
 . دوشنبه . 23 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4646 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

به  مزایده عمومی  از طریق  را  ذیل  اقالم  دارد  نظر  در  ایران  نفت  مخابرات  و  لوله  شركت خطوط 
فروش برساند

1- محل و مكان اجرای كار  : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – كمیسیون مناقصات 
2- مدت اجرای كار : سه ماه 

3- نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
4- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

شرایط و مدارك شركت در مزایده :
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 123/750/000 ریال  بصورت یك یا تركیبی از 
ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست 
به شماره شبا IR 360100004101046838162801  بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران بنام شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت  ایران واریز گردد ضمنا" تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه 

بارگزاری گردد .
اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در  1- درج كد 

سامانه ستاد
2- درج كد ملی جهت اشخاص حقیقی و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات در پیشنهاد قیمت مندرج 

در سامانه ستاد

3- ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% كل مبلغ پیشنهادی برنده مزایده
تا ساعت 14:30  دارند   مهلت  كنندگان  از سامانه: شركت  مزایده   اسناد  دریافت  نحوه   و  زمان 
 روز شنبه مورخ 1400/02/04 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكی دولت) ستاد( به نشانی 

پرداخت  درگاه  به  اتصال  طریق  از  هزینه  پرداخت  و  اسناد  خرید  به  نسبت   www.setadiran.ir  

الكترونیك اقدام نمایند.
انجام  از سایت مزبور  انتخاب برنده  تا  از فراخوان  الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مزایده 
خواهد شد و الزم است مزایده  گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت 
نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به 

شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند.
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهاد درسامانه :شركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30 روز 
شنبه  مورخ 1400/02/18  نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیك 
دولت) ستاد( اقدام  و اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك و مهر شده را به 

دفتر كمیسیون مناقصات به آدرس ذیل ، در مهلت مذكور تحویل و رسید مربوطه دریافت نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 
در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پالك 
188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد 

شد.

www.shana.ir    -     www.setadiran.ir    -       www.ioptc.ir.  ضمناً متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 61630352-021 آقای حداد تماس حاصل فرمایند

روابط عمومی  انتشار نوبت اول : 1400/01/23 نوبت دوم : 1400/01/25 

شناسه آگهی:1121454

ت اول(آگهی مزایده عمومی )1099001105000018  (
) نوب

 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

توضیحتعداد اقالم مزایدهردیف

سیم كارتها كاركرده می باشند و به صورت یكجا فروخته می شود . 17سیم كارت همراه اول 1

National Iranian South Oilfields Company )NISOC( intends to purchase the following goods

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “ Intention To Participate“ letter via fax to the following 
  number along with their resume according to Qualitative Assessment Form no. 2, available at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after the

second announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded.
  The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of 

                                      “ 16,218 EURO ” or

 “ 4,506,540,000 RIAL ”, in favor of NISOC.
Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative Assessment Forms can be accessed via: www.nisoc.

 ir-material procurement management tab
ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN

PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

شناسه آگهی: 1191695
TENDER NO.: 01-31-9780017)ت دوم

) نوب

   N. I. S. O. C.
 NATIONAL IRANIAN SOUTH

OILFIELDS COMPANY
AHVAZ-IRAN

Items Material Description Quantity

3 P/F “SOLAR” GAS TURBINE, MODEL MDG-1200

REF. SOLAR DIVISION INTERNATIONAL

9

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
                                         Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex,

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 34 12 34 55                Fax No.: 061 34 45 74 37

  Public Relations
  www.shana.ir -  www.nisoc.ir-  http://iets.mporg.ir

سازمان هواشناسی کشور در نظر دارد تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای 
ساخت تونل باد به شماره )2000003010000001( را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی  و  گران  مناقصه   پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
 www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
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 انتشار آگهی مناقصه روز دوشنبه تاریخ 

1400/01/23ميباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13:00 روز چهارشنبه 
تاریخ1400/01/25 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت13:00روز یکشنبه تاریخ1400/02/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت09:00 روز سه شنبه تاریخ  1400/02/07

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 : 88969737 و 85193768

روابط عمومی سازمان هواشناسی کشورتاریخ چاپ نوبت اول: 1400/01/23   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/01/24                          

شناسه آگهی 1121285 م الف 118

ت اول(فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت تونل باد
) نوب

وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشـناسی کشور

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 مرکزی وزارت نفت

شناسه آگهی: 1112496

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

اطالعیه مهم
) نوبت سوم(چهارمین فراخوان ارزیابی صالحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت

ارزیابی کیفی  با  البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان  شرکت گاز استان 
مناقصه به شماره نیاز درسامانه ستاد  2000001402000002 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. تاریخ ثبت  مناقصه در سامانه  مورخ 

1400/01/21  می باشد.
مبلغ برآورد اولیه: 42،100،000،000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق آیین نامه تضمین معامالت 
مبلغ  به   1394/09/22 تاریخ  هـ  123402/ت50659  شماره  به  دولتی 

2،105،000،000ریال
 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت: ساعت 16:00 روز 

شنبه تاریخ 1400/01/28

روز  مناقصه گر در سایت: ساعت 16:00  اسناد توسط  بارگذاری  زمان  آخرین 
شنبه تاریخ 1400/02/11

 زمان بازگشایی پاکتها: گشایش پاکت " الف ، ب ،ج " : ساعت 12:00 روز یکشنبه  
تاریخ 1400/02/19

در  توانیران  سامانه  تاییدیه  و  نفت  وزارت  تاییدیه  ارائه  گر :  مناقصه  شرایط 
خصوص اقالم موضوع مناقصه توسط مناقصه گران الزامی میباشد       

مدت اعتبار پیشنهادات: 3 ماه تقویمی  
آدرس : استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوارتعاون، خیابان فرهنگ، روبروی 

تربیت 6، شرکت گاز استان البرز، امورپیمانها
تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868

انتشار نوبت اول : 1400/01/23 نوبت دوم : 1400/01/24              روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

شماره مجوز : 253. 1400

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
)خرید رگوالتور -9930042(

ت اول(
) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان البرز) سهامی خاص(

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، 
از افزایــش ســهم تولیدات متعلق بــه برند ایران 
خودرو در ســال۱۴۰۰ خبر داد و اعالم کرد ایران 
خــودرو در صــدد اســت بــا تداوم رونــد طراحی و 
توسعه محصوالت جدید، سهم سایر برندها را در 
ســبد محصوالت کاهش داده و سهم برند ایران 
خودرو را از ۲۷ درصد به ۴۰ درصد افزایش دهد. 
این عدد براســاس نقشــه راه ترســیم شــده، در 

سال های آینده به ۸۰ درصد خواهد رسید. 
بــه گــزارش ایکوپــرس، فرشــاد مقیمــی در 
نشســت با رئیــس پلیس امنیت اقتصــادی ناجا، 
ضمن قدردانی از پشتیبانی های این نهاد از صنعت 
خــودروی کشــور، بــا بیــان این کــه ســال ۹۹ را بــا 
افزایش ۳۵ درصدی تولیدخودرو سواری و رشد۶۷ 
درصدی تولید خودروهای سنگین و نیمه سنگین 
نســبت به ســال ۹۸ در کنار ارتقای پنج محصول 
فعلــی و به تولید رســاندن محصــول جدید تارا به 
پایان بردیم، گفت: رشد تولید محقق شده با تولید 
بیش از ۹۹ درصد از محصوالت به صورت داخلی و 
سهم کم تر از یک درصدی خودروهای مونتاژی رقم 
خورده است که حاصل تالش کارگران و جهادگران 
تولیــد در ایران خودرو و شــرکت های قطعه ســاز و 
 تامین کننده در شرایط تحریم و کرونا بوده است.

وی تصریح کرد: صنعت خودروی کشور ۲۰ درصد 
رشد را در سال گذشته تجربه کرده که سهم ایران 

خودرو در این میان ۸۳ درصد بوده است.
مقیمی با اعالم این که تعداد تولید امسال 
۱۳۰ هزار دســتگاه خودرو بیشــتر از سال گذشته 
خواهــد بــود، گفــت: نزدیک بــه ۱۸۰ هــزار خودرو 
از تولیــدات امســال، متعلق بــه محصوالت جدید 
خواهــد بــود؛ کیفیــت محصوالت و خدمــات را به 
ســطح انتظار و شایســتگی مــردم ایــران خواهیم 
رســاند. مدیرعامل گروه صنعتی ایــران خودرو، از 
رونمایــی کراس اوور ایران خــودرو در آینده نزدیک 
خبــر داد و گفــت: طبــق نقشــه راه ایران خــودرو، 
هــر ســال یک محصول جدیــد وارد بــازار خواهیم 
کرد. پروژه های توســعه موتور و قوای محرکه نیز 
بــه موازات توســعه محصول در دســتور کار ایران 
خــودرو قــرار دارد.وی بــا بیــان این کــه در حــوزه 

ارتقــای کیفیــت محصوالت توانســتیم نخســتین 
ایرانــی را در ســبد  تمــام  پنــج ســتاره  خــودروی 
محصوالت خود قرار دهیم؛ گفت: در حال حاضر 
بخــش عمده محصوالت ایران خودرو دارای چهار 
ســتاره کیفی هستند. در سال گذشته توانستیم 
بــا کاهــش ۸۰ درصــدی، تعــداد تعهــدات معــوق 
را از ۱۱۱ هــزار دســتگاه در انتهــای ســال ۹۸، بــه 
 ۲۱ هــزار دســتگاه در پایــان ســال ۹۹ برســانیم.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر این عــدد به ۱۵ 
هزار دســتگاه رســیده و تا پایان فروردین ماه نیز 
به عددی کم تر از ۱۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو، از 
کاهش هزینه حدود ۲۲ هزار میلیارد ریالی ناشی 
از اجرای پروژه های کاهش هزینه در سال گذشته 
خبــر داد و تاکیــد کــرد:  ایــن رونــد در ســال جاری 
نیز با هدف کاهش بهای تمام شــده تولید ادامه 
خواهــد داشــت.مقیمی رشــد ۳۵ درصــدی تیــراژ 
تولید و تغییر در ترکیب تولیدات و تعمیق ساخت 
داخــل را عامــل اصلــی حفــظ نیــروی کار و اضافه 
شدن ۱۵۰ هزار نفر نیروی جدید به شبکه تامین 
و قطعه سازان ایران خودرو دانست و تصریح کرد:  

با کاهش قابل توجه ســهم خودرو های مونتاژی 
توانستیم ضمن حفظ اشتغال موجود، نیروی کار 
جدید را نیز به این شــبکه اضافه کنیم. در ســال 
گذشته سهم خودروهای مونتاژی به کم تر از یک 
درصــد کاهــش یافته اســت؛ در ســال ۹۷بالغ بر، 
۱۳ درصد تولید به خودروهای مونتاژی اختصاص 

داشت.
مقیمــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای صــورت 
فعالیــت خطــوط  و  نــوروز  تعطیــالت  در  گرفتــه 
تولیــد قطعه ســازان و تکمیــل کاری ایران خــودرو، 
تصریــح کــرد: با اقدامات ســال گذشــته و به ویژه 
در پایان ســال، ۲۳ هزار و ۸۰۰ دســتگاه  خودرو 
در تعطیــالت نــوروزی بــا همــکاری ســازندگان و 
تامین کنندگان به مشتریان تحویل شده که تاثیر 

زیادی در ایجاد آرامش در بازار داشته است.
وی در ادامــه بــه احیــای خط تولیــد اتوبوس 
اشــاره کــرد و گفــت: ایران خــودرو دیــزل در ســال 
گذشــته ســه هزار و ۷۰۰ دســتگاه انواع خودروی 
ســنگین و نیمه ســنگین را بــه تولیــد رســاند و بــه 
ایــن ترتیــب رکــورد تولیــد ده ســاله اخیــر خــود را 
پشت سر گذاشت که ۳۳ درصد از این میزان به 

محصــوالت مونتاژی اختصاص داشــته اســت. در 
ســال ۹۸ خودروهای مونتاژی ســهم ۶۷ درصدی 

در تولیدات ایران خودرو دیزل داشته است.
ایران خــودرو،  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
بــا  دیزلــی   ۶ در   ۶ کامیــون  تولیــد  و  طراحــی 
کاربری های خاص، آتش نشانی و امداد و نجات را 
از دستاوردهای سال گذشته عنوان کرد و گفت: 
تاکنون این کامیون از منابع خارجی تامین شــده 
اســت؛ در نیمــه اول امســال ظرفیــت تولیــد ۲۰۰ 
دستگاه از این کامیون وجود دارد که این ظرفیت 
تا پایان سال به ۶۰۰ دستگاه قابل افزایش است.
وی آغــاز تولیــد انبوه اتوبــوس آمبوالنس را 
یکی از دســتاوردهای مهم ســال گذشــته خواند و 
گفــت:  تولیــد داخلی ایــن محصــول، صرفه جویی 

ارزی باالیی را ایجاد کرده است.
حقــوق  رعایــت  بــر  تاکیــد  ضمــن  مقیمــی 
شــهروندی بــرای تمامــی مشــتریان ایران خــودرو 
گفت: برنامه امسال این است که هیچ گونه تعهد 
معوقی نداشته باشیم و برخی خودروها مانند تارا 
را پیــش از فــرا رســیدن موعــد تحویل، به دســت 

مشتریان برسانیم.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به 
کاهش جرائم در عید نوروز از همکاری سازنده میان 
پلیس و صنایع استان مثل فوالد مبارکه، پتروشیمی، 
شــرکت شــهرک های صنعتی و... در راســتای بهبود 
شــرایط امنیت و عمل به مســئولیت های اجتماعی 

خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری در اولین نشست 
خبــری ســال ۱۴۰۰ بــا تبریــک ســال نــو اظهــار کــرد: 
شــعار ســال و تأکید مقام معظم رهبری بر »تولید؛ 
پشــتیبانی ها؛ مانع زدایی ها« نیروی انتظامی استان 
اصفهان را بر این داشته است که با همراهی سایر 
دســتگاه ها در تحقــق ایــن مهــم برآیــد.وی بــا تقدیر 

از نقش رســانه ها در اطالع رســانی و آگاهی بخشــی 
جامعــه تصریح کرد: آگاهی بخشــی توســط اصحاب 
رسانه و همراهی شهروندان باعث شد تا چهارشنبه 
آخــر ســال و روز ســیزدهم فروردین مــاه را با آرامش 
بگذرانیم.سردار میرحیدری در ادامه گفت: کمیسیون 
صنایــع در اســتانداری بــا حضــور دو عضــو انتظامــی 
اســتان اصفهــان برگــزار می شــود و در ایــن خصوص 
تعامــل ســازنده ای بیــن پلیس و صنایع اســتان مثل 
فوالد مبارکه، پتروشیمی، شرکت شهرک های صنعتی 
و... برقرار است تا در راستای بهبود شرایط امنیت در 
بخش هــای مختلف اعم از بخش کارگری و عمل به 

مسئولیت های اجتماعی اقدام شود.

»درهاور« مجوز افزایش 
سرمایه گرفت 

افزایــش ســرمایه ۲5 درصــدی شــرکت دارویــی ره آورد 
تامین مورد تایید سازمان بورس قرار گرفت. 

بــه گــزارش پایگاه خبــری بااقتصاد، ســازمان بورس مجوز 
افزایش سرمایه ٢۵ درصدی شرکت دارویی ره آورد تامین با نماد 
معامالتــی درهــاور را از محل آورده نقدی با ســلب حق تقدم از 

سهامداران فعلی را صادر کرد.

افزایش سرمایه »فروی« 
مجوز گرفت 

شــرکت ذوب روی اصفهان از موافقت ســازمان بورس با 
افزایش سرمایه 5۰ درصدی این شرکت خبر داد. 

بــه گــزارش پایگاه خبــری بااقتصاد، ســازمان بورس مجوز 
افزایش ســرمایه ۵٠ درصدی شــرکت ذوب روی اصفهان با نماد 

معامالتی فروی را از محل سود انباشته را صادر کرد.

مجوز افزایش سرمایه 
»ومعادن« صادر شد 

شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات مجــوز 
افزایش سرمایه 53 درصدی گرفت. 

بــه گــزارش پایگاه خبــری بااقتصاد، ســازمان بورس مجوز 
افزایــش ســرمایه ۵٣ درصــدی شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
معــادن و فلــزات با نماد معامالتی ومعــادن را از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدی،سود انباشته را صادر کرد.

منشور همدلی مدیران 
گل گهر امضا شد

هم زمان با تشکیل اولین جلسه شورای مدیران شرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهر در ســال جدید منشــور همدلی 

مدیران گل گهر به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی 
و صنعتــی گل گهــر بــا توجــه به نامگذاری ســال ۱۴۰۰ به نام 
»تولیــد، پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« توســط مقــام معظم 
رهبری)مدظله(و نقش تأثیرگذار شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر در زنجیره فوالد کشــور مدیرعامل، معاونان و مدیران و 
مشاورین گل گهر با امضای منشور همدلی برای رسیدن به 
اهداف و هدف گذاری های شــرکت در راســتای شــعار سال و 

حمایت از تولید در کشور هم قسم شدند.

»کگهر« سود 351.8 
تومانی برای سال مالی 99 

شناسایی کرد 
کگهر با رشد ۸6 درصدی در سال مالی منتهی به آذر 
99 به ازای هر سهم سود خالص 35۱.۸ تومانی محقق کرد. 
بــه گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کگهــر صورت مالی 
حسابرسی شده تلفیقی برای سال مالی منتهی به آذر ۹۹ را 
با مجموع درآمد عملیاتی ۱۰۳۸۹ میلیارد )۹۶ درصد بیشتر از 
سال قبل( و شناسایی سود ناخالص ۴۹۱۴.۲ میلیارد تومان 
)۷۲ درصد بیشتر از سال قبل( ارائه داد.  سود خالص کگهر 
در صورت مالی تلفیقی ۴۳۲۷.۴ میلیارد تومان گزارش شده 
که به ازای هر سهم سود خالص ۳۵۱.۸ تومانی )۸۶ درصد 
بیشــتر از ســال قبل( شناسایی شــده است.پیشنهاد هیات 
مدیره برای تقسیم سود در  سال مالی ۹۹ تقسیم ۱۰ درصد 

سود خالص است. 

بیشترین حجم معامالت 
بازار به »شستا« رسید 

نماد »شستا« در میان سایر نمادها توانست با داد و 
ستد بیش از ۴۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴5 میلیارد 
تومــان بیشــترین حجم معامالت بــازار را به خود اختصاص 

دهد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در معامالت روزگذشته 
بازار نماد »شستا« در میان سایر نمادها توانست با داد و ستد 
بیش از ۴۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد تومان 

بیشترین حجم معامالت بازار را به خود اختصاص دهد.
بررســی جریــان ورود و خــروج نقدینگــی نمــاد شســتا 
نشان می دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۶ میلیون تومان 
و میانگیــن فــروش نیز ۱۴ میلیون تومان بوده اســت. برآیند 
نقدینگی این نماد نشان می دهد حقیقی ها ۲۵ میلیارد تومان 
از این نماد خارج کرده اند.بعد از شستا نمادهای وپاسار و اپال 
به ترتیب با جابجایی بیش از ۳۹ میلیون و ۲۹ میلیون سهم 

بیشترین حجم معامالت بازار را از آن خود کردند.

 تعامل سازنده فوالد مبارکه با پلیس پیشگیری
 در حیطه مسئولیت های اجتماعی 
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