فرصت های شــغلی که 
برای اســتان فراهم کرده اســت همه نشان از 
حرکت خوب و رو به رشد این شرکت است .

مدیر کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی  هرمزگان: 
فوالد هرمزگان نماد فرهنگ کار است

پیش بینی »بزاگرس« از سود 
امسال 

شــرکت تولیــد و مدیریــت نیــروگاه زاگــرس کوثــر 
پیش بینی کرد که تا پایان ســال مالی به ازای هر ســهم 

120 ریال سود محقق کند.
بــه گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت تولید و 
مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر با نماد معامالتی بزاگرس 
اعالم داشــت با توجه به روند عملیات شــرکت در ســال 
جاری ، پیش بینی می شود این شرکت در پایان سال مالی 
منتهی به 3۰/۱۲/۱3۹۹ به ازاء هر سهم ۱۲۰ ریال سود 

محقق کند. 

شفاف سازی »شجم« در 
خصوص مبلغ فروش 

شفاف ســازی صنایع پتروشــیمی تخت جمشید در 
خصوص مبلغ فروش شفاف سازی کرد.

نمــاد  بــا  ز  بااقتصــاد،  پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
معامالتــی شــجم اعــالم کــرد مبلــغ فــروش محصــوالت 
شــرکت کامــال منطبــق بــا دفاتــر بــوده و دالیــل اختالف 
مقــدار فــروش داخلــی محصــوالت در گــزارش فعالیت 
ماهانــه دی ١٣٩٩ نســبت بــه آمــار معامالت در بورس 

کاال ارائه می شود.

»فملی« EPS را به ۱۱۹۷ 
ریال افزایش داد 

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران طــی اصالحیه ای 
سود پیش بینی شده را به 1197 تومان افزایش داد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصــاد، شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایــران بــا نمــاد معامالتــی فملی اعــالم کرد 
باتوجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی 
می شود شرکت تا پایان سال مالی ۱3۹۹ مبلغ ۱۱۹۷ ریال 

به ازای هرسهم درآمد محقق کند.

»ساوه« سود خود تا پایان 
سال را 50۹۱ ریال پیش بینی 

کرد 
شــرکت ســیمان ســاوه پیش بینی کرد تا پایان این 
ســال مالی ســود هر ســهم بــه مبلــغ 5091 ریال محقق 

شود.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت ســیمان 
ساوه پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 
۱3۹۹/۱۲/3۰ :با توجه روند عملیات و فروش های شرکت 
پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی 
۱3۹۹ به مبلغ ۹۷6/33۰۸ میلیارد ریال و سود هر سهم 

به مبلغ ۵۰۹۱ ریال محقق شود.

»سصفها« امسال چقدر 
سود می سازد 

شرکت سیمان اصفهان درآمد هر سهم )EPS ( را 
مبلغ ٢.٧5٢ ریال پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت ســیمان 
اصفهان با نماد معامالتی سصفها اعالم کرد سود خالص 
شرکت برای سال مالی ١٣٩٩ بر اساس ٩ ماه واقعی و ٣ 
ماه پیش بینی ، مبلغ ۵۵٠.٣٨٣ میلیون ریال تعیین که با 
آخرین سرمایه ثبتی شرکت درآمد هر سهم )EPS ( مبلغ 

٢.٧۵٢ ریال پیش بینی می شود.

به گفته مدیرعامل پتروشــیمی هگمتانه 
همــدان، پــس از یــک مــاه واکاوی محصــول 
خروجــی این پتروشــیمی، نخســتین محصول 
تولیــدی پــودر پی.وی.ســی با درجه پزشــکی و 
دارای اســتانداردهای جهانــی در بــازار فــروش 

عرضه شد.
ناصر شمخانی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
نخســتین محموله ایــن محصول آمــاده و برای 

ارسال به کارخانه مورد نظر بارگیری شد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه تامین خوراک اولیه 
ایــن پتروشــیمی از دغدغه هــای ایــن مجموعــه 
محسوب می شود، اظهار کرد: قرار بود خوراک 

اولیــه از واحدهــای تولیــد کننــده وی.ســی.ام 
)VCM( پتروشــیمی ارونــد و قدیــر تامین شــود 
که تا کنون هیچ قراردادی در این رابطه منعقد 

نشده است.
شــمخانی تاکیــد کــرد: اگــر خــوراک ایــن 
پتروشیمی تامین نشود، روند تولید پی.وی.سی 

دچار مشکل خواهدشد.
وی بــا اشــاره به اینکه ایــن مجموعه برای 
نخستین بار در کشور پودر پی.وی.سی با درجه 
پزشکی استاندارد تولید می کند، بیان کرد: یک 
ماه تولیدات ما برای رســیدن به استانداردهای 
جهانی واکاوی و سرانجام محصول نهایی برای 

استفاده در حوزه پزشکی تولید و عرضه شد.
مدیرعامــل پتروشــیمی هگمتانــه تصریح 
کرد: ما تالش کردیم با قدرت وارد بازار شــویم 
و با ارائه محصول دارای استانداردهای جهانی، 

نیاز مشتریان را تامین کنیم.
وی خاطــر نشــان کــرد: اشــتغالزایی اولیه 
ایــن پتروشــیمی ۲۰۰ نفر بــود که بــا راه اندازی 
واحدهای جدید، فرصت های شغلی مجتمع به 

3۰۰ نفر افزایش یافت.
شمخانی تاکید کرد: نزدیک به ۹۰ درصد 
از نیروهــای شــاغل در پتروشــیمی هگمتانه از 
نیروهای بومی استان همدان هستند و با توجه 

بــه تخصصــی بــودن اشــتغال در این حــوزه، به 
کارگیری نیروهای متخصص ضروری است.

بــا  هگمتانــه  پتروشــیمی  مجتمــع 
سرمایه گذاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، 6 
دی امســال در یک ارتباط تصویری و با دســتور 

رئیس جمهوری به بهره برداری رسمی رسید.
مجتمــع پتروشــیمی هگمتانــه بزرگتریــن 
واحد تولیدی استان همدان است که محصولی 
کم نظیر به نام پی وی سی با درجه پزشکی تولید 
می کند و ظرفیت ساالنه ۷۰ هزار تن محصول 
را دارد.  مجتمع هگمتانه نخستین پتروشیمی 
کشور در تولید پی وی سی با درجه پزشکی است. 

نخستین محصول تولیدی پتروشیمی هگمتانه به بازار عرضه شد

تولید روزانه شش دستگاه 
تارا از هفته جاری

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــا بیــان 
این که در حال حاضر روزانه دو دســتگاه محصول تارا 
بــه تولیــد می رســد، از افزایش روزانه تولید به شــش 

دستگاه از هفته جاری خبر داد.
 فرشاد مقیمی، در مراسم راه اندازی خطوط تولید 
برخــی از قطعــات محصــول تــارا در هلدینــگ رایزکــو، 
کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش ساخت داخل 
را دو رویکرد اصلی ایران خودرو و شبکه تامین دانست 
و گفــت: بــا پروژه هــای کاهــش هزینه  رایزکــو، قطعات 
تولیدی این شرکت در سال آینده با کاهش ۲۰ درصدی 

بهای تمام شده در اختیار ایران خودرو قرار می گیرد.
وی افزود: شرکت اورند پیشرو از زیرمجموعه های 
هلدینگ رایزکو، قدم های خوبی را در افزایش ســاخت 
پتروشــیمی  بــا  همــکاری  بــا  جملــه  از  تولیــد،  داخــل 
کشــور، برداشــته کــه امیدواریم بــا عبــور از آزمون ها و 
استانداردهای الزم، کاهش وابستگی به منابع خارجی 

را رقم بزنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از افتتاح ۱۸ 
پروژه  قطعه سازان و ۱۱ پروژه توسعه ای در ایران خودرو 
در طول ایام دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: مهم ترین 
پروژه ایرا ن خودرو تولید انبوه محصول جدید تارا است.
مقیمــی بــا بیــان این کــه تا پایــان ســال ۵۰۰ هزار 
دســتگاه خــودرو تولیــد خواهیــم کــرد، گفــت: با همت 
مجموعه کارکنان ایران خودرو و قطعه سازان، از رکورد 

تولید دو سال گذشته عبور کرده ایم.
گفتنی است، باک پلیمری شش الیه تارا مجهز به 
سامانه جدید سوخت رسانی با بهره گیری از فناوری یورو 
6، مجموعــه لوله هــای انتقال ســوخت و بخارات دارای 
فنــاوری پنــج الیــه، مجموعــه سیســتم جــاذب بخــارات 
بنزیــن دارای فنــاوری یورو 6، نــوار آب بندی و مجموعه 
سیســتم خنک کننــده رادیاتور تارا از جملــه پروژه هایی 
است که در شرکت اورند پیشرو با حضور رئیس هیات 
عامل ایدرو و مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به 

بهره برداری رسید.

بازار فرعی بورس کاال 
پذیرای ۳۶00 تن محصول 

پتروشیمی کارون 
پذیــرش بیــش از 3600 تن محصول پتروشــیمی 

کارون در بازار فرعی بورس کاال تایید شد.
به گزارش بااقتصاد، مدیریت پذیرش و بازاریابی 
بــا صــدور اطالعیــه ای از  ایــران  شــرکت بــورس کاالی 
پذیرش کاالی آنیلین شرکت پتروشیمی کارون در بازار 
فرعــی ایــن بــورس خبر داد. براســاس ایــن اطالعیه ها، 
پذیرش کاالی آنیلین به مقدار 36۰۰ تن تولید شرکت 
پتروشــیمی کارون پس از بررســی مدارک و مســتندات 
در دویست و هفتاد و ششمین جلسه کمیته عرضه در 
تاریخ هشــت بهمن ۱3۹۹ در بازار فرعی بورس کاالی 

ایران مورد تصویب قرار گرفت.

پیش بینی »سدور« از سود 
امسال 

شرکت سیمان دورود سود هر سهم تا پایان این 
سال مالی را مبلغ ٣56 ریال پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت ســیمان 
دورود اعالم نمود با توجه به روند عملیات فروش شرکت 
و اجرایی شدن راهکارهای صادراتی از جمله فراهم شدن 
زمینه انتقال ارز و همچنین انعقاد قرارداد حمل صادرات 
ریلی پیش بینی می شــود در ســه ماهه پایان سال جاری 
مقدار ٩٠،٠٠٠ تن کلینکر به مبلغ ٣٨٢،۵٠٠ میلیون ریال 
صورت پذیرد و بر همین اساس سود خالص تا پایان سال 
مالی ١٣٩٩ به مبلغ ٢٢٨،٧۵۴ میلیون ریال و سود هر 

سهم به مبلغ ٣۵6 ریال محقق شود .


