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) شماره مناقصه  R - 001203 ( کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 47933196   مورخ 1400/01/30
زمان دریافت اسناد : کلیه اسناد مناقصه  2 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 3  روز از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی   www. Setadiran.ir قابل دریافت ) دانلود ( 

میباشد .
نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و مناقصه گران واجد شرایط ودارای رتبه 4 
رشته تاسیسات و تجهیزات همراه با توانایی مالی ،ظرفیت آزاد کاری و تخصص و سابقه کاری مرتبط( 
WWW. Setadiran.میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

ir و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  ) در صورت عدم عضویت قبلی ( جهت شرکت در مناقصه از 
طریق سامانه ستاد اقدام نمایند . ضمناً الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده براساس 
 دعوتنامه ارسالی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (  WWW. Setadiran.ir ، پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir  درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات و حداکثر 
تا تاریخ  1400/03/01 از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند . )دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر 

بارگذاری مستندات ، همزمان با آن ملزم به ارسال  اسناد و مدارک  ارزیابی کیفی و پاکت ضمانت نامه 
شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت دستی ،  به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها)پس 
از ثبت در دبیرخانه ( می باشند.در غیر اینصورت از روند مناقصه حذف خواهند شد( . بدیهی است کلیه 
مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در 
فرآیند مناقصه را خواهند داشت . همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند 
مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود  و در هر مرحله 
از مناقصه که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه 

اقدام خواهد نمود.
نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت 

دولتی جهت مناقصه به مبلغ  5/159/000/000 ریال میباشد.  
مبلغ برآورد اولیه مناقصه: مبلغ 122/909/000/000 ریال میباشد. 
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انتشار نوبت اول : 1400/02/05 نوبت دوم : 1400/02/07 روابط عمومي شركت گاز استان گلستان          

شماره مجوز:   1400.503 ت دوم(آگهي مناقصه عمومی- یک مرحله  ای  
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شركت  گاز استان گلستان
)سهامی خاص(

فوالدسازان روزانه ۱۲۱ 
تن اکسیژن تحویل مراکز 

درمانی می دهند

ایمیــدرو اعام کــرد شــرکت های زیرمجموعــه 
و تابعــه ایــن ســازمان در مــوج چهــارم کرونــا و در 
راســتای ایفــای نقــش مســئولیت هــای اجتماعی، 
میزان تحویل روزانه اکســیژن به مراکز درمانی را 

به بیش از ۱۲۱ تن رساندند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان 
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معنــی ایــران 
پیــش  از  بیــش  شــیوع  بــه  توجــه  بــا  )ایمیــدرو(، 
ویروس کرونا و شــرایط اضطراری کشور در مبارزه 
با این بیماری، فوالدســازان بزرگ کشــور به منظور 
کمک رســانی بــه مراکــز درمانی کشــور، در مجموع 
روزانه بیش از 121 تن اکسیژن در اختیار کادر ارائه 

دهنده خدمات درمانی قرار می دهند.
از جمله این شرکت ها می توان به شرکت های 
فوالد مبارکه )70 تن اکسیژن(، ذوب آهن اصفهان 
)10 تن(، فوالد خراســان )1۵ تن(، گل گهر )هشــت 
تن(، فوالد هرمزگان )هشت تن(، آهن و فوالد ارفع 

)10 تن( و چادرملو )1.۵ تن( اشاره کرد.
شرکت های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو سال 
گذشته بیش از 100 میلیارد تومان برای تأمین اقام 
و تجهیزات ضروری بیمارستان ها اختصاص دادند.

 برای اولین بار نخستین 

وانت ۴ ستاره تولید شد
آخریــن ارزیابــی صــورت گرفتــه از وضعیــت 
کیفیت گروه وانت ها در سال ۱3۹۹ که مربوط به 
تولید داخلی این نوع خودرو در اسفند ماه است، 
نشــان می دهــد کــه باالخــره اولین وانت با ســطح 
کیفیت چهار ستاره تولید شد و این در حالی است 
که سه سال است وانت باالتر از سه ستاره کیفی 

نداشته ایم.
بــه گــزارش ایســنا، براســاس ارزیابــی صــورت 
گرفته توســط شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 
ایران )ISQI( در سنجش کیفیت وانت های تولیدی 
در آخرین ماه ســال 1399، در ســطح قیمتی یک، 
وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی چهار ستاره کیفی از 
پنج ســتاره را کســب کرده است و نسبت به تولید 
آن در بهمن ماه 1399، یک پله ارتقا کیفیت داشته 

است.
این در حالی است که اولین خودرو سه ستاره 
در ســال 1397 تولید شــد و پس از آن دیگر وانت 

باالتر از سه ستاره کیفی تولید نشده است.
 در ســطح قیمتــی دو نیــز وانــت نیســان ریچ، 
سایپا 1۵1، وانت کارا 2000 تک کابین تیپ 3 و وانت 
کارا 2000 دوکابین تیپ 3 توانســته اند ســه ستاره 
کیفی را به خود اختصاص دهند که همان درجه از 

کیفیت در تولیدات پیشین آن هاست.
آریســان  وانــت  قیمتــی  ســطح  همیــن  در   
ایران خــودرو دیــزل نیــز همچنــان دو ســتاره از پنج 

ستاره کیفی را کسب کرده است.
پایین ترین سطح کیفی در تولید وانت ها متعلق 
بــه وانــت نیســان تک ســوز آپشــنال و دوگانه ســوز 
آپشــنال اســت که تولید گروه خودروســازی زامیاد 
بــوده و در ســطح قیمتــی دو، متاســفانه تنهــا یــک 

ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب می کنند.

شرکت های پتروشیمی  
در اولین ماه سال ۷ 
درصد بیشتر تولید 

کردند
مدیر تولید شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از 
افزایش 7 درصدی تولید انواع محصوالت شــرکت 
هــای پتروشــیمی  در فروردین خبــر داد که به ۵.۵ 

میلیون تن رسیده است.
بــه گــزارش پایگاه خبــری بورس پــرس، جال 
درصــدی   7 افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  میرهاشــمی 
مــاه گذشــته  طــی  پتروشــیمی   تولیــد محصــوالت 
پتروشــیمی  هــای  شــرکت  تولیــد  گفت:مجمــوع 
و  بــود  تــن  میلیــون   ۵.۵ حــدود   ، فروردیــن   در 
 همــه شــرایط بــرای تحقــق جهــش تولیــد فراهــم

 است .
وی افزود: با راه اندازی و بهره برداری طرح های 
جدید از ظرفیت های خالی تولید برخی مجتمع های 

موجود استفاده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی طی 
ســال گذشــته بــا بهره بــرداری از طرح هــای جدیــد، 
ظرفیــت تولیــد را افزایــش داده و بــا تحقــق کامــل 
جهــش دوم، ظرفیــت بــه 100 میلیــون تن در ســال 

رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

درخواست شرکت ها برای 
تاخیر در ارایه اظهارنامه 

مالیاتی به دلیل تداوم 
شیوع بیماری کرونا

اثــر  بــه  اشــاره  بــا  بازارســرمایه  کارشــناس 
محدودیت های ناشی از کرونا بر شرکت های بورسی 
و بازار ســهام گفت: اگر تحویل اظهارنامه مالیاتی به 
شهریور موکول شود به سود شرکت ها خواهد بود.

بــه گــزارش پایــگاه خبری بورس پــرس، مصطفی 
صفــاری در خصــوص زیــان محدودیت هــای ناشــی از 
کرونا به شرکت های بورسی و بازار سرمایه به باشگاه 
خبرنــگاران جــوان گفــت: هــر چنــد ویــروس کرونــا در 
مجموع رشد اقتصادی کل دنیا را کاهش داده اما برای 
شرکت های خدمات دهنده و خرده فروش تهدید بوده 
اما برای شرکت  های فعال در فضای مجازی و صادرات 

محور، کمتر اثر گذاشته است .
وی افزود: بازار سهام سال گذشته با وجود کرونا 
رونق داشــت اما در ســال جاری در رکود کامل به ســر 
می برد و مردم دیگر پولی وارد بورس نمی کنند. بنابراین  
نمی تــوان وضعیــت فعلــی بــورس را چنــدان بــه کرونــا 
نســبت داد. چــرا که برخی کشــور ها بــا در نظر گرفتن 
کاهــش قــدرت مــردم و با هــدف جلوگیــری از کاهش 
تقاضــا ، معافیت های مالیاتــی اعمال و منابعی تزریق 
کرده انــد. بطــور مثــال در آمریــکا ۴ هــزار میلیــارد دالر 

آخرین تزریقی بود که به خانوار ها پرداخت شد .
صفــاری ادامــه داد: امــا در ایــران بــه دلیل برخی 
محدودیت هــا ایــن نوع اقدامات کمتر انجام می شــود 
ولــی ســال گذشــته ، زمــان تحویــل اظهارنامــه مالیاتی 
شــرکت  ها به شــهریور موکول شــد که درصورت تکرار 
بری ســال جاری به ســود شــرکت های بورسی، خواهد 

بود.

جهش ۲۵۲ درصدی فوالد 
مبارکه با کسب درآمد ۹ هزار 

میلیارد تومانی
فــوالد مبارکــه عملکــرد نخســتین مــاه دوره مالی 
جاری را با کسب درآمد 9 هزار میلیارد تومانی و جهش 
2۵2 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل بــه ثبت 

رساند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فوالد مبارکه 
بــه عنوان بزرگترین شــرکت فــوالدی حاضر در بورس، 
گزارش عملکرد نخستین ماه دوره مالی جاری را منتشر 

کرد.
براین اساس، "فوالد" در دوره یک ماهه از فروش 
داخلــی محصــوالت گــرم، ســرد، پوشــش دار و ســایر 
بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد که در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته، جهش 2۵3 
درصدی را تجربه کرده است. همچنین مقدار صادرات 

در فروردین ماه بالغ بر 18 هزار تن بوده است.
فــروش مقــداری فــوالد و نرخ فــروش ورق گرم و 
سرد نسبت به فروردین 99 به ترتیب افزایش 21 ، 211 

و 17۶ درصدی را نشــان می دهد.

رشد ۱۰۰ درصدی تولید بنزن 
و صادرات ۳۴۰ درصدی در 

سال ۹۹
مدیر بازرگانی شــرکت بورسی پتروشیمی بوعلی  
سینا از رشد 100 درصدی تولید بنزن و صادرات 3۴0 

درصدی طی سال گذشته خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، اردالن 
صداقت زاده با اشاره به تحقق 100 درصدی تولید بنزن 
طی سال گذشته گفت: این افزایش تولید، ایران را از 
واردات این محصول که در شوینده ها و مواد بهداشتی 
کاربرد دارد، بی نیاز کرده تا عاوه بر جلوگیری از خروج 
ارز در شرایط همه گیری کرونا و لزوم افزایش مصرف 
شوینده ها، بدون چالش و با تکیه بر تولیدات داخلی 

نیاز مصرف کنندگان برطرف شود.
تولیــد  گذشــته  ســال  همچنیــن  افــزود:  وی 
محصوالت برش سبک 22، برش سنگین و گاز مایع 7 

درصد افزایش داشته است.
صداقــت زاده ادامه داد: صــادرات زمینی بنزن در 
سال 99 رشد چشمگیر 3۴0 درصدی داشته و مقدار 
فــروش  2۵ درصــد نســبت به مدت مشــابه ســال 98 
افزایش داشته که با کاهش حمل ونقل دریایی، هزینه 
حمل محصوالت هم به  شــدت کاهش یافته و ســبب 

افزایش سود شرکت شده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بنــزن مایعــی بی رنــگ، 
خوشبو و فرار است که در تولید پلی استایرن، الستیک 

مصنوعی، نایلون، شــوینده ها و رنگ ها کاربرد دارد.

اخبـــــــــــــــــار

فروردیــن مــاه ســال ١۴٠٠، بــرای مجتمــع 
فــوالد خراســان در حالــی بــه پایــان رســید کــه 
کارکنــان پرتــاش ایــن شــرکت در اتفاقــی کــم 
نظیــر، در هــر ســه ناحیــه ی »گندله ســازی«، 
»احیا مستقیم« و »فوالدسازی« رکورد تولید 

ماهانه خود را شکستند.
بــه گــزارش روابط عمومــی، کارکنان ناحیه 
گندلــه ســازی شــرکت در فروردیــن ماهی که به 
تازگی پشت سر نهادیم، رکورد تولید گندله را که 
با ١٩٠هزار و ١٣۶ تن در خردادماه پارسال ثبت 

شــده بــود، ١۴۴١ تن ارتقا دادنــد و نصاب جدید 
١٩١ هزار و ۵٧٧ تنی را ثبت کردند.

فــوالد  تولیــد  زنجیــره  بعــدی  حلقــه  در 
خراســان، یعنی ناحیه احیامســتقیم نیز شــاهد 
ثبت رکورد تولید 13۵ هزار و ۶03 تن بودیم. این 
میزان تولید، رکورد قبلی را که از شــهریور ســال 
1399 دست نخورده باقی مانده بود، ۴0۵۶ تن 

ارتقا داد.
در واحــد فوالدســازی امــا شــاهد ثبــت دو 
رکورد بودیم که تحت تاثیر افزایش تولید ماهانه 

فوالدســازی شماره 2 به دست آمد. در کارخانه 
فوالد سازی شماره 2، رکورد تولید ۵1 هزار و 71 
تنی خرداد ماه ســال قبــل، 1۵10 تن ارتقا یافت 
تا هم رکورد ماهانه تولید این ناحیه ۵2 هزار و 
۵89 تن ثبت شــود و هم پس از 17 ماه شــاهد 
ثبــت نصــاب جدیــدی در تولید مجمــوع کارخانه 

های شماره 1 و 2 فوالد سازی باشیم.
مجمــوع تولیــد فوالدســازی در شــرکت بــا 
افزایش 1992 تنی نســبت به رکورد پیشــین که 
در آبــان 1398 ثبــت شــده بــود، به رقــم ماهانه 

10۵هزار و 3۴2 تن رسید. 
شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی شرکت با 
تبریک این موفقیت گفت: پشتیبانی مدیرعامل 
محترم و اهضای هیات مدیره شرکت از همکاران 
خود در جبهه تولید، انگیزه باال و تعهد سازمانی 
کلیــه کارکنــان، تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه، 
انگیــزه و هماهنگــی و همدلــی میــان واحدهــای 
پشتیبانی، بهره برداری، پیمانکاران از مهم ترین 
 عوامــل ایــن رکوردشــکنی کــم ســابقه برشــمرده 

می شوند . 

نخســتین  ایــران،  در  بــار  اولیــن  بــرای 
و  واقعــی  اســتاندارد،  فرانچایــزی  مجموعــه 
را  فعالیــت  بین المللــی  معیارهــای  براســاس 
بطور رسمی آغاز کرد و آماده مشارکت پذیری 

سرمایه گذاران شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، 
هلدینگ شــانا کاســپین مالک و بنیان گذار برند 
ایــن  ایــران اعــام کــرد:  هوپــو  )Hoopoe( در 
مجموعــه کســب و کاری پــس از طــی یــک دوره 
طوالنــی مطالعاتــی و زیرســاختی که به مدت ۵ 
سال توسط یک گروه خبره انجام شد، توانست 
نمونه بومی شده فرانچایز را برای نخستین بار 

در ایران تدوین و ارائه کند.
براساس این گزارش، برند هوپو به عنوان 
اولیــن فرانچایز اســتاندارد ایران که مجموعه ای 
از واحدهــای زنجیــره ای ارائــه کننــده خدمــات 

زیبایی و بهداشــتی برای آقایان اســت و درحال 
حاضر چندین شعبه آن فعالیت را آغاز کرده اند، 
برنامه مدونی برای ارائه خدمات با کیفیت باال و 
یکســان در شــعبه های متعدد در داخل و خارج 
ایــران آمــاده کرده و تمامی زیرســاخت های الزم 
برای رشد انفجاری یک کسب و کار بین اللملی 

در ایران را فراهم کرده است.
شــهریار شــهیر مدیر عامل هلدینگ شــانا 
کاســپین و بنیان گذار برند هوپو درباره اهمیت 
صنعــت فرانچایز در اقتصاد ایران گفت: اگرچه 
ســابقه شــکل گیــری سیســتم فرانچایــز به بعد 
از جنــگ جهانــی دوم بــاز می گــردد و ایــن روش 
کســب و کار توانســت بــه عنوان موتــور محرکه 
از جنــگ، عملکــرد  دیــده  اقتصاد هــای آســیب 
معجزه  واری داشــته باشد و غول های اقتصادی 
را شــکل بدهد اما به نظر می رســد تاکنون هیچ 

نمونه اســتاندارد فرانچایزی در ایران نتوانســته 
شــکل گرفته و اعتماد ســرمایه گذاران داخلی را 
کسب کند. به این دلیل هوپو تقریبا اولین نمونه 
واقعی نظام اقتصادی فرانچایزی در ایران بشمار 
مــی رود.وی افــزود: عــدم اعتمــاد ســرمایه های 
ســرگردان و خروج ســرمایه های ملی به ســمت 
بازارهــای اماک در کشــورهای پیرامونی به این 
دلیل است که هنوز در ایران نمونه قابل اعتماد 
طبق مطالعات کارشناسی برای عرضه یک نمونه 

سرمایه گذاری مطمئن ارائه نشده است.
بــه اعتقــاد مدیــران هوپــو، قرار اســت این 
برنــد بــا تکیــه به دو پــروژه مطالعاتــی عظیم که 
توســط گــروه کارشناســان در زمینــه اســتاندارد 
ســازی صنعت خدمات در ایران و بومی ســازی 
صنعــت فرانچایز براســاس الگوهای بین المللی 
انجــام شــده و با تکیــه بر دانــش و تجربه گروه 

حرفه ای لجستیک در گام اول 100 شعبه داخلی 
و بین المللی تاسیس کند و به یکی از بزرگترین 
مجموعــه هــای فرانچایــزی در صنعــت زیبایــی 

منطقه و جهان تبدیل شود.
و  مــو  پروتــز  تولیــد  کارخانــه  تاســیس 
بکارگیــری 2۵ هــزار نفــر از کارجویــان ایرانی در 
زنجیــره خدمــات هوپــو و جلوگیــری از خــروج 
معادل 100 میلیون دالر سرمایه ملی، بخشی از 
چشم اندازی های پیش روی این شبکه بزرگ ملی 

فرانچایز خواهد بود.
عاقه مندان و صاحبان ســرمایه می توانند 
بــرای انجــام یــک تــور مجــازی، کســب اطاعات 
بیشــتر و ثبــت نــام در تــور فیزیکــی و گرفتــن 
مشاوره های اقتصادی اولیه از طریق این لینک، 
اقدام به سرمایه گذاری در فرانچایز بین المللی 

هوپو کنند.

احتــرام  ادای  و  پاسداشــت  بــا هــدف 
بــه تاش هــای مدير فقيد HSE پتروشــيمی 
پــارس، رژه خودروهــای HSE شــركت های 

پتروشيمی منطقه پارس برگزار شد.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
عملیــات غیرصنعتی پــازارگاد، كاركنان حوزه 
HSE شــركت های پتروشيمی منطقه پارس، 

در ایــن رژه  نماديــن كــه بــا خــود يــك جلــد 
تــاج گل و قــاب عكــس  كام هللا مجيــد ، 
 HSE مرحوم محمود شريفی کيا، مدير فقيد
پتروشــيمی پارس همراه داشتند، با رسيدن 
بــه محــل پتروشــيمی پــارس، با اهــداء كام 
هللا مجيــد و تاج گل بــه مديرعامل، مديران 

و كاركنــان پتروشــيمی پــارس ایــن ضایعه را 
تسليت گفتند.

شــركت  مديرعامــل  مراســم  ايــن  در 
ابــراز  از  قدردانــی  ضمــن  پــارس  پتروشــيمی 
همدردی همكاران HSE، برای آنها آرزوی صحت 

و سامتی کرد.
برخيــی  تشــريح  بــا  حســنی  مســعود 
 HSE فقيــد  مديــر  خصوصيت هــای اخاقــی 
پتروشــيمی پارس، خاطر نشــان کرد: تعهد، 
انضبــاط كاری و اخــاق مــداری از بارزتريــن 
خصوصيــات مرحوم شــريفی كيا در حين كار 
بود كه اين خصوصيت ها نامی ماندگار از او 

برجا گذاشته است.

زمــان برگــزاری مجمــع ســاالنه و فــوق 
العاده چهار شرکت بورسی و فرابورسی برای 
تصویــب صــورت هــای مالــی و تصمیم گیری 
دربــاره افزایش ســرمایه ۴۰۸ درصدی اعام 

شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه 
شرکت پگاه فارس، پگاه اصفهان و توکا ریل 
بــا اتمــام ســال مالی منتهی به اســفند، زمان 

برگزاری مجمع ساالنه را اعام کردند.
همچنیــن شــرکت چــدن ســازان بــرای 
تصمیــم گیــری درخصــوص افزایــش ســرمایه 
ارزیابــی  تجدیــد  محــل  از  درصــدی   ۴08
 دارایــی هــا بــه مجمــع فــوق العــاده مــی رود.

پــگاه فــارس: ســاعت 11 روز چهارشــنبه 29 
اردیبهشت در محل شرکت واقع در کیلومتر 
32 جاده شیراز تخت جمشید پگاه اصفهان: 
ساعت 10 روز یکشنبه 2 خرداد در اصفهان، 
شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان اصفهان 

تهران، خیابان 18 شرقی، پاک 9۵1
تــوکا ریــل: ســاعت 9 روز دوشــنبه 20 
اردیبهشت در مبارکه، جاده اختصاصی فوالد 

مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا
چدن سازان)مجمع فوق العاده(: ساعت 
10 روز دوشنبه 20 اردیبهشت در محل شرکت 
واقــع در اصفهــان، شــهرک صنعتــی جــی، خ 

چهارم

زیرمجموعــه هلدینــگ دارویــی برکــت و 
دارای صــف فــروش از واگــذاری 100 درصــدی 
ســهام آتــی فارمد در ســال 97 و عــدم رابطه 
مالکیتی و ســهامداری در شــرکت آتی فا خبر 

داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری بــورس پرس، 
ســرمایه گذاری البرز کــه در جریان معامات 
یکشــنبه بــا افت انــدک قیمت ســهام و صف 
فــروش روبــرو بــوده از واگــذاری 100 درصدی 
ســهام آتــی فارمد در ســال 97 و عــدم رابطه 
مالکیتی و ســهامداری در شــرکت آتی فا خبر 

داد.

شــایعه  پیــرو  "والبــر"   اســاس،  برایــن 
منتشره در فضای مجازی مبنی بر مالکیت در 
شــرکت آتی فا اعام کرد: ســهام شرکت آتی 
فارمد در 17 آذر ســال 97 بطور 100 درصدی 
واگــذار شــده و درحال حاضر ســرمایه گذاری 
البرز هیچ رابطه مالکیتی و سهامداری در این 
شرکت ندارد و هیچ عضو هیات مدیره ای در 

آن مصوب نکرده است.
بنابراین گزارش، سرمایه گذاری البرز با 
سرمایه اسمی ۴80 میلیارد تومانی در بازار اول 
معامات بورس حضور دارد و هلدینگ دارویی 
برکت ۴9.9 درصد سهام آن را در اختیار دارد.

سه رکورد شکنی فوالد خراسان در آغاز سال ١۴٠٠

اولین فرانچایز استاندارد و بین المللی ایران آماده مشارکت پذیری شد

 HSE بزرگداشت مدیر فقيد واحد
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

زمان افزایش سرمایه ۴۰۸ درصدی 
جذاب و مجمع ساالنه 3 شرکت

 زیرمجموعه برکت و شایعه مالکیت

 در شرکت آتی فا را رد کرد

موفقیت فوالد مبارکه در طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی 
سیستم پاشش آب بر روی پایل های كنسانتره و گندله 

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی 
و فوالدســازی از اجرای موفقیت آمیز طراحی، 
تأمیــن، نصــب، تســت و راه انــدازی سیســتم 
پاشش آب بر روی پایل های کنسانتره و گندله 
پارک های انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی 

با رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.
رضــا خــادم کیمیائی، اجــرای این پروژه را 
در راســتای توجه به ماحظات زیست محیطی 
شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد و افزود: اجرای 
این پروژه کاهش حداکثری گردوغبار ناشی از 
مواد اولیه انباشت شده و جلوگیری از پراکنش 
مواد در هنگام وزش باد در پارک های انباشت و 

برداشت را در پی دارد.
وی در ادامــه بــه نــکات مهــم ایــن پــروژه 
شامل امکان مانیتورینگ و کنترل پاشش آب 
در 27 زون مســتقل، امــکان شناســایی محــل 
نشــتی بــر روی خطــوط پایپینــگ و در نتیجــه 

کاهش قابل توجه مصرف آب اشاره کرد.
محمــد حســنی، رئیس اجــرای پروژه های 
ناحیــه آهن ســازی نیــز در خصوص ایــن پروژه 
بهینه ســازی  و  ظرفیــت  افزایــش  بــا  افــزود: 
پمپ خانه موجود، خطوط جدید به طول تقریبی 
30 کیلومتــر در طول مســیر پایل هــای موجود 
ایجاد و با اســتفاده از رینگ بســته نســبت به 
تأمیــن آب موردنیــاز پروژه اقدام گردید. تعداد 
نازل های استفاده شده در این پروژه 2۵0 عدد 
در نظر گرفته شد که قابلیت توزیع یکنواخت 
آب را در طول مسیر پرتاب خود دارد و با فشار 
ایجادشــده در رینــگ آب تغذیه کننــده آن هــا، 
ســطوح پایل های مذکور، منطقه ای به وسعت 
حدود 1۶0 هزار مترمربع را تا حدود 90 درصد 

پوشش می دهد.
در ادامه، حمید بزاز رئیس واحد مواد خام 
ناحیه آهن سازی نیز مزایای اجرای طرح جدید 
را نســبت بــه طــرح قبلی همپوشــانی مناســب 
پاشــش آب، بهبود مســیرهای دسترسی، عمر 
لوله ها و... معرفی کرد و افزود: انجام این پروژه 
با توجه به اولویت دار بودن انباشت حداکثری 
مواد اولیه در پایل ها، به دلیل نیاز فوالد مبارکه 

از یــک طــرف و عدم دسترســی کامــل پیمانکار 
بــه مســیرهای موردنیاز جهــت حفاری و اجرای 
لوله های دفنی از طرف دیگر، با دشــواری های 
زیــادی همــراه بــود که بــا همکاری و مشــارکت 
مناســب مجموعــه توســعه و بهره بــرداری، این 
مهــم به خوبــی انجــام شــد و پروژه پــس از رفع 
تحویــل  الزم  آموزش هــای  برگــزاری  و  عیــب 

بهره بردار گردید.

نواحــی  پروژه هــای  اجــرای  مدیریــت 
از  پایــان  در  فوالدســازی  و  آهن ســازی 
پروژه هــای  اجــرای  واحــد  پرســنل  زحمــات 
و  مدیریــت  نظــارت،  دســتگاه  آهن ســازی، 
پرسنل بهره برداری ناحیه آهن سازی و کلیه 
همکارانی که در برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی 
و  تشــکر  داشــته اند  مشــارکت  پــروژه  ایــن 

قدردانی کرد.


