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1-موضوع مزایده : چوب ضایعاتی )ری - سراجه–ساوه-قزوین – قم(روغن سوخته)کوه 
نمک- سراجه -خرم دره – پارچین(بشکه فلزی)کوه نمک – قم – سراجه- خرم دره–
ساوه (آهن آالت ضایعاتی ) قم- سراجه- قزوین- ساوه-ری(فیلتر هوا)قم-سراجه-پارچین-

ساوه( كابل)سراجه-قزوین-ساوه-خرم دره-ری(مخزن پالستیكی و بشكه پالستیكی و 
پالستیك ضایعاتی سراجه - نوار و پرایمر ساوه و ری- پالستیك ضایعاتی ری - 

نیروگاه  گزار: شهرری-باقرشهر-بلوارفلسطین-بعداز  مزایده  دستگاه  ونشانی  2-نام 
برق-منطقه سه عملیات انتقال گاز –  واحد کاال – آقایان پارسا مهر و فرجی

استعالم  و  مزایده  )اسناد  كیفی:  ارزیابی  واسناد  مزایده  اسناد  دریافت  زمان   -3  

ارزیابی(از طریق سامانه دولت ستاد ایران 
4- محل دریافت و عودت اسناد مزایده واسناد ارزیابی كیفی: از طریق سامانه دولت 

ستاد ایران 
5-زمان ارائه مدارك :در سامانه ثبت میگردد.

8- زمان بازگشایی پاكات پیشنهادها در سامانه ستاد اطالع رسانی خواهد گرفت .
تلفن تماس در وقت اداری 9 صبح الی 12 : 09125942944 آقای فرجی
كد فراخوان در پایگاه اطالع رسانی مزایدات : سامانه دولت ستاد ایران 

 جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت منطقه سه عملیات انتقال گاز به آدرس
http://district3.nigtc.ir

یا به سایت های ذیل مراجعه فرمائید : 
 http://iets.mporg.ir
http://www.shana.ir

روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز 

شناسه آگهی: 1119747

))حریم خطوط لوله انتقال گاز ، حافظ سالمتی و ایمنی شماست ((

آگهـی مزایده
شماره مزایده : 301 -400الی400-338

ت دوم(
) نوب

شركت انتقال گاز ایران
منطقه سه عملیات انتقال گاز شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه عمومی و دو مرحله ای  

قلم تقاضای  فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری ارزیابی 
کیفی  از دریافت و تحویل اسناد استعالم  ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه 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. ا طالعات و اسناد مناقصه عمومی 
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد  ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه  از برگزاری فرآیند  پس 

صالحیت  ارسال خواهد شد.
الف : مدت تحویل : حداکثر 3 ماه پس از نفوذ قرارداد 

ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج: مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه  به میزان  612/500/000  

ریال  را داشته باشد 
د : توانایی تهیه وتسلیم ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات توسط مناقصه گر به میزان 10 %  کل 

مبلغ پیشنهادی  ) در صورت برنده شدن (

ه: كاالي پيشنهادي الزم است ساخت شركتهاي معتبر و مورد تائید شرکت ملی گاز ایران ) الزاما" تولید 
داخل ( بوده و در صنعت گاز سوابق موثر و مطلوب داشته  باشند.

و: ثبت نام و اخذ كد ملي اطالع رساني مناقصات از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري .
ز: مناقصه گرالزم است داراي كد اقتصادي از وزارت اموراقتصاد و دارايي باشد و ايران كدكاال و شناسه 

ملي را نيزارائه نمايد.
ح: از کلیه تولید کنندگان/ فروشندگان داخلی واجد شرایط دعوت می گردد ، از تاریخ چاپ آگهی و اعالن 
عمومی سامانه  ستاد ظرف دو روز نسبت به دریافت اسناد از این سامانه  اقدام نمایند . شرکت هایی که 
در مهلت مقرر مدارک را دانلود نمایند ، 15  روز فرصت خواهند داشت تا  مدارك ارزيابي كيفي را تکمیل 

و به سامانه ارسال نمایند.
شرکت گاز استان تهران در رد پیشنهاداتی که شرایط این آگهی و اسناد مناقصه را رعایت ننمایند مختار 

است و مناقصه گرحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
41934-021  : تماس  مرکز   : سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس   اطالعات 

دفتر ثبت نام : 88969737-85193768
شماره فراخوان : 2000092769000001

روابط عمومی شرکت گازاستان تهران  تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/1/21   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/1/22                          

شناسه آگهی: 1119381

ت دوم(فراخوان  ارزیابی کیفی  مناقصه خرید آند MMO تولید داخل )ایران(تقاضای 9940064
) نوب

شركت  ملی گاز ایران
شرکت گاز استان تهران

معــاون بهره برداری شــرکت فــوالد مبارکه 
از رکوردشــکنی تولیــد فــوالد API  تختال هــای 
محیط های نفت و گاز ترش و شــیرین در ســال 
99 خبــر داد و اعــام کــرد بــا تولیــد 275 هــزار 
تــن تختال هــای محیــط گاز ترش در ســال  99، 
رشــد 53  درصدی نســبت به ســال 98 به ثبت 
رســید. این در حالی اســت که در تولید تختال 
محیــط گاز شــیرین نیز بــا تولیــد 303 هزار تن 
در سال 99، رشد 139 درصدی نسبت به سال 
98 محقق شد و از خروج مقادیر زیادی ارز  از 

کشور جلوگیری به عمل آمد.
عبــاس اکبری محمــدی افزود: میزان تولید 
فــوالد محیــط شــیرین از 85 هزار تــــن در ســال 
1397 به 127 هزار تن در سال 1398 و به 303 
هزار تن در سال 1399 رسید که به ترتیب رشد 
50 و 139 درصــدی را بــه همــراه داشــت. ضمــن 
اینکــه تولیــد فوالد محیط تــرش از حدود 3 هزار 
تن در سال 1397 )که مربوط به تولید آزمایشی 
بود( به 180 هزار تن در سال 1398 و 275 هزار 
تــن در ســال 1399 رســید کــه رشــد حــدود 53 

درصدی داشته است.
وی تصریــح نمــود: تولیــد تختال هایــی کــه 
تأمین کننــده ورق هــای موردنیاز در قســمت های 
حســاس صنایــع نفــت و گاز هســتند، از ســال 
1397 در دســتور کار شــرکت فــوالد مبارکه قرار 
گرفــت و بــه علــت آنکــه صنایــع نفــت و گاز از 
اســتاندارد API  اســتفاده می کردند طراحی این 

محصوالت نیز بر این اساس انجام گرفت.
معاون بهره برداری یادآور شــد: برای اولین 
بــار در ایــران فراینــد طراحــی ایــن محصــوالت با 
درخواســت مشــتری از قســمت فروش در واحد 
تــرو پروســس مدیریــت MPT  آغــاز شــد و ایــن  
واحــد در تعامــل با مشــتری از یک طــرف و دفتر 
فنــی تولید و قســمت های عملیاتی تولید ناحیه 
فوالدسازی از طرف دیگر، اقدام به طراحی اولیه 
این محصوالت نمودند، به طوری که بعد از تولید 
آزمایشــی و تأییــد کنتــرل کیفــی بــرای مشــتری 
بــه  تبدیل شــدن  تــا  آزمایشــی  تولیــد  و  ارســال 
محصــول نهایی ) که در این مورد غالبا لوله های 
انتقال است( در کارخانه مشتری ادامه یافت . 

عبــاس اکبــری محمدی همچنیــن به موارد 
مصــرف ایــن محصوالت اشــاره و گفــت: مصرف 
عمــده فوالدهــای محیــط شــیرین در پروژه هــای 
عمــده  و  کشــور  مختلــف  نقــاط  در  گازرســانی 
مصرف فوالدهای محیط ترش برای پروژه ملی و 
استراتژیک خط لوله انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک بوده است که تنها در این پروژه از خروج 
400 میلیــون دالر ارز از کشــور فقــط در بخــش 

فوالدسازی آن جلوگیری به عمل آمد.
معــاون بهره بــرداری در پایــان  از واحدهای  
فروش ، برنامه ریزی تولید، متالورژی و روش های 
تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگاه های فوالدسازی 
و محصول، تعمیرگاه مرکزی و خرید که در تولید 
تختال های محیط ترش و شــیرین همکاری الزم  
بــا ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم  را 

داشته اند تشکر و قدردانی نمود.

کنترل دقیق تطابق محصول تولیدشده با 
استاندارد و الزامات اختصاصی هر پروژه

در ادامــه غالمرضــا ســلیمی مدیــر ناحیــه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم نیز در خصوص 
فرایند تولید این محصوالت یادآور شــد:  فرایند 

تولید این نوع از فوالد دارای حساسیت های ویژه 
در هر چهار مرحله تولید، یعنی کوره های قوس 
، متالــورژی ثانویــه ، ریخته گــری و آماده ســازی 
تختــال اســت. تنظیــم اولیــه عناصــر و دمــا در 
کوره هــای قوس ، تنظیــم نهایی عناصر و دما در 
متالورژی ثانویه، به ویژه کاهش گوگرد با فرایند 
گوگردزدایــی و همچنین کاهش هیدروژن که با 
طــی ســیکل گاززدایی صــورت می پذیــرد، کنترل 
شــرایط ریخته گری که باعث جلوگیری از عیوب 
جدایــش فیزیکــی و شــیمیایی حتــی در مقیاس 
میکروسکوپی می شود و در نهایت شرایط خاص 
خنــک کاری و بازرســی کــه در واحــد آماده ســازی 
تختال توســط پرســنل این واحد و کنترل کیفی 
می بایســتی اعمال گردد، گوشه ای از حساسیت 

تولید این محصول است.
وی تأکیــد کــرد در همه ایــن مراحل تطابق 
الزامــات  و  اســتاندارد  بــا  تولیدشــده  محصــول 
اختصاصــی هــر پــروژه به دقــت کنتــرل و بعــد از 
دریافت تأیید نهایی، تولید انبوه آغاز شد. ضمن 
اینکــه بایــد گفــت در مورد فوالدهــای محیط گاز 
ترش به علت وجود حساسیت های بیشتر حتی 
در طراحــی، نماینــدگان مشــتری حاضــر بــوده و 
دغدغه هــا و الزامــات موردنظــر خــود را پیگیــری 

می کردند.

ریخته گــری  بــرای  الزم  شــرایط  تدویــن 
گریدهــای مخصــوص محیــط تــرش و شــیرین 
ناحیــه  متخصصــان  و  کارشناســان  به همــت 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
محیی الدین اتحادتوکل رئیس برنامه ریزی 
و کنتــرل تولید فوالدســازی نیــز در این خصوص 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی مصــرف 
گریدهــای محیــط ترش و شــیرین، نیاز به حذف 
گوگــرد و هیــدروژن محلــول در فوالد اســت؛ لذا 
پس از تخلیه ذوب از کوره های قوس الکتریکی 
و افــزودن عناصــر آلیــاژی اولیــه عملیــات حــذف 

گوگــرد در واحــد متالــورژی ثانویــه انجام شــده و 
پــس از تنظیــم دمــا در واحد پیشــرفته گاززدایی 
در خــأ )RH(هیــدروژن محلــول در ذوب کاهش 
می یابد. پس از نمونه گیری و تأیید واحد کنترل 
کیفی، در آخرین مرحله عناصر آلیاژی موردنیاز 
تنظیم شده و پاتیل مذاب به ماشین ریخته گری 
ارسال می شود. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
تختال هــای مذکور جهت تولیــد لوله های انتقال 
نفت و گاز اســتفاده می شــود و به لحاظ ترکیب 
شــیمیایی نفــت و گاز توجــه بــه میــزان خوردگی 
لوله هــا از اهمیت بســیار زیادی برخورداراســت، 
مذکــور،  تختال هــای  ریخته گــری  هنــگام  در 
کنتــرل شــرایط ریخته گــری جهــت تولیــد تختال 
بــا آنالیــز شــیمیایی یکنواخت و بــدون ناخالصی 
از اهمیــت بســزایی برخوردار اســت، به طوری که 
جهــت آمادگــی ریخته گــری تختال هــای مذکــور 
مذاکرات متعددی با شــرکت ها و واحدهای نورد 
و لوله ســازی به عنــوان مشــتری و همــکار انجــام 
پذیرفــت و نقشــه راه جهــت تولیــد تدوین شــد. 
بــا توجــه به شــرایط تدوین شــده، کارشناســان و 
ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  متخصصــان 
مــداوم شــرایط الزم بــرای ریخته گــری گریدهــای 
مخصوص محیط ترش و شیرین را تدوین کردند 
کــه به طــور مختصــر می تــوان بــه دمــا و ســرعت 
مناســب ریخته گــری، نــرخ خنــک کاری تختــال ، 
چگونگی ســکوئنس ماشین ریخته گری، شرایط 
خنک کاری تختال در واحد آماده سازی تختال و 
 چگونگی انجام آزمایش ها بر روی تختال اشــاره

 کرد.

موفقیــت ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
  SCC و  HIC مداوم در گذراندن کلیه تست های
در  زمینــه تولید محصوالت در محیط گاز ترش 

و شیرین
سنایی نژاد سرپرست دفتر فنی ریخته گری 
مــداوم ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم  

نیــز  گفت: از مشــکالت اولیــه که در ریخته گری 
تختال هــای محیــط تــرش وجــود دارد تکنولــوژی 
اســتفاده از  Dynamic Soft Reduction  اســت 
که جهت رفع جدایش شیمیایی در مرکز تختال 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. جهت اســتفاده از 
DSR   ،کارشناســان ناحیــه بــا تحقیقــات زیاد با 

استفاده از دانش فنی و تجربیات موجود، اقدام 
بــه راه انــدازی سیســتم DSR  بر  روی ماشــین 5 
ریخته گــری کردند و توانســتند ریخته گری گرید 

گاز ترش را با کیفیت انجام دهند .
 وی فراینــد تســت ماکــرواچ جهــت کنتــرل 
میــزان جدایــش شــیمیایی ناخالص هــاو عیــوب 
در  مطــرح  مــوارد  دیگــر  از  را  تختــال   داخلــی 
تولیــد گریدهــای گاز تــرش دانســت  و گفت: در 
پــروژه مذکــور فرایندهــای تســت در آزمایشــگاه 
مورداســتفاده قــرار گرفت کــه بیانگر نقش مهم  
آزمایشــگاه فوالدســازی در تولیــد ایــن محصــول 
اســت. در مورد فوالدهای محیط ترش نیز  الزم 
بــود مســتندات فراینــد تولیــد، کنتــرل کیفیت و 
مقادیــر آزمایشــگاهی بــه مشــتری تحویل شــود 
که همکاری کارکنان دفتر فنی تولید، آزمایشگاه 
فوالدســازی، کنترل کیفیت، برنامه ریزی تولید  و 

گواهی کیفیت در این زمینه ستودنی است.
سرپرســت دفتــر فنــی ریخته گــری مــداوم 
بــه  مــداوم  ریـــخته گری  و  فوالدســازی  ناحیــه 
در  مورداســتفاده  اســتانداردهای  از  بعضــی 
تولیــد ایــن محصــول نیــز اشــاره و تصریــح کــرد: 
اســتانداردهای مورداستفاده در تولید گریدهای 
مذکــور اســتاندارد  5L PSL2 API  جهــت گریــد 
گاز ترش MS API X60 و گریدهای گاز شــیرین  
X70  X60  X52  API GR-D  X42    اســت. 
و  تــرش  گاز  محیــط  در  محصــوالت  تولیــد  در 
شــیرین، ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
و    HIC تســت های  کلیــه  بــه گذرانــدن  موفــق 
 SCC  شــده اند کــه مــورد تأییــد مصرف کننده هــا

 است.

تیــوان  محرکــه  قــوای  توســعه  شــرکت 
فعالیت رســمی خود را با تولید پیشــرانه های 

کم مصرف آغاز کرد. 
بــا  ایــن مراســم  بــه گــزارش ســایپانیوز، 
حضــور برخــی مقامــات دولتــی همــراه بــود و 
رئیــس جمهــوری هم به صورت مجــازی فرمان 
افتتاح خط تولید موتورهای تیوان را اعالم کرد. 
پیشرانه جدید سه سیلندر و کم مصرف تیوان 
بــرای محصــوالت خانــواده   SP100  ســایپا در 
نظــر گرفته شــده و در حال حاضــر تولید اولیه 

آن شروع شده است. 
شــرکت توســعه قــوای محرکــه تیــوان از 
سال 1392 فعالیت خود را آغاز کرد و در این 
میان شــرکت هایی چــون  AVL اتریش و گروه 
خودروســازی ســایپا بــا همــکاری معاونت علم 
و فنــاوری نهاد ریاســت جمهوری، با مشــارکت 
خود اقداماتی را برای آغاز تولید پیشــرانه های 
کــم مصــرف در ایــران انجــام دادنــد. در نهایت 
در اواخــر دولــت یازدهم نمونه اولیه پیشــرانه 

ســه ســیلندر تیــوان بــا حضــور مدیــران ارشــد 
ایــن شــرکت خصوصــی، مدیــران ســایپا، وزیــر 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس  و  صمــت 
زیســت رونمایی شــد. اما آغاز تحریم ها برخی 
چالش ها را برای تولید این پیشــرانه در کشور 
ایجــاد کــرد و در نهایــت پــس از ماه هــا، ایــن 
امــکان فراهم شــد تا مجهزتریــن و به روزترین 
خــط تولیــد قــوای محرکــه در شــهرک کاســپین 

استان قزوین شروع به کار کند.
در مراســم افتتاح کارخانــه تیوان مدیران 
این شــرکت دانش بنیان و خصوصی در حضور 
مدیران سایپا و مگاموتور، خبر نصب پیشرانه 
ســه ســیلندر توربــو شــارژر را بــرای خانــواده 
محصــوالت SP100 اعــالم کردنــد. مدیرعامــل 
شــرکت تیــوان در توضیحــات خــود بــه رئیــس 
جمهوری اعالم کرد که این موتور ســه سیلندر 
و توربوشــارژر در گام نخســت بــر روی ســایپا 
آریــا در جایــگاه یــک کراس اوور شــهری نصب 
خواهــد شــد و در حــال حاضر فراینــد جانمایی 

و تطبیــق ایــن پیشــرانه بــا خانــواده SP100 در 
دست انجام است.

موتور و پیشرانه یک لیتری سه سیلندر 
توربو تیوان

خــود  در صحبت هــای  جمهــوری  رئیــس 
پیرامــون افتتــاح خط تولید شــرکت تیوان، این 
و  کــرد  تحســین  را  آن  مهندســی  و  پیشــرانه 
حضــور آن در محصــوالت ســایپا از جملــه آریــا 
را گامــی مثبــت بــرای رشــد و توســعه صنعــت 
خــودرو دانســت و ایــن اقــدام را تحســین کرد. 
همچنین گفته می شــود که در ســال 1401 این 
پیشــرانه ســه ســیلندر بر روی برخی تیپ های 
شــاهین و آریــا نصــب می شــود و بــه عبــارت 
ســاده تر ایــن خودروهــای ملــی بــا بــه روزترین 
فنــاوری موجــود در زمینــه قــوای محرکــه راهی 

جاده های کشور خواهند شد.
لیتــری  یــک  پیشــرانه  اولیــه  مشــخصات 
 SP100 و ســه ســیلندر تیــوان بــرای خانــواده

سایپا:

کــه در  آریــا  پیشــرانه جدیــد شــاهین و 
کارخانــه تیــوان ســاخته می شــود، 999 ســی 
ســی حجــم دارد و بــا آرایش 3 ســیلندر خطی 
و 12 ســوپاپ در مدار تولید قرار گرفته اســت. 
فناوری هایــی  بــه  آلومینیومــی  پیشــرانه  ایــن 
چــون زمان بنــدی متغییــر دوگانــه ســوپاپ ها، 
پمپ روغن متغییر، باالنســر، پاشــش سوخت 
مستقیم، توربوشارژر، نسل جدید خنک کاری 
و… مجهز است و می توان به صورت استاندارد 
143 اســب بخار را با گشــتاور 222 نیوتن متر 

تولید کند. 
همچنیــن اســتاندارد آالیندگــی پیشــرانه 
نــوع  از  ســایپا   SP100 خانــواده  بــرای  تیــوان 
یــورو 6 اســت و در هــر کیلومتــر تنهــا 90 گــرم 
دی اکســیدکربن تولیــد می کنــد. ایــن پیشــرانه 
آریــا  و  شــاهین  چــون  خودروهایــی  روی  بــر 
بــا جــرم خالــص کمتــر از 1300  )محصوالتــی 
کیلوگرم( مصرف سوخت بهینه 5 لیتر به ازای 

هر 100 کیلومتر را دارد.

پتروشیمی غدیر در بورس 
درج شد

بــا نمــاد »شــغدیر« در  شــرکت پتروشــیمی غدیــر 
فهرســت نرخ هــای بــازار دوم بــورس اوراق بهــادار تهــران 

درج شد.
و  نفــت  مهــم  رویدادهــای  آژانــس  گــزارش  بــه 
تهــران  بــورس  بهــادار  اوراق  پذیــرش  انــرژی،  مدیریــت 
اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه موافقــت هیــات  پذیــرش اوراق 
بهــادار در جلســه مــورخ 26 شــهریور امســال بــا پذیــرش 
در  عــام(  )ســهامی  غدیــر  پتروشــیمی  شــرکت  ســهام 
بــورس اوراق بهــادار تهــران و بــا عنایــت بــه احــراز مــوارد 
تعییــن  شــده در مصوبــه   مزبــور، نماد شــرکت پتروشــیمی 
شــد. درج  بــورس  در  روزگذشته)شــنبه(  از   غدیــر 

 شایان ذکر است این شرکت به  عنوان پانصد و هشتاد و 
پنجمین شرکت پذیرفته  شده در »ساخت مواد شیمیایی 
و محصوالت شــیمیایی«، گروه »مواد شــیمیایی اساسی« 
و »تولید پالستیک اولیه والستیک ترکیبی« با کد صنعت 
»4413« و نمــاد » شــغدیر، SHEGHADIR« در فهرســت 
نرخ هــای بــازار دوم بــورس اوراق بهــادار تهــران درج شــده 

است.

مهندس شیری مشاور 
مدیرعامل در حوزه طرح 

و توسعه تاپیکو شد
بــا حکــم حســین ابویــی، مدیرعامل تاپیکــو، محمود 
شیری بعنوان مشاور مدیر عامل در حوزه طرح و توسعه 

تاپیکو منصوب شد.
بــه گــزارش آژانــس رویدادهــای مهــم نفــت و انــرژی 
واثــق  رجــا  اســت؛  آمــده  تاپیکــو  مدیرعامــل  حکــم  ، در 
دارم کــه همکاری هــای مشــاوره ای آن جنــاب، سبب ســاز 
ســرمایه گذاری  شــرکت  مجموعــه  در  ســازنده  تحــوالت 
شــد. خواهــد  تامیــن  پتروشــیمی  و  گاز  و   نفــت 

و  تاپیکــو  مدیرعاملــی  شــیری،  مدیریتــی  کارنامــه  در 
مشــاور  همچنیــن  و  ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 
امــور پتروشــیمی و مدیــر عامــل  معــاون وزیــر نفــت در 
می خــورد. چشــم  بــه  پتروشــیمی  صنایــع  ملــی   شــرکت 

بــه نظر میرســد با آمــدن مهندس شــیری طرح های تاپیکو 
فعــال و ســرعت بیشــتری بــه خــود بگیرند.همچنیــن در 
احــکام جداگانــه ای از ســوی ابویی؛ دکتر فریــدون رهنمای 
رودپشــتی بــه عنــوان مشــاور مدیرعامــل در حــوزه مالی و 
ســرمایه گذاری و مهنــدس مهــدی حکاک به عنوان مشــاور 
مدیر عامل در حوزه مهندسی و فن آوری منصوب شدند. 

پتروشیمی بوعلی سینا 
به مدار تولید بازگشت 

رئیس بهره برداری شــرکت پتروشــیمی بوعلی سینا 
از پایــان تعمیــرات اساســی در ایــن واحــد پتروشــیمی و 

بازگشت به مدار تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، علی قاســمی رئیس 
بهره برداری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا گفت: درپی توقف 
تولید یکی از شــرکت های ذینفع پتروشــیمی بوعلی سینا به 
منظور انجام تعمیرات اساســی، با تکمیل مخازن شــرکت از 
محصوالت، این واحد به بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه 
در ایــن مــدت و بــا رعایــت کامل شــیوه نامه های بهداشــتی، 
واحد های این مجتمع از 7 اسفند از سرویس خارج شدند و با 
استفاده از توان نیرو های داخل مجموعه، عملیات تعمیراتی 
آغاز شد، افزود: از 24 اسفند پارسال نیز عملیات راه اندازی 
مجدد واحد ها در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون واحد های 
 مجتمــع بــا 100 درصــد ظرفیــت اســمی در مــدار تولیــد قــرار 

گرفتند.

اصالحیه»شپاکسا« در 
خصوص افزایش سرمایه 
شــرکت پاکســان مبلغ افزایش ســرمایه را با انتشار 
اصاحیه ای از 4.3 میلیارد تومان به 430 میلیارد تومان 

افزایش داد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت پاکســان با 
نماد معامالتی شپاکسا در اصالحیه گزارش تصویب افزایش 
سرمایه رقم افزایش سرمایه را 4٣٠ میلیارد تومان اعالم کرد 
 که در گزارش قبل به اشتباه 4.٣ میلیارد تومان اعالم شده 

بود.

شروع مجدد فعالیت 
تعلیق شده در »جم«

شــرکت پتروشــیمی جــم از شــروع مجــدد فعالیــت 
تعلیق شده قبلی خود خبر داد. 

بااقتصاد، شــرکت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
پتروشــیمی جم طی افشــای اطالعات بااهمیت گروه الف 
در سایت کدال اعالم کرد که تعمیرات دوره ای )اضطراری( 
در واحــد پلــی اتیلن ســنگین HDPE در روز 20/1/1400 به 

اتمام رسیده و واحد راه اندازی شده است. 

بندرخشک پیشگامان 
روی ریل تحقق شعار ۱۴۰۰
به گفته مدیر عامل بندرخشــک پیشــگامان، بســتر 
فراهــم شــده در ایــن بنــدر تعاونــی موجــب پشــتیبانی از 

تولید و تحقق شعار سال 1400 می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بندرخشــک پیشــگامان؛  
محمدرضا شهســواری با اشــاره به ظرفیت های ایجاد شده 
در بندرخشــک پیشــگامان اظهــار کــرد: در ایــن بنــدر همه 
زیرســاخت های حیاتی مورد نیاز تولید و نیز امکانات الزم 
بــرای حمایــت و پشــتیبانی از تولیــد داخلــی و تولیدکننده 

فراهم شده است.
وی افــزود: بســتر مناســب انبــارش، حمل جــاده ای و 
ریلی مقرون به صرفه، صادرات کاالهای تولیدی و واردات 
مواد اولیه مورد نیاز در بندرخشک پیشگامان فراهم شده 
اســت و با افتتاح رســمی این بندر عظیم 700 هکتاری در 
اســفند گذشــته آمادگــی الزم بــرای پشــتیبانی از تولیــد و 

تحقق شعار سال بیش از پیش وجود دارد.
مدیر عامل بندرخشک پیشگامان کاهش تشریفات 
گمرکی و وجود زیرســاخت های منحصر به فرد لجســتیکی 
در ایــن بنــدر اقتصــادی را از جملــه مصادیــق رفــع موانــع و 
مانــع زدایــی از تولیــد دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد: بــا 
مشــارکت ســرمایه گذاران حوزه هــای مختلــف تبلــور ایــده 
تعاونــی و اســتفاده از ســرمایه های خــرد مــردم بیــش از 

گذشته نمود عینی یابد.
شهســواری بــا بیــان اینکــه تولیــد داخلــی زیــر بنــای 
اقتصــاد قــوی و اشــتغال پایــدار اســت، ادامــه داد: بســتر 
بــرای حضــور ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان بخش هــای 
مختلف در بندرخشک پیشگامان فراهم است و همچنین 

تسهیالت مناسب به آن ها ارائه می شود.

»کنترل تولید« پتروشیمی 
شهیدتندگویان، واحد برتر 

در سال 99 شد
هم زمــان بــا ثبت رکــورد تاریخــی و بی ســابقه تولید 
پتروشــیمی شــهیدتندگویان در ســال 99، شــرکت ملــی 
صنایــع پتروشــیمی واحــد کنتــرل تولیــد ایــن مجتمــع را 

به عنوان واحد برتر سال 1399 انتخاب کرد.
شــهیدتندگویان،  پتروشــیمی  شــرکت  گــزارش  بــه 
تولیــد  بی ســابقه  و  تاریخــی  رکــورد  ثبــت  بــا  هم زمــان 
پتروشــیمی  در  تــن محصــول  هــزار  و 104  میلیــون  یــک 
شــهیدتندگویان در ســال 99، مدیریــت امــور هماهنگــی 
و کنتــرل تولیــد شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با ارســال 
لوحی از واحد کنترل این شــرکت به عنوان واحد نمونه در 

سال »جهش تولید« قدردانی کرد.
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی هرســاله بر اســاس 
معیارهایــی از قبیــل ســرعت، دقــت و صحــت اطالعــات 
ارســالی و همــکاری و مشــارکت، واحدهــای کنتــرل تولیــد 
شــرکت های پتروشــیمی را ارزیابی می کند. در این زمینه، 
واحــد کنترل تولید پتروشــیمی شــهید تندگویــان به عنوان 
یکــی از واحدهــای برتــر در ســال »جهــش تولیــد« معرفی 

شده است.
با وجود این، پتروشیمی شهیدتندگویان پس از اجرای 
چنــد طــرح رفــع موانــع و گلوگاه های تولید شــامل طراحی 
و ســاخت مبدل هــای کارخانــه CTA 2، احیــای کاتالیســت 
پاالدیــوم و... بــا حمایت از شــرکت های دانش بنیان ایرانی 
کــه بــه ثبت رکوردهــای جدید تولید منجر شــد، قصد دارد 
در ســال 1400 کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری به ســال 
»تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« نام گــذاری شــده، 

گام های مؤثری در مسیر پایداری و جهش تولید بردارد.
پتروشــیمی شــهیدتندگویان بزرگ تریــن تولیدکننــده 
محصــوالت مهــم و راهبــردی پلی اتیلــن ترفتــاالت )PET( و 
اسید ترفتالیک خالص )PTA( در کشور است. این شرکت 
به عنــوان بزرگ تریــن و تنهــا تولیدکننــده محصــول زنجیره 
پلی اتیلــن ترفتاالت در صنعت پتروشــیمی کشــور ظرفیت 
تولید ساالنه بیش از یک میلیون و 587 هزار تن محصول 

متنوع از جمله گریدهای مختلف PET را دارد.

پایان عملیات اجرایی 
پتروشیمی مسجد سلیمان

به گفته فرماندار مسجدسلیمان ، صنعت پتروشیمی 
کشــور بــا تکیــه بــر دانــش و تــوان متخصصــان داخلــی در 
روز هــای تحریــم ، آمــاده افتتاح یک طرح مهم پتروشــیمی 

با سبد محصوالت استراتژیک اوره و آمونیاک می شود.
محمد پاکدل افزود : عملیات ساخت و احداث مجتمع 
پتروشــیمی مسجدســلیمان به اتمام رســیده اســت و پیش 
از پایان نخســتین ماه ســال 1400، به صورت رسمی افتتاح 

خواهد شد.
فرمانــدار مسجدســلیمان بــا اشــاره بــه آغــاز تولیــد 
محصــوالت در ایــن مجتمــع صنعتــی گفــت : پتروشــیمی 
مسجدســلیمان پــس از طــی مراحــل نهایــی تولیــد آمــاده 
افتتاح رســمی با حضور مقامات کشــوری خواهد شد.این 
شــرکت بــرای حــدود یــک هــزار و 500 نفــر بــه صــورت 
مســتقیم اشــتغال زایی کرده و در روز های سخت تحریم، 
با تکیه بر توان متخصصان داخلی عملیات اجرایی آن به 

پایان رسیده است.

رئیس جمهوری پیشرانه جدید خانواده SP100 سایپا را تحسین کرد

  API رکوردشکنی تولید تختال های گرید
محیط های نفت و گاز در فوالد مبارکه


