
 . دوشنبه . 16 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4640 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

به موجب نظریه شماره 5-99 مورخ 1399/2/15 كمیسیون تشخیص ماده 

12 استان یزد ، پالک 24977 و فاقد شماره بخش 20 یزد طبق كروكی ذیل 

این آگهی، به مساحت 47089/20  متر مربع بصورت زمین موات تشخیص 

و اعالم نظر شده که با توجه به عدم دسترسی به مالك یا مالكین پالك فوق 

و با استناد به مصوبه مورخ 71/11/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب 

از طریق این آگهی در دو نوبت به فاصله 10 روز به اطالع مالك یا مالكین 

اعتراض  صورت  در  تا  میرساند  فوق  پالك  قانونی  حقوق  سایر  صاحبان  و 

احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مهلت سه ماه 

از انتشار دومین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم 

اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است .

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی استان یزد
تاریخ انتشار نوبت اول : 16/ 1400/1 نوبت دوم : 1400/1/24

م الف : 14

ت اول(آگهی اعالم نظر كمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری 
) نوب

 اداره کل راه و شهرسازی 

استان یزد

در راستای استفاده از توانمندیها و حمایت حداكثری از سازندگان داخلی، ایجاد 
بانك اطالعات منابع واحد، تسریع در تامین اقالم و تجهیزات مورد نیاز در فضای 
رقابتی و همچنین با توجه به درخواستهای مكرر و گسترده شركتهای سازنده و 
تامین كننده )اعم از شعبه شركت اصلی خارجی، نماینده انحصاری، نماینده، 
انباردار و غیره( از وزارت نفت در تهیه فهرست بلند دستگاه مركزی و پیگیری 
اطالع  به  مناقصات  برگزاری  قانون  براساس  و  آمده  بعمل  اقدامات  از  ایشان 

می رساند:
كلیه سازندگان و تامین کنندگان داخلی میتوانند با دریافت كد عضویت 5 رقمی 
  www.meganaft.ir تارنمای در  نام  ثبت  تارنمای www.irancode.ir و  از  كد  ایران 
شركت فاوا نفت صباكیش و اخذ امضای الكترونیكی )token(، به پورتال سامانه 
درج  به  نسبت  و  نشانی ep.mop.ir مراجعه  به   )( نفت  وزارت  كاالی  تامین 
اطالعات و تكمیل فرم پرسشنامه خود اظهاری اقدام نمایند. ضمناً تلفن مركزی 
)call center( با شماره 61623300-021 جهت پاسخگویی به مراجعین محترم در 
نظر گرفته شده است كه در صورت مواجه شدن با هرگونه اشكال در استفاده از 

برنامه می توانند تماس حاصل فرمایند.
پس از ثبت و صدور نهایی فرم های تكمیل شده، اضافه نمودن هرگونه اطالعات 
جدید منوط به اخذ مجوز از دستگاه مركزی به نشانی باال خواهد بود و ضروری 
است شركت ها در تكمیل فرم های مربوطه كه مالك ارزیابی صالحیت و رتبه 

بندی می باشد، كمال دقت را مبذول نمایند.
كلیه سازندگان و تامینکنندگان داخلی می بایست در تارنمای ep.mop.ir حتماً 
سربرگ »راهنمای تأمینكنندگان« را مالحظه نمایند تا در فرآیند خود اظهاری 

تسریع شود.
و  منابع  صالحیت  ارزیابی  معیارهای  و  ها  گواهینامه  مجوزها،  مستندات،   
اهمیت وزنی آنها در پایگاه اطالع رسانی مناقصات و تارنمای دستگاه مركزی به 

نشانی ep.mop.ir قرار دارد.
یک  حداقل  که  داشت  خواهند  ارزیابی  قابلیت  منابعی  فقط  میگردد  تاکید 
پرسشنامه با درج محصول را تکمیل و ثبت و صدور نهایی کرده باشند. بدیهی 

را  ارزیابی  امکان  را تکمیل ننموده باشند  است منابعی که فرآیند خوداظهاری 
نخواهند داشت.

توضیحات:
  1(  مدت اعتبار ارزیابی صالحیت منابع سازنده و تامینکننده، طبق بند ج ماده 3 
آئیننامه اجرایی بند »الف« ماده 26 » قانون برگزاری مناقصات « از تاریخ  درج 

در فهرست بلند دستگاه مركزی، بمدت دو سال خواهد بود.
نام و نشانی دستگاه مركزی: وزارت نفت، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
- تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان حافظ ساختمان مرکزی ششم شرکت 
ملی نفت ایران – پالک 523 طبقه چهارم- اداره کل نظام تامین و تجاری سازی 
فناوری وزارت نفت- کد پستی: 1598714513رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  قطعات  با  مرتبط  تخصصی  های  رشته  صالحیت: كلیه 
صنایع باالدستی و پایین دستی )خشكی و دریایی( صنعت نفت، گاز، پتروشیمی 
ارزیابی  اسناد  تحویل  و  دریافت  نشانی  و  مهلت  پخش تاریخ،  و  پاالیش  و 
صالحیت: شروع خوداظهاری از تاریخ 1400/01/20 بوده و تا مورخ 1400/12/20 
ادامه خواهد داشت. دستگاه مركزی نیز منابعی كه مدارك خوداظهاری را تكمیل 
كرده اند، بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل ارزیابی صالحیت و رتبه بندی 
سازندگان و تامینكنندگان)فهرست بلند دستگاه مركزی( ابالغی از سوی معاونت 

مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ارزیابی خواهد نمود.
2(منابعی كه در لیست منتشر شده در تاریخ 1399/09/01 حضور دارند؛ درصورت 

نیاز به اضافه نمودن محصوالت جدید به تكمیل فرم الحاقیه اقدام نمایند.
ضمناً ارزیابی و اعمال تغییرات اظهار شده جدید، بعد از ارزیابی صالحیت و تائید 
کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی در فهرست منتشره قرار خواهند گرفت.

و  خوداظهاری  صالحیت  ارزیابی  صالحیت: نتایج  ارزیابی  نتایج  اعالم  تاریخ 
مهندسی،  امور  نفت)معاونت  وزارت  مركزی  دستگاه  سوی  از  مدارك،  تكمیل 
پژوهش و فناوری وزارت نفت – اداره كل نظام تامین و تجاری سازی فناوری(، 
حداكثر تا مورخ  1401/09/01  در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و تارنمای 

دستگاه مركزی وزارت نفت به آدرس )ep.mop.ir( منتشر میشود.
دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مركزی وزارت نفت

شناسه آگهی: 1112496

انتشار نوبت اول : 1399/12/25  نوبت دوم : 1400/1/16 نوبت سوم : 1400/1/23

اطالعیه مهم
ت دوم(چهارمین فراخوان ارزیابی صالحیت مناقصه گران دستگاه مركزی وزارت نفت

) نوب

سهم ۲۸ درصدی فوالد مبارکه در پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
به گفته معاون توسعه شرکت فوالد 
مبارکه، حجم سرمایه گذاری پروژه انتقال 
آب خلیج فــارس بــه اصفهــان ۳۵۳ هــزار 
میلیارد ریال است که شرکت فوالد مبارکه 
بــا ســهم ۲۸.۵۸ درصــدی دو برابــر حجــم 
ســهام دیگــر بهره بــرداران این پــروژه را به 

خود اختصاص داده است.
احمــد ســعید بخــش در گفت وگــو بــا 
ایراســین، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
انتقــال آب خلیج فــارس به اصفهــان اظهار 
کــرد: اســتان اصفهــان یکــی از بزرگ تریــن 
قطب های صنعتی کشــور اســت و با توجه 
به اقلیم خشک فالت مرکزی و کمبود آب، 
نیاز است که با تعریف پروژه ای عظیم، آب 

پایدار صنایع تأمین شود.
وی افزود: شــرکت تأمین آب اصفهان 
صفه با ســهامداری شــرکت فــوالد مبارکه، 
ـاق  ـن، اتـ ان، ذوب آهـ ـ ـگاه اصفهـ پاالیشـ
بازرگانی، سازمان همیاری های شهرداری و 
شهرداری کالن شهر اصفهان درصدد برآمد 
تا شرایط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 

را در بازه 5 ساله فراهم کند.
معاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکه 
تصریح کرد: با اجرای انتقال آب خلیج فارس 
بــه اصفهان بالغ بر ۲00 میلیون مترمکعب 
در ســال آب بــرای مصارف صنعتی در نظر 

گرفته شده است.
ـول خــط انتقــال آب  زود: طـ ـ وی افـ
خلیج فارس به اصفهان 910 کیلومتر است 
و این مسیر از استان های هرمزگان، کرمان، 
یــزد و اصفهــان عبور می کند تا درنهایت به 

آبگیر چم آسمان برسد.
سعیدبخش به اشتغال زایی بالغ بر 14 
هزارنفری در طول ساخت تا بهره برداری از 
خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان هم 
اشاره کرد و افزود: حجم سرمایه گذاری این 
ابرپروژه 353 هزار میلیارد ریال است که 
شرکت فوالد مبارکه با سهم ۲8.58 درصد 
دو برابــر حجــم ســهام دیگــر بهره بــرداران 

 ایــن پــروژه را بــه خــود اختصــاص داده 

است.
ایان ذکر اســت بــا راهبــری وزارت  ـ شـ
صمــت و ســرمایه گذاری شــرکت های بزرگ 
معدنی ازجمله فوالد مبارکه عملیات اجرایی 
آیین بهره برداری و شــروع عملیات اجرایی 
طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان 
به استان های شرقی و مرکزی کشور توسط 

رئیس جمهور آغاز خواهد شد.
ایــن ابَرپــروژه، بــا بهره منــدی از تــوان 
متخصصان داخلی و همچنین ظرفیت های 
بخــش خصوصی توانمنــد، در زمان تحریم 
بــه اجرا درخواهد آمد و این موضوع باعث 
شــده تــا از آن به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
 پروژه های بعد از انقالب اســالمی نام برده

 شود.

در ۱۲ ماه ســال مالی گذشــته، شــرکت 
معدنــی و صنعتــی چادرملو  با کســب درآمد 
۲۵۵ هزار میلیارد ریالی و رشد ۱۶۴ درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یکی از 
موفقتریــن ســال های فعالیت خــود در حوزه 

معدن و فوالد را پشت سر گذاشت .
فرهاد آذرین فر سرپرست مدیریت مالی 
چادرملو با اعالم این خبر گفت : این شرکت 
با سرمایه 55 هزار و 500 میلیارد ریالی خود 
در سال گذشته با شکستن چندین رکورد در 
تولیــد ســنگ آهــن، گندلــه، آهن اســفنجی و 
شمش فوالدی  بیش از 1۷ میلیون تن  انواع 
محصــوالت فوالدی تولید کرد که در مقایســه 
با ســال 98  از رشــد 9.۲8 درصدی برخوردار 

بوده است.
آذریــن فــر همچنیــن  با اشــاره به تالش 
کادر فنی و متخصصان این شرکت در اجرای 
طرح هــای زیربنایی در امر تولید، صرفه جویی 
ارزی ناشــی از عــدم واردات و تکیــه بــر بومــی 
ســازی و ســاخت داخــل قطعــات و تجهیــزات 
ـق محصــوالت  ادرات موفـ ـ از ، صـ ـ ـ نی ورد  ـ مـ
فــوالدی، اثرات اجتماعی و رفع محرومیت در 
منطقــه کویری و نیز مزایــای اجتماعی حاصل 
از فعالیــت ایــن شــرکت در خصــوص برنامــه 
مدیــرت راهبــردی شــرکت بــرای دســتیابی به 
اهــداف کوتاه مــدت و بلندمدت افــزود: تولید 
کنســانتره سنگ آهن، باالتر از ظرفیت اسمی 
)مشابه سال های گذشته( و تولید محصوالت 

ســنگ آهن دانه بنــدی شــده، گندلــه، آهــن 
اســفنجی، فــوالد و تولیــد بــرق طبــق برنامــه 
مصــوب ســال 1399، تــداوم عملیــات اجــرای 
اکتشــافات تفصیلــی پهنــه معدنــی آنومالــی 
D19 تــداوم عملیــات اجرایــی احــداث کارخانه 
گندله سازی شماره ۲با ظرفیت 5 میلیون تن 
، مشــارکت در افزایــش ســرمایه شــرکت های 
ســرمایه پذیر، شــروع عملیــات اجرایی احداث 
کارخانه تولید فروآلیاژها )فرومنگنز پرکربن و 
فروسیلیکو منگنز( در دستور کار برنامه کوتاه 

مدت شرکت گنجانده شده است .
ـل و سرپرســت  ـوزه مدیرعامـ ـر حـ مدیـ
مدیریــت مالی و اقتصادی  چادرملو همچنین 
پیش بینــی اجرای طرح های آتــی در چارچوب 

اهداف بلند مدت را اینگونه عنوان کرد: بهره 
برداری از  معدن D19 با همراهی و مشارکت 
شــرکت ســنگ آهن مرکز ایران )بافــق( - طرح 
احــداث دو واحــد نیــروگاه خورشــیدی هر یک 
با ظرفیت  10 مگاوات و توســعه نیروگاه های 
مشابه تا میزان 100 مگاوات، با سرمایه گذاری 
50 میلیون یورو. بهره برداری از کارخانه تولید 
فروآلیاژهــا )فرومنگنــز پرکربن و فروســیلیکو 
منگنــز( بــا ظرفیــت 50 هــزار تن در ســال و با 
سرمایه گذاری 40 میلیون یورو، ایجاد شرکت 
حمل ونقــل ریلــی برای تامین زیرســاخت های 
ـداث  ـوالت و احـ ـه و محصـ ـل مواداولیـ حمـ
کارخانه های کنســانتره و گندله به ظرفیت 4 

میلیون تن در سال .

اجــرای تعمیرات اساســی واحد متانول 
پتروشیمی فن آوران با هدف افزایش ظرفیت 
واحد متانول به منظور دستیابی به ظرفیت 
اســمی، کاهــش مصــرف انــرژی، افزایــش 
راندمان، قابلیت اطمینان و کاهش توقفات 
و همچنیــن مدیریــت هزینه های نگهداری و 

تعمیرات با موفقیت انجام شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین 
الملــل شــرکت پتروشــیمی فــن آوران، ایــن 
تعمیــرات کــه قرار بــود در 14 فروردین ســال 
جــاری انجــام گیرد با همت کارکنان متعهد و 
متخصص این شرکت و در پی بروز مشکل در 
تیوب هــای ریفرمر واحد متانول در تاریخ ۲۷ 
اسفند 1399 وارد فاز عملیاتی شد و مطابق 
برنامه ریزی به عمل آمده با موفقیت اجرا شد.
ـن  ـل ایـ ـدری مدیرعامـ ـواد بـ ـد جـ محمـ
شــرکت بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای دقیق 
صــورت گرفتــه در اجرای ایــن پروژه گفت: در 
راســتای اجرای این عملیات و برنامه ریزی آن 
از ســال 1398، بیــش از 43 جلســه عمومــی 
و تخصصــی با حضــور مدیران و کارشناســان 
متخصص پتروشیمی فن آوران و شرکت های 
توانمند داخلی برگزار شد. در طول این مدت 
 پیگیری و تامین ۷5مورد تقاضای خرید انجام 

شد.
از نیمــه دوم ســال 1399  افــزود:  وی 
عملیات پری اورهال و تجهیز کارگاه آغاز شد و 
نهایتاً در اواخر اسفند 1399 و با پیگیری های 
بــه عمــل آمــده، مجوزهــای الزم اخــذ و واحد 
متانــول ایــن مجتمــع از مــدار تولید خــارج  و 
عملیات تعمیرات اساسی آن طبق بروز رسانی 
بعمل آمده در برنامه زمان بندی آغاز شد که 
بر این اساس دوره تولید به تولید این عملیات 

15 روز پیش بینی، تنظیم و محقق شد.
مدیرعامل پتروشــیمی فــن آوران با بیان 
ه اصــالح و ترمیــم  ورق و ریفرکتــوری  ـ آنکـ
کوره های ریفرمر این واحد مسیر بحرانی این 
تعمیرات اساسی بود، تشریح کرد:  در ابتدا 

تعویض ورق های هات اســپات  شــده داکت 
دود کــوره ریفرمــر در برنامه زمان بندی لحاظ 
شــده بود که بعد از توقف واحد و مشــخص 
شــدن میزان آســیب، بهینه ســازی و تعویض 
استراکچر و ورق سقف و دیواره غربی داکت 

دود در دستور کار قرار گرفت.
وی از تعمیــر و اصــالح 48 تجهیــز ثابت 
خبــر داد و افــزود: بهینه ســازی و اصــالح  دو 
دســتگاه کوره هــای ریفرمــر، بهینه ســازی و 
ـاپورت تیــوپ شــیت و تعویــض  اصــالح سـ
تیوب هــای مبــدل ۲003 شــرقی بــا حجــم 
ات  ـ ـ ی ل عم و  ری  کا ـ چ جوشـ ـ ـ ن ی ا ر  ـ ـ ط ق  400
رادیوگرافــی و  تعویــض تــاور T-5004 علــی 
رغــم محدودیت هــای صــدور مجــوز کار گــرم 
در محوطــه مخــازن متانــوالز اقدامــات انجام 
 شده در تعمیرات اساسی واحد متانول بوده 

است.
بدری همچنین افزود:  تعویض مبدل های 
داکتی E-۲00۷-۲/1 با تناژ 160 تن و جوشکاری 
600 متــر طــول، تمیــزکاری 40 دســتگاه مبدل 
داکتی و تیوبی،  بازرســی 6 دســتگاه تجهیزات 
ثابــت تحــت فشارشــامل برج هــا ودرام هــا  و 
جوشــکاری  دســتورکارهای  اجــرای  ن  ـ ـ ی ن چ م ه
مســیرها بــا حجــم ۲000 قطراینــچ و تعمیرات 
اساســی ۲31 عــدد انــواع ولــو بــا  موفقیــت 
موفقیــت در تعمیــرات اساســی واحــد اتانــول 

انجام شده است.
محمد جواد بدری بهره گیری از مشارکت 
هفت شرکت توانمند داخلی را از دستاوردهای 
مهــم در ایــن عملیــات دانســت و گفت: تهیه 
نقشــه ساخت دو دســتگاه مبدل های داکتی 
E-۲005-۲/1 با مشارکت شرکت های داخلی، 
طراحــی، ســاخت داخــل و نصــب مبدل هــای 
داکتــی E-۲00۷-۲/1 در راســتای حمایــت از 
تولید داخل و همچنین رعایت اصول HSE و 
اجرای پروژه بدون هرگونه حادثه و با کمترین 
ضایعات زیست محیطی از دیگر دستاوردهای 

این عملیات بزرگ است.

شــرکت پتروشــیمی زاگــرس در آخرین 
مــاه ســال مالــی ۹۹ درآمــد ۱۸۲۰ میلیــارد 

تومانی محقق کرده است. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت 
پتروشــیمی زاگرس در 1۲ ماهــه ســال 99 با 
رشد 85 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته درآمد 143۷0 میلیارد تومانی داشته 

است. 
زاگرس در اسفندماه با رشد 8۷ درصدی 

نسبت به ماه قبل از خود مبلغ 18۲0 میلیارد 
تومان درآمد داشته است. 

در  شــرکت  متانــول  فــروش  ر  ا د ـ ـ ق م
اســفند مــاه ،۲61 هــزار تــن بــوده که نســبت 
به دو ماه گذشــته روند بهتری را پشــت ســر 

گذاشته است.
شرکت در سال 99 ، بیش از 3 میلیون 
تن فروش داشته، که نسبت به دوره مشابه 
سال قبل ، رشد 8 درصدی را نشان می دهد. 

 فروش خوب »شبهرن«
 در اسفند 

شــرکت نفــت بهران در اســفند با اختــالف قابل توجهی 
باالتــر از میانگیــن ۱۱ ماهــه ظاهر شــد و فــروش ۸۸۹ میلیارد 

تومانی محقق کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت نفت بهران با 
نماد معامالتی شــبهرن در 1۲ ماهه ســال مالی 99 مبلغ 6106 
میلیارد تومان درآمد به دست آورده است که این عدد 51 درصد 

بیشتر از فروش سال مالی قبل می باشد. 
درآمد اســفند شــبهرن با رشد ۲0 درصدی نسبت به ماه 
قبل و 8۷.5 درصدی نسبت به میانگین 11 ماهه به 889 میلیارد 

تومان رسیده است. 

 رشد ۱9 درصدی »آپ« 
در یک سال 

درآمد یک ساله شرکت آسان پرداخت پرشین از مرز ۶ 
هزار میلیارد تومان عبور کرد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت آسان پرداخت 
پرشــین با نماد معامالتی آپ در 1۲ ماهه ســال 99 با رشــد 19 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته درآمد 6191 میلیارد 
تومانی کســب کرده اســت. آپ در اســفند با 3 درصد افزایش 
نسبت به ماه قبل درآمد 515.5 میلیارد تومانی به دست آورده 

است. 

رکورد فروش ماهانه 
 »شاراک« در اسفند 

زده شد 
شرکت پتروشیمی شازند در آخرین ماه سال مالی ۹۹ را 

با شکستن رکورد درآمد ماهانه خود به پایان رساند. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی شازند 
بــا نمــاد معامالتی شــاراک با میانگین درآمــدی 9۲9.5 میلیارد 
تومانی در سال 99 به مجموع درآمد 11149.۲ میلیارد تومانی 
رسید که 64 درصد بیشتر از سال 98 بوده است. درآمد اسفند 
شرکت با رشد 8 درصدی نسبت به بهمن  و 68 درصدی نسبت 
به میانگین 11 ماهه به 1480 میلیارد تومان رسیده است. شاراک 
طــی ســال گذشــته 3۷۷3.6 میلیارد تومان فــروش صادراتی و 

۷3۷5.6 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است. 

رشد 88 درصدی »کویر« 
در سال مالی 99 

شــرکت تولیدی فوالد ســپید فراب کویر در اسفندماه با 
کاهــش ۲ درصــدی درآمــد 7۵7 میلیــارد تومانــی محقق کرده 

است. 
بــه گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت تولیدی فوالد 
سپید فراب کویر با نماد معامالتی کویر در اسفند ۷5۷ میلیارد 
تومان فروش داشــته است.فروش بهمن  شرکت ۷۷8 میلیارد 
تومان و میانگین فروش 11 ماه گذشته حدود 650 میلیارد تومان 
بوده اســت.کویر در ســال 99 در مجموع ۷986 میلیارد تومان 
فروش داشــت که این عدد در ســال 98، 4۲49 میلیارد تومان 

بوده است.

 عبور درآمد »شیراز« 
از 7 هزار میلیارد تومان 

شــرکت پتروشــیمی شیراز در اســفند با رشد ۶ درصدی 
نسبت به ماه قبل درآمد 7۳۲ میلیارد تومانی محقق کرد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی شیراز 
در اسفند حدود ۷3۲ میلیارد تومان فروش داشته که 6 درصد 
بیشــتر از بهمن و 33 درصد بیشــتر از میانگین فروش 11 ماه 
گذشــته است.شــرکت در 1۲ ماهه ســال 99 در مجموع ۷۲00 
میلیارد تومان فروش داشــت که این مبلغ در مقایســه با سال 

مالی قبل رشد 81 درصدی داشته است. 

»نوری« به درآمد بیش از 5 
هزار میلیارد تومانی رسید 

شرکت پتروشیمی نوری در اسفند با کسب درآمد ۵۲۵۳ 
میلیارد تومانی رکورد فروش ماهانه خود را به ثبت رساند. 

بــه گــزارش پایگاه خبــری بااقتصــاد، پتروشــیمی نوری با 
درآمد 5۲53 میلیارد تومان در اســفند بیشــترین میزان درآمد 
ماهانه را رقم زد. مجموع درآمد نوری در سال 99 به 3۷ هزار 
میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال 98 افزایش 130 درصدی 
را نشان می دهد. 18 هزار میلیارد تومان از درآمد این پتروشیمی 
طی سال 99 مربوط به صادرات و 19 هزار میلیارد تومان از آن 

مربوط به فروش داخلی بوده است. 

فروش ٧١٧٢ میلیارد تومانی 
»شسپا« در یک سال 

شــرکت نفــت ســپاهان در اســفند درآمــد ۸۳۰ میلیــارد 
تومانی محقق کرده است که این مبلغ شبیه به سال گذشته 

است. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت نفت سپاهان 
بــا نمــاد معامالتــی شســپا در 1۲ ماهــه ســال 99 مبلــغ ۷1۷۲ 
میلیارد تومان فروش داشــته اســت که  نسبت به  سال مالی 

قبل رشد 51 درصدی را نشان می دهد. 
شســپا در اســفند به فروش 830 میلیارد تومانی رسیده 
است که نسبت به ماه قبل تغییر نداشته است.مقدار فروش 
انواع روانکار  در اسفند 50 هزار و ۷13  تن بوده است، افزایش 

حدود ۲۲ درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

رشد۱۳۰ درصدی تولید 
گندله در فوالد سنگان

تالشــگران فوالد ســنگان در ســال ۹۹ با تولید 
بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندله، با رشد ۱۳۰ 
درصدی در تولید نسبت به سال ۹۸ موفق به ثبت 

رکورد تولید سالیانه در این شرکت شدند. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه، 
علــی امرایــی، مدیرعامل فوالد ســنگان از ثبت رکورد 
تولیــد بیــش از 3 میلیــون و 300 هــزار تن گندله در 
سال 99 خبر داد و اظهار کرد: شرکت صنایع معدنی 
فــوالد ســنگان کــه از شــرکت های زیرمجموعــه گروه 
فوالدمبارکه محســوب می شــود؛ موفق شــد در سال 
گذشــته بــا رکوردهــای پیاپــی جهش تولیــد را محقق 
ســازد و بــا تولیــد بیــش از 3 میلیــون و 300 هزار تن 
گندله رکورد جدیدی در تولید سالیانه به ثبت برساند.
وی افزود: رویکرد فوالد سنگان در سال گذشته 
اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای تولیــدی مبتنــی بــر 
بومی ســازی، ارتقای سیستم های نگهداری و کاهش 
توقف و مدیریت هزینه ها باوجود کمبود مواد اولیه 
بــوده کــه توانســت فراتــر از برنامــه پیش بینی شــده 
را محقــق ســازد؛ هرچنــد در چند ســال اخیــر کمبود 
کنسانتره یکی از معضالت جدی تولیدکنندگان گندله 

به شمار می رود.
مدیرعامــل فــوالد ســنگان بیان کــرد: امیدواریم 
بــا رونــد رو بــه رشــد بومی ســازی قطعــات در ایــن 
شــرکت، در آینــده ای نه چندان دور با اعتماد بیشــتر 
به توانمندی داخلی شــاهد قطع وابســتگی کامل به 

کشورهای خارجی باشیم.
وی گفــت: بــا توجــه بــه برنامه ریــزی مــدون و 
عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک شرکت، موفق 
به ثبت رکورد تولید ماهیانه گندله شده ایم و با تولید 
410161 تن گندله در اسفند، تالشگران فوالد سنگان 
رکــورد تولیــد ماهیانــه را از 401 به 410 هزار تن ارتقا 

دادند.
امرایــی تصریــح کــرد: ســال گذشــته رشــد 6.5 
درصــدی تولیــد گندلــه در کشــور انجــام شــد کــه در 
ایــن بین فوالد ســنگان بــه عنوان یکــی از قطب های 
تولیــد گندله در شــرق کشــور بــا هم افزایــی، تدوین 
اســتراتژی های متناســب، کاهــش توقفــات باوجــود 
بــه  بــرق و گاز، نقــش  یــان  رر جر ـ ای مکـ ـ قطعی هـ
ســزایی در تولیــد بخشــی از گندلــه مــورد نیــاز فوالد 
مبارکــه، بزرگتریــن فــوالد ســاز خاورمیانــه داشــته 
اســت. شــرکت فــوالد ســنگان بــا تدویــن اهــداف در 
ســال جهــش تولید و با ثبــت رکوردهای تولید روزانه 
و ماهیانــه، توانســت رشــد قابــل توجــه130 درصدی 
تولید گندله در سال 99 را نسبت به سال 98 ثبت 
نمایــد کــه نشــان از پیــش بــرد هرچــه بهتــر اهــداف 
 ارزش افــزای تولیــدی و عملیاتــی در فــوالد ســنگان

 دارد.

رشد ۱۶۴ درصدی درآمد چادرملو در سال گذشته

عملیات اورهال واحد متانول مجتمع 
پتروشیمی فن آوران با موفقیت به پایان رسید

فروش ساالنه »زاگرس« از ۱۴ هزار میلیارد 
تومان عبور کرد 


