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شماره مناقصه در سامانه ستاد :2099001173000054 الی 2099001173000056
روبروی  اکباتان،  راه  چهار  سنندج،  آدرس:  به  کردستان  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  کارفرما: 

استادیوم ملک نیا، کد پستی 6615763154
موضوع: مناقصه های عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده

الف( بهسازی نوع دو راههای روستایی غیاث آباد- گاوآهن تو- تبریز خاتون شهرستان دیواندره )طرح ابرار(
ب( بهسازی نوع 2 راه روستایی سوتپه شهرستان قروه )طرح ابرار(

ج( بهسازی نوع 2 راه روستایی تنگی ور شهرستان کامیاران )طرح ابرار(
مبلغ برآورد اولیه: طبق جدول ذیل و براساس فهرست بهاء راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399 می باشد.

*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا سایرتضامین اعالم 
شده طبق تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 می باشد.

*کلیه شرکتهای دارای رتبه 5 رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ 1399/12/6 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir   از ساعت ۸:00 

قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی به مدت 6 روز و تا ساعت 19:00 مورخ 1399/12/11 از سامانه 

مذکور می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت 14 روز و حداکثر تا تاریخ 1399/12/25 ساعت 14:00 می باشد.

*زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: ساعت ۸:00 صبح 1399/12/27 می باشد.

ت اول(مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده
) نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کردستان

شماره مناقصه در سامانه شماره مناقصه      عنوانردیف
ستاد

مبلغ تضمین شرکت برآورد اولیه به ریال
در مناقصه به ریال

1

بهسازی نوع دو  راههای روستایی 
غیاث آباد- گاوآهن تو- تبریز خاتون 

شهرستان دیواندره )طرح ابرار(
73/99/42209900117300005435/616/140/1741/7۸1/000/000

2
بهسازی نوع 2 راه روستایی سوتپه 

73/99/432099001173000055۸/194/753/370410/000/000شهرستان قروه )طرح ابرار(

3
بهسازی نوع 2 راه روستایی تنگی ور 

73/99/44209900117300005622/735/236/5061/137/000/000شهرستان کامیاران )طرح ابرار(

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات به شرح جدول ذیل و به صورت جداگانه :1- مناقصه گزار : شركت   گاز استان   چهار محال  و بختیاری

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
4- تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در سامانه : ساعت ۸ روز سه شنبه تاریخ 99/12/12 

می باشد.

5-مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت: تا ساعت 1۸ روز چهار شنبه تاریخ 99/12/13می باشد.
6- آخرین مهلت بارگزاری اسناد : تا ساعت 1۸ روز چهار شنبه تاریخ 99/12/27 می باشد. 

7-  تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی: ساعت 9 صبح روز یک شنبه تاریخ  1400/01/15   
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
ارزیابی:آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد - خیابان فارابی 

شمالی به شماره تلفن 4-33339002-03۸ )داخلی 20۸1(
روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری چاپ نوبت اول  : روز سه شنبه مـورخ 99/12/12   -  چاپ نوبت دوم : روز چهارشنبه مورخ 99/12/13

شماره مجوز 1399/7281 ت دوم(آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 
) نوب

   شركت ملی گاز ایران 
 شركت گاز استان چهار محال و بختیاری

 )سهامی خاص(  شماره ثبت :5500

شماره 
کدفراخوانموضوع مناقصهمناقصه

41602317اجرای عملیات رقومی سازی روستاهای شهرستانهای بروجن ، لردگان و خانمیرزا 199/43

41602646اجرای عملیات رقومی سازی روستاهای شهرستانهای شهرکرد، سامان ، بن، فارسان ، اردل ، کیار و کوهرنگ 299/44

ردیف

سازمان هواشناسی کشور درنظردارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت تونل باد، به شماره )2099003010000011( را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارآگهی مناقصه چهارشنبه مورخ 99/12/13ميباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00 روز دوشنبه مورخ 99/12/25 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت14:00روز یکشنبه مورخ 1400/1/15
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت09:00 روز سه شنبه  مورخ 1400/1/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس تهران  - میدان آزادی – خیابان معراج 
روبروی هلیکوپتر سازی سازمان هواشناسی کشور و تلفن --66070075

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس27313131 دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸

تاریخ چاپ نوبت اول: 13 /99/12  تاریخ چاپ نوبت دوم:16 /99/12

میم الف 4150
ت اول(فراخوان مناقصه عمومی / دو مرحله ای ساخت تونل باد

) نوب

فوالد سنگان، پیشتاز بومی سازی صنایع در شرق کشور
بــه گفتــه نیــک فرجــام، معــاون توســعه 
از  شــرکت  ایــن  ســنگان،  فــوالد  تکنولــوژی  و 
بزرگترین تولیدکنندگان گندله و کنســانتره در 

عسلویه صنعتی شرق کشور است . 
به گزارش خبرگزاری آریا،  معاون توســعه 
و تکنولــوژی فــوالد ســنگان با اشــاره به ضرورت 
ایجــاد واحــد مهندســی کارخانه و لــزوم فعالیت 
واحــد بومی ســازی و ســاخت داخــل گفــت:  بــا 
برنامه ریــزی و تدویــن نقشــه راه متناســب، گام 
نخســت بــا انتخــاب مشــاور برداشــته شــد و بــا 
شناسایی قطعات مورد نیاز واحد های تولیدی، 
تعمیراتــی و دفتــر فنی یا اخــذ اطالعات کامل از 
شــرکت های مرتبــط بــا حوزه مــورد فعالیت بالغ 
بــر نیــاز 5 هزار مدرک در بخش گندله و 6 هزار 

مدرک در بخش کنسانتره شناسایی شد.
ذکــر این نکتــه در اینجا ضروری اســت که 
با توجه به حضور نداشــتن مشــاوران خارجی و 
همچنیــن همکاری نکردن شــرکت های ســازنده 
خارجــی، مــدارک فنــی کارخانه کنســانتره دارای 
نواقص هــا و مشــکالت عدیــده ای بــوده کــه در 
حــال حاضــر فــاز بررســی و اســتخراج اطالعــات 
آن آغــاز شــده اســت.  وی بــا اشــاره بــه اهمیت 
تولید مداوم و پیوســته در راســتای تامین پایدار 
مــواد و همچنیــن لــزوم شناســایی قطعــات و 
تجهیزات گلوگاهی و استراتژیک کارخانه گفت: 
با تشــکیل کمیته تخصصی در حوزه مهندســی 
ساخت داخل و با حضور نفرات موثر شناسایی 
قطعــات و تجهیزات اســتراتژیک بــا اولویت های 
تولیــدی بررســی و در دســتور کار قــرار گرفــت 
کــه خوشــبختانه نتایــج حاصل از ایــن کار تیمی 
در ســال اول منجر به ســاخت رولر اســکرین با 
اســتخراج تکنولوژی متفاوت با دیگر ســازندگان 

و متناســب بــا متــد روز و نیاز خــط تولید گندله 
و بسیار نزدیک به مشابه خارجی تولید شد.

نیک فرجام شــاخصه اساســی بومی سازی 
در مرحلــه اول را اعتمــاد به متخصصین داخلی 
استان عنوان کرد و افزود: نظر به توانمندسازی 
تولیدکننــدگان و ســازندگان بومــی در اســتان 
خراســان رضــوی، و از آنجا که ســاخت پاروهای 
میکســر و ممبران هــای فیلتــر پــرس ، کــه جــزو 
تولیــد  در  اهمیــت  بــا  و  پرمصــرف  قطعــات 

کارشناســی  بررســی های  از  پــس  باشــد،  مــی 
بــا  و  شناســایی  اســتان  در  برتــر  تولیدکننــده 
ســاخت نمونــه اول و تعریــف پروژه های بهبود، 
مشــکل مرتفــع و بومی ســازی در ســطح مــورد 
نظــر بــا موفقیــت انجــام شــد.  وی بــا اشــاره به 
رویکرد ویژه فوالد ســنگان در ســال جاری مبنی 
بــر بومی ســازی 50 قطعــه در کارخانه گفت: در 
ســال 99 بــا توجــه به رویکــرد فوالد ســنگان در 
این حوزه ، برنامه ای برای بومی سازی حدود 50 

قطعه در برنامه کاری بخش مهندســی ســاخت 
داخــل قــرار گرفته و از این رو کمیته مزبور ســه 
تجهیز استراتژیک شامل: یاتاقان بابیتی فن های 
پروســس که از نظر ســایز از منحصر بفردترین 
یاتاقان های بکار رفته در صنایع بوده و همچنین 
ســیلندر جــک هیدرولیــک که با توجه به فشــار 
تکنولــوژی ســاخت همچنیــن  بالطبــع  و  کاری 
دقــت و حساســیت از نظــر تکنولــوژی ســاخت 
بــه خصــوص در مبحــث متریال، قطر ســوراخ و 
طول آن از خاص ترین سیلندرهای بکار رفته در 
صنایع است را  توانست بسازند. معاون توسعه 
و تکنولــوژی فوالد ســنگان با اشــاره به ســاخت 
خاص ترین رولر فیدرهای گندله سازی در کشور 
ابــراز کــرد: رول هــای مصرفــی تجهیز رولــر فیدر 
قبل از کوره های پخت جزو تجهیزات و قطعات 
مصرفی گلوگاهی، پر استهالک و پر هزینه بوده 
کــه بــا توجــه بــه ماهیــت کار و نتایــج حاصل از 
تجهیــز فــوق انتخــاب تکنولوژی ســاخت شــامل 
انتخاب متریال، روش تولید، عملیات حرارتی و 
ماشین کاری آن با طول 4 متری در قطر قسمت 
بشکه ای آن، از خاص ترین رول های حال حاضر 

صنایع محسوب می شود.
کارخانــه  در  تولیــد  و  راه انــدازی  بــا 
کنسانتره ســازی و تمرکز ویژه بر تولید مســتمر، 
نیــاز به نگهــداری و بازیابی قطعــات و تجهیزات 
مهــم پــر واضــح بــوده و یکــی از قطعــات مزبــور 
الینرهای بال میل و سگ میل بوده که از اینرو 
بخــش مهندســی ســاخت داخــل با اســتفاده از 
تکنولــوژی اســکن ســه بعــدی نســبت بــه تهیــه 
دفترچه فنی ساخت آنها اقدام و جهت ساخت 
این الینرها با دو شرکت سازنده داخل توانمند و 
دارای  تجربیات مشابه عقد قرارداد شده است.

جهش تولید، رمز کلیدی 
رشد و توسعه فوالد 

اکسین
حسام خوشبین فر

نائب رئیس هیات مد یره اکسین خوزستان

اگر جهــش تولید 
را صرفــا بــه عنــوان یک 
شــعار در نظر بگیریم، 
مولفه هــای  بــه  طبعــا 
مختلف آن کمتر توجه 
خواهد شــد. اما اگر به 
ایــن نکتــه توجــه کنیم 
کــه جهــش تولیــد، نــه 
یــک شــعار، بلکــه رمز کلیدی نقشــه راه رشــد و 
توســعه کشــور اســت، آنــگاه نگــرش دقیقتــر و 
توام با برنامه ریزی جامع تری درباره آن خواهیم 

داشت. 
خبرگــزاری آریــا نوشــت: اجــزای مختلــف 

اقتصــاد کشــور، همچــون قطعاتــی از یــک پازل 
بزرگ هســتند و برای رشــد اقتصاد، چاره ای جز 
تکمیــل قطعــات مختلــف تکمیــل ایــن پــازل که 
بخش هــای مختلف تولیــدی، صنعتی، خدماتی 
و ... را در بــر می گیــرد، نداریــم. هــر کــدام از 
بخش های کلی اقتصاد کشور هم خود به اجزای 
مختلفی تقسیم می شوند و از میان تک تک این 

اجزا، اقتصاد یک کشور ساخته می شود.
در واقــع بــرای جهــش تولیــد، الزم اســت 
تمامی اجزای اقتصاد کشور در همه بخش ها و 
حوزه هــا وظایف خود را به درســتی انجام دهند 
تــا در تکمیــل این چرخه رشــد و توســعه، ســهم 
خــود را بــه نحــو مطلوبتــری ایفــا کنند. شــرکت 
فــوالد اکســین کــه پانــزده ســال پیش بــا هدف 
تکمیــل حلقــه گمشــده زنجیــره تامیــن صنایــع 
نیازمنــد بــه ورق های عریض فــوالدی و عملیات 
حرارتی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع 
دریایــی و ماشین ســازی و رفــع نیــاز محصــوالت 
استراتژیک صنعت کشور ثبت شد و چهار سال 
بعــد از آن، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، امــروزه 
در مســیر رشــد و تعالــی قــدم برمــی دارد. فوالد 
اکســین بــا تدوین اســتراتژی های موثر و محرک 

و عنایت ویژه به مقوله تعالی سازمانی، به مدد 
مشــارکت فعــال کارکنان، و تعامل، همســویی، 
همگرایــی و همفکری مدیــران و کارکنان، تالش 
همه جانبه ای برای رشد مداوم و بی وقفه داشته 
است. موفقیت های شرکت طی سال های اخیر 
افزایــش یافتــه و ایــن شــرکت موفق به ســاخت 
بزرگترین و مقاوم ترین ورق فوالدی ایران و نورد 
اولین اسلب 300 میلیمتر ایرانی شده است که 
تولیــد ایــن ابعــاد در منطقه خاورمیانه و شــمال 
آفریقا فقط در توان شرکت فوالد اکسین است.
اســتفاده از ایــن اســلب بــه عنــوان مــواد 
شــرکت  کــه  ا ســت  اســتانداردی  همــان  اولیــه 
دانیلی ایتالیا برای ظرفیت اسمی شرکت فوالد 
اکســین برنامه ریزی و پیش بینی کرده بود. این 
ورق بــا عــرض 4 و نیــم متــر، بــرای لوله های 56 
اینچ استفاده می شود که پرکاربردترین لوله در 
صنعــت نفــت و گاز اســت و زمینــه ســاز حضور 
موثرتــر شــرکت در تامیــن مواد اولیــه پروژه های 
مهــم صنعــت نفــت و ســایر حوزه هــای صنعتی 
خواهد شد. مشارکت در پروژه مهم و ملی گوره 
– جاســک کــه اهمیــت آن حتــی از ســوی مقام 
معظم رهبری هم مورد تاکید قرار گرفته نشان 
می دهــد شــرکت فــوالد اکســین، مســیر حرکت 
خود در جهت رشد و تعالی به خوبی شناسایی 
کرده اســت. آنچــه در دســتاوردهای اخیر فوالد 
اکســین آشــکار اســت، تعامــل و همراهــی فنی 
ایــن شــرکت بــا شــرکت فــوالد مبارکه اســت که 
ایــن تعامــل در دو ســال گذشــته موجــب شــده 
لوله هــای انتقــال نفت و گاز شــیرین و ترش در 
همه بخش های زنجیره تولید از مرحله اســلب، 
ورق و لوله کامال بومی ســازی شــده و کشــور از 
واردات ایــن محصــول کامــل بی نیاز شــود.  این 
همــکاری که تحت نظر باالترین اســتانداردهای 
پــروژه  باعــث شــده  ایجــاد شــده  نفــت  وزارت 
راهبــردی خــط لوله نفت ترش گوره به جاســک 
کــه اســتراتژیک ترین پــروژه انتقــال نفــت و گاز 
کشــور است در ســریعترین زمان خود به سوی 
تکمیــل و نهایی شــدن برســد. در واقــع عملکرد 
فــوالد اکســین در ایــن حــوزه، نه تنهــا در جهت 

رشــد و تعالــی، بلکــه مصــداق تاثیرگــذاری در 
تکمیــل همــان پازلــی اســت کــه در ابتــدا درباره 
آن ســخن گفتــه شــد. بــد نیســت بدانیــد بهای 
تمــام شــده هر تــن ورق API که از خارج کشــور 
وارد می شــود تقریبــا 30 درصد بیشــتر از تولید 
داخلــی اســت و بــا یــک حســاب ســاده می توان 
گفــت اســتفاده از محصول داخلــی و تولید این 
محصول جهت خطوط لوله داخل کشور نه تنها 
بهــای تمــام شــده  کمتری دارد بلکه بــا انجام آن 
می تــوان از خــروج میلیون هــا دالر ارز از کشــور 

جلوگیری به عمل آورد.
مجموعه عملکرد فوالد اکســین در مســیر 
رشــد و توســعه که برای شرکتی با قدمتی کمی 
بی از 10 سال کم نظیر است، موجب سودآوری 
باالی آن شده به طوریکه امسال برای نخستین 
بــار 20 درصــد ســودخالص درآمد شــرکت، بین 
ســهامداران توزیع شد. از زمان از بهره برداری از 
فوالد اکسین خوزستان در سال 88، متاسفانه 
طــی 10 ســال اخیــر بــه دالیــل مختلــف کــه هم 
منشــأ داخلی و هم منشــأ خارجی داشت فوالد 
اکســین بیش از 700 میلیــارد تومان دچار زیان 
شــد که این وضع بحران های زیادی را برای این 
شرکت در حوزه های مختلف ایجاد کرد. اما پس 
از تحــوالت دو ســال اخیــر در ســاختار مدیریتی 
و تولیــدی شــرکت، بــرای نخســتین بــار تقریبــا 
20 درصد ســود خالص ســال 98 که حدود 100 
میلیارد تومان بود، میان ســهامداران توزیع شد 

که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود. 
آنچه در فوالد اکسین به ویژه طی دو سال 
اخیر صورت گرفته، در جهت ارتقا توان شرکت 
و افزایــش نقش و تاثیرگذاری آن در پروژه های 
ملی مبتنی بر تولید داخل است. اینگونه است 
کــه شــرکت فــوالد اکســین، نــه فقــط در جهــت 
تقویت خودباوری ملی و رشد تولید ملی حرکت 
کرده، بلکه زمینه ســاز عملیاتی ســاختن شــعار 
جهــش تولیــد شــده اســت کــه حاصلــش ایفای 
نقــش مثبــت و موثــر در پــازل اقتصــاد کشــور و 
بــه تبــع آن، افزایــش ســودآوری برای شــرکت و 
سهامداران در جهت پیشرفت های بعدی است.

مراسم معارفه مدیرعامل جدید 
فوالد غدیر نی ریز در محل 

مجتمع برگزار شد
مراســم معارفه محمد مهدی مســتقیمی مدیرعامل 
جدیــد مجتمــع فــوالد غدیــر نی ریــز روز چهارشــنبه )6 

اسفند( در محل سالن کنفرانس مجتمع برگزار شد .
بــه گــزارش دنیــای معدن، مســتقیمی در ابتدای این 
مراســم ضمن تشــکر  از تالش های صورت گرفته در طرح 
فــوالد غدیــر نی ریــز در ســنوات گذشــته تــا کنــون توســط 
مدیــران، کارکنــان و کارگــران زحمتکــش و خــدوم مجتمــع 
اظهــار کــرد: احــداث خطــوط تولیــدی احیا و طرح توســعه 
فوالدســازی که از پیشــرفت مناســبی نیز برخوردار است، 
مرهــون تالش هــای صــورت گرفته از ســوی مدیــران عامل 
سابق مهندس خادمی، مهندس نظری و مهندس زاهدیان 
و همچنیــن کارکنــان، کارگــران و تکنســین های زحمتکش 
ایــن مجتمــع بــوده و بایــد در ادامــه ایــن راه تالش هــای 

مضاعفی برای تکمیل طرح های توسعه به عمل آید.

تهیه طرح جامع توسط مجتمع، تسریع در تکمیل و 
راه اندازی کارخانه فوالدسازی، فعال سازی هرچه سریعتر 
طــرح گندله ســازی، توجــه ویــژه به نظــام خدمــات رفاهی 
پرســنل، کاهش هزینه های غیرضروری، افزایش راندمان 
و ارتقای سطوح بهره وری، نظم سازمانی و برنامه محوری 
از جمله سرفصل های مورد اشاره مستقیمی برای حصول 
موفقیــت و دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی و راهبــردی 
مجتمــع بــود. در پایــان به پــاس تالش های صــورت گرفته 
در واحــد احیــا و دســتیابی به رکــورد تولید ســالیانه باالتر 
از ظرفیــت اســمی مجتمــع ، مقــرر شــد به تمامی پرســنل 
مجتمع پاداش بهره وری و راندمان تولیدی اختصاص یابد.
محــل  فوالدســازی،  طــرح  احیــا،  واحــد  از  بازدیــد 
احــداث  بــه طــرح گندله ســازی، طــرح  یافتــه  اختصــاص 
کارخانــه تولیــد آهــک از ســایر برنامه هــای حضــور وی در 

مجتمع بود.

آغاز تحقیق و تفحص از شرکت 
فوالد مبارکه

رئیــس هیــأت تحقیــق و تفحــص از شــرکت فــوالد 
مبارکه از آغاز کار این تحقیق و تفحص خبر داد. 

حجت االسالم والمســلمین حسین میرزایی نماینده 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، 
بــا بیــان اینکه احــکام اعضای تحقیق و تفحص از شــرکت 
فــوالد مبارکه از ســوی آقــای قالیباف رئیس مجلس صادر 
شد، گفت: با  توجه به صدور احکام کار تحقیق و تفحص 
آغاز شده است. وی با بیان اینکه هیأت تحقیق و تفحص 
تاکنون 2 جلسه برای بررسی روند کار برگزار کرده است، 
افزود: کمیته های تخصصی متناسب با محورهای تحقیق 
و تفحص تشــکیل شــده و مسئولیت این کمیته ها نیز به 

اعضای تحقیق و تفحص سپرده شد.
رئیــس هیــأت تحقیــق و تفحــص از شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان تأکیــد کــرد: تمام تالش هیــأت تحقیق و 
تفحص از شرکت فوالد مبارکه این است که در چارچوب 
مهلت قانونی ظرف شــش ماه کار خود را به نحو احســن 
انجــام داده و گــزارش متقــن را بــه هیــأت رئیســه مجلس 

ارائه کند. 
میرزایــی بــا بیــان اینکــه دبیرخانــه هیــأت تحقیــق و 
تفحص از شرکت فوالد مبارکه در دفتر مجمع نمایندگان 
استان اصفهان مستقر شده است، گفت:  مسئولیت این 

دبیرخانه با آقای سیدمحمد کاظمی طباء است.

قرعه کشی طرح پیش فروش 
یک ساله ایران خودرو امروز 

برگزار می شود
بــا پایان یافتن مهلت ثبت نــام در طرح پیش فروش 
یک ســاله ایران خودرو، مراســم قرعه کشــی برای انتخاب 
مشــتریان نهایی، ســاعت ۱۰ امروز )چهارشنبه ۱۳ اسفند( 

برگزار خواهد شد. 
به گزارش ایکوپرس، قرعه کشی، با حضور نمایندگان 
نهادهــای نظارتــی در ســالن کنفرانــس معاونــت بازاریابــی 
و فــروش ایــران خــودرو برگــزار و مراســم به صــورت زنده از 
پایگاه اینترنتی ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir پخش 
خواهد شــد.  در طرح پیش فروش یک ســاله ایران خودرو 
محصوالت پژو 206 تیپ دو، پارس بنزینی، پارس با موتور 
TU5، ســمند ال ایکــس بنزینــی، ســورن پــالس، پــژو 207 

دستی با سقف شیشه ای و رانا پالس عرضه شده است. 

جایزه مدیر برتر صنعتی در 
حوزه مسئولیت اجتماعی به 

چادرملو اهدا شد
جایزه مدیر برتر صنعتی در حوزه مسئولیت اجتماعی 

به مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل چادرملو اهدا شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت صنعتــی و معدنی 
روابــط  بین المللــی  کنفرانــس  هفدهمیــن  در  چادرملــو، 
عمومی ایران، جایزه مدیر برتر صنعتی در حوزه مسئولیت 
اجتماعــی، بــه مهنــدس ناصر تقــی زاده مدیــر عامل و عضو 

هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا شد. 
بــه  ایــن کنفرانــس  همچنیــن جایــزه فرهنگ ســازی 

مجتمع صنعتی چادرملو اهدا شد.

یک شرکت زیرمجموعه 
»کنور« منحل می شود 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور از تصمیم 
مجمــع بــه انحالل شــرکت توســعه معادن زریــن صبا خبر 

داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصاد، شــرکت توســعه 
معدنی و صنعتی صبا نور با نماد معامالتی اعالم کرد طبق 
صــورت جلســه مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت توســعه 
معــادن زریــن صبا )ســهامی خــاص (، هیات مدیره دســتور 

انحالل شرکت را مصوب کرد.

»رنیک« قرارداد مهم بست 
شــرکت جنــرال مکانیــک از انعقاد قــراردادی مهم به 

مبلغ ۱52.5 میلیارد تومان خبر داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصــاد، شــرکت جنــرال 
احــداث  قــرارداد  از  رنیــک  معامالتــی  نمــاد  بــا  مکانیــک 
ساختمان های جنبی و تاسیساتی منطقه ٢ آزاد راه تهران- 
شــمال و اجــرای اســلب فلــزی تونــل شــرقی البرز بــه مبلغ 

حدود ١5٣ میلیارد تومان خبر  داد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

دیـــــــــــــــــدگاه


