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ای  مرحلـه  یـک  عمومـی  مناقصـه  تجدیـد  آگهـی  در  بدینوسـیله 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اردبیـل کـه در دو نوبـت بـه تاریـخ 
اقتصـاد  عصـر  روزنامـه   6 صفحـه  در   99/12/27 و   99/12/26
چـاپ شـده اسـت ردیـف 5 و 6 جـدول مربوطـه بـه پـروژه هـای 
تاسیسـات  نگهـداری  و  بـرداری  بهـره  هـای  فعالیـت  )واگـذاری 
بـه  کـه   ) گرمـی  و  سـوار  بیلـه  شهرسـتان  روسـتاهای  آبرسـانی 
اشـتباه درج شـده اسـت حـذف و بدینوسـیله تصحیـح مـی گـردد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

 تصحیح آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

شرکت برق منطقه ای آذربایجان بمنظور اطالع صاحبان اراضی و امالک در مسیر و حریم 
خط 63 کیلوولت میانه – خلخال بشرح کروکی ترسیمی و جهت توجه آنان به مادتین 18 و 
19 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19 و همچنین تصویب نامه شماره 12727/ 
ت / 50732 / ه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1394/02/06 اقدام 
به درج آگهی مینماید با این توضیح حریم خط فوق الذکر و نحوه استفاده از حریم به شرح 

ذیل میباشد:
1( حریم مقرر در بند 3 ماده 2 تصویبنامه ی فوق برای خط مذکور بصورت زمینی و برابر 8 

متر از سیم های کناری بطرفین خط میباشد.
2( مطابق ماده 6 تصویبنامه ی مذکور هر گونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد 
یا  باغ  یا  دامداری  تاسیسات  و  انبارداری  سوخت،  مخازن  مسکونی،  صنعتی،  تاسیسات 
درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است 
فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر 
چاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن، راه سازی و 
احداث شبکه آبیاری مشروحاً بر اینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو 
و شرکتهای برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط برق نگردد، و با 

رعایت تبصره های 1 و 2 و 3 و 4 مواد 6 و 8 تصویبنامه ی بالمانع میباشد.
3( در خاتمه صاحبان اراضی و امالک واقع در مسیر و حریم خط در صورت وجود هر گونه 
ابهام یا در جهت کسب اطالعات میتوانند ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر 
حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان واقع در تبریز: بلوار استاد شهریار )چایکنار( جنب 

شرکت برق منطقه ای آذربایجانباغالر باغی مراجعه یا مکاتبه نمایند.

شناسه آگهی: 1117325

اطالعیه 
آگهی احداث خط 63 کیلوولت میانه – خلخال

در سال 1۴۰۰ رخ می دهد: افزایش ذخیره مجتمع طالی موته
با بهره برداری از معدن طالی دره اشکی 
در سال جاری تعداد معادن فعال مجتمع به 

۳ معدن خواهد رسید.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران، علیرضا طاالری؛ 
مدیــر مجتمــع طــالی موتــه بــا بیــان اینکــه 
هم اکنــون تعداد دو معدن در مجتمع فعال 
است، گفت: از سال 94 به دنبال اخذ مجوز 
زیســت محیطی برای دریافــت پروانه معدن 
دره اشکی بودیم که سرانجام بعد از گذشت 
۵ سال موفق به دریافت این مجوز شدیم.

مجــوز  دریافــت  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
زیســت محیطی بــرای معــدن دره اشــکی تــا 
اوایل سال 1400 پروانه بهره برداری نیز اخذ 
خواهیم کرد. به گفته طاالری، با بهره برداری 
از معــدن طــالی دره اشــکی عــالوه بــر اینکه 
ذخیــره طــالی مجتمــع از حــدود دو میلیــون 
و ۵00 هــزار تــن به ســه میلیون تن افزایش 
خواهد یافت، بر طول عمر مجتمع نیز اضافه 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: بعد از اکتشافات 
تکمیلــی از معــدن یادشــده ۵00 هــزار تــن 
بــه ذخایــر معدنی مجتمــع اضافه می شــود. 
بهره برداری از معدن طالی ســنجده ازجمله 
طرح هــای در حــال اجــرای مجتمع اســت که 
اکنون پیمانکار آن انتخاب و قرارداد سه ساله 
امضــا شــده اســت و از ابتــدای دی  عملیــات 

بهره برداری از معدن کلید خورد.
و  آبگیــری  مــدار  طــرح  همچنیــن  وی 
اســتحصال طــال از ســد باطلــه قدیمــی را از 
جمله طرح های توسعه ای مجتمع طالی موته 
برشــمرد و گفــت: طی ســال آینــده مناقصه 
پــروژه یادشــده به عنــوان بزرگ تریــن پــروژه 
برگزار خواهد شــد. اجــرای این طرح موجب 
می شــود عــالوه بر اهــداف زیســت محیطی، 
حدود ٨٥ درصد آب موردمصرف در کارخانه 
بازگشــت داشــته باشد و ســالیانه حدود ٤٠ 
کیلوگرم از سد باطله های قدیمی استحصال 

شود.

مدیر مجتمع طالی موته در مورد میزان 
تولیــد شــمش طــال در مجتمــع طــالی موتــه 
در ســال 99 افزود: میــزان تولید مجتمع در 
ســال جاری درمجموع 3۲1 کیلو شــمش طال 
است که نسبت به برنامه از رشد ۷ درصدی 
برخوردار است. در سال جاری به علت افت 
عیار خاک اما 3 درصد کاهش تولید نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته داشتیم. وی 
برنامــه تولیــد مجتمــع طــالی موتــه را بــرای 
سال آینده 300 کیلو شمش طال اعالم کرد 
و گفت: چنانچه بتوانیم ماده معدنی پرعیار 
تامیــن کنیــم به طورقطــع بیشــتر از برنامــه 
تولیــد خواهیم کــرد. طاالری در مــورد تولید 
شمش های ۵00 گرمی و یک کیلویی افزود: 
در سال جاری با خرید کوره های ذوب مجهز 
توانســتیم شــمش طــالی ۵00 گرمــی و یــک 
کیلویی مطابق با استانداردهای جهانی تولید 

کنیم.
مدیــر مجتمع طالی موته با بیان اینکه 

تولیــد شــمش طــال در این مجتمــع، هم تراز 
اســتانداردهای جهانــی اســت، تصریــح کرد: 
این مجتمع با اقدامات انجام شده در زمینه 
استانداردســازی شمش طال، توانسته است 
شــمش تولیــدی خــود را ازنظر کیفــی و عیار 
به سطح جهانی برساند. مدیر مجتمع طالی 
موته افزود: سیستم های ذوب و ریخته گری 
ایــن کارخانه را برای تولید شــمش های ۵00 
و 1000 گرمی ارتقا داده ایم و با اســتفاده از 
انجــام  القایــی، ذوب  کوره هــای مخصــوص 
می دهیــم. همچنیــن بــرای استانداردســازی 
تولید شمش، مجتمع مذکور به آزمایشگاهی 
با استاندارد 1۷0۲۵ مجهز شده که در سطح 

کشور منحصربه فرد است.
وی در خصوص چشم انداز تولید طال در 
کشور خاطرنشان کرد: ذخیره طالی کشور در 
حــد مطلــوب و ظرفیت تولید آن حدود 440 
تن است. برای افزایش این ظرفیت، معادن 
بســیاری بــرای تولیــد طــال، پروانــه اکتشــاف 

گرفته انــد و درصدد احــداث کارخانه فرآوری 
هستند. به جرات می توان گفت چشم انداز 
طال در ایران روشــن اســت و در یک الی دو 
ســال آینــده، بــه تولیــد باالی 1۲ الــی 13 تن 

خواهیم رسید.
طاالری در خصوص چالش های موجود 
در اســتخراج و اکتشاف طال در کشور تاکید 
کــرد: خوشــبختانه فعالیت های اکتشــافی و 
اســتخراجی طال در کشــور بومی سازی شده 
اســت. تنها مشــکلی که در این زمینه وجود 
دارد، تهیه مواد اولیه اســت که یکی از مواد 
مصرفی آن، سیانورسدیم 9۸ درصد است که 
با توجه به تحریم ها، واردکردن آن  به کشور 

بسیار سخت است.
مدیر مجتمع طالی موته خاطرنشان کرد: 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران یک 
سری قرارداد منعقد کرده تا تولید سیانور 9۸ 
درصد را در سطح کشور انجام دهد. در حال 
حاضر تنها دو کارخانه آن  هم در سطح بسیار 
کوچک، سیانور 40 درصد تولید می کنند. این 
ســیانور، در فرآیندهــای مجتمــع طالی موته 
صفرتــا صد مورداســتفاده قــرار می گیرد، اما 
 خیلی از معادن طال نمی توانند از آن استفاده 

کنند.
وی در مــورد قیمت هــای جهانی طال در 
ســال آینده افزود: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته نرخ جهانی طال در سال 1400 
باید به 3 هزار دالر در هر اونس برســد اما 
با توجه اخبار ناشی از واکسیناسیون کرونا 
هم اکنون شاهد افت ۲00 دالری قیمت این 
فلز زرد هستیم به گونه ای که قیمت جهانی 
طال از 1930 دالر در هر اونس به 1۷30 دالر 

رسیده است.
طــاالری در مورد قیمــت داخلی طال در 
سال آینده نیز افزود: پیش بینی نرخ طال در 
بازار داخلی تابعی از مسائل و محدودیت های 
بین المللی است و در صورت برداشته شدن 
تحریم ها شاهد کاهش قیمت طالی زرد در 

کشور خواهیم بود.

تندگویــان،  پتروشــیمی شــهید  شــرکت 
زنجیــره  محصــوالت  تولیــد  تاریخــی  رکــورد 
»پلی اتیلن ترفتاالت« را با ثبت رقم بی سابقه 
یک میلیون و 1۰۴ هزار تن در ایران شکست .
بــه گــزارش صــدا و ســیما ؛ مدیــر عامــل 
پتروشیمی شهید تندگویان اظهار کرد : شرکت 

پتروشیمی شهید تندگویان، به عنوان بزرگترین 
پلی اتیلــن  محصــوالت  تولیــد  ارزش  زنجیــره 
ترفتــاالت ، پــس از اجــرای پروژه هــای متنوع و 
متعدد و رفع موانع و گلوگاه های تولید ، رکورد 
تاریخــی تولیــد محصوالت زنجیــره »پلی اتیلن 

ترفتاالت« را شکست.

رضــا قاســمی شــهری تصریــح کــرد : بــرای 
نخستین بار در تاریخ راه اندازی پتروشیمی شهید 
تندگویــان، در پایــان  ســال 99 ، تولید تجمعی 
محصــوالت زنجیــره پلی اتیلــن ترفتــاالت به رقم 
 بی سابقه یک میلیون و 104 هزار تن رسیده است.

 وی در ادامــه افــزود : همزمــان بــا ثبــت رکــورد 

بی سابقه تجمعی تولید محصوالت  پتروشیمی 
تندگویــان در ســال 1399، اســفند پارســال هم 
بــه حــدود 104 هــزار  مجمــوع تولیــد تجمعــی 
تــن رســید و بــرای دومین مــاه متوالــی )بهمــن و 
 اســفند( تولیــد ماهانــه از مــرز یکصــد هــزار تن

 گذشت.

و  فــرآوری  پیــش  بــزرگ  واحــد 
و  خردایــش شــماره 2 شــرکت معدنــی 
بــه ظرفیــت  صنعتــی گل گهــر ســیرجان 
چهار هزار و 2۰۰تن در ساعت و معادل 
15میلیون تن در ســال ، روزپنجشــنبه و 
با دستور رئیس جمهوری از طریق ویدیو 

کنفرانسی به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنا،  مدیرعامل شــرکت 
معدنــی و  صنعتــی گل  گهــر ســیرجان در 
آییــن افتتــاح ایــن پروژه گفت: مجموعــه 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر ایــن افتخار را 
دارد کــه در آغازیــن روزهــای ســال 1400 
که از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان 

مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها،  »تولیــد، 
نامگذاری شــده اســت، یکی از پروژه های 
در  بســزایی  نقــش  کــه  منطقــه  بــزرگ 
افزایــش تولیــد محصــوالت ایــن منطقــه 
 دارد را بــه افتتــاح و بهره بــرداری برســاند.

ایمــان عتیقــی افــزود: وا حــد خردایــش 
شماره ۲ گل  گهر به عنوان  بزرگترین مدار 
خردایش سنگ شکنی خاورمیانه با هدف 
تامین خوراک خطوط فرآوری تعریف شده 
کــه شــامل خردایــش ســنگ آهن معــدن 
شــماره ســه و انتقــال محصــول مذکور به 
اســت. گل گهــر  کنســانتره   کارخانه هــای 

وی بیــان کــرد: ظرفیــت ایــن پــروژه چهــار 

معــادل  ســاعت،  در  تــن   ۲00 و  هــزار 
1۵ میلیــون تــن در ســال اســت،  البتــه 
انتظــار مــی رود تولیــد ســنگ خــرد شــده 
مراتــب  بــه  سنگ شــکن  ایــن  توســط 
 بیشتر از 1۵ میلیون تن در سال باشد.  

معدنــی  و  صنعتــی  شــرکت  مدیرعامــل 
گل گهــر اظهــار کرد: طبق قرارداد ســرمایه 
اجــرای این پــروژه در بخش ریالی معادل 
۸90 میلیارد ریال و در بخش ارزی شامل 
3۵ میلیون یورو اســت که با به روزترین 
 تکنولوژی موجود طراحی و اجرا شده است.  

وی تاکیــد کــرد: اجــرای ایــن پــروژه تاثیــر 
افزایــش بهــره وری و  بســزایی در جهــت 

کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی 
در پــی دارد کــه بــرای 400 نفــر در زمــان 
احداث اشــتغال را در پی داشــت و امروز 
نیــز با افتتــاح این طرح بزرگ صنعتی 90 
نفــر بــه صــورت مســتقیم و 1۲0 نفــر غیر 

مستقیم مشغول به کار شدند.
 شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر 
ســیرجان یکی از مطرح تریــن قطب هــای 
فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه است 
کــه در فاصلــه ۵۵ کیلومتــری شهرســتان 

سیرجان قرار دارد.
ســیرجان در 1۷۵کیلومتــری جنــوب 

غربی کرمان واقع شده است.

رشد 17 درصدی 
»پکویر« در یک ماه 

شرکت کویر تایر سومین ماه سال مالی خود را با 
کسب درآمد 158 میلیارد تومانی به پایان رساند. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کویر تایر 
بــا نمــاد معامالتی پکویر در 3 ماهه منتهی به اســفند با 
رشد 1۵1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 413 
میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد اسفند شرکت با 
رشد 1۷ درصدی نسبت به ماه قبل به 1۵۸ میلیارد تومان 
رسیده است. همچنین مقدار تولید و فروش شرکت با 10 

درصد افزایش همراه بوده است 

»جم« رشد 95 
درصدی در 12 ماهه 99 

تجربه کرد 
شــرکت پتروشــیمی جم در اسفند با افت ناچیز 2 
درصدی به درآمد ۳172 میلیارد تومانی رسیده است. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی 
جم در 1۲ ماهه منتهی به اسفند سال مالی 99 با رشد 
9۵ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته درآمد 
۲6۲۸6 میلیارد تومانی داشــته اســت. جم در اسفندماه 
درآمــدی مشــابه مــاه قبــل از خــود و ۵1 درصد بیشــتر از 
میانگین 11 ماهه داشته است که این رقم به 31۷۲ میلیارد 

تومان رسیده است. 

جهش »فملی« به قله 
درآمدی 7 هزار میلیارد 

تومانی 
شــرکت ملی صنایع مس ایران در اســفند با رشــد 
قابل توجه فروش صادراتی، باالترین رقم درآمد ماهانه 

خود را در قله 727۰ میلیارد تومانی به ثبت رساند. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ملی صنایع 
مــس ایــران با نمــاد معامالتی فملــی در 1۲ ماهه منتهی 
به اســفند ســال 99 با رشد ۸۷ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته درآمد 41940 میلیارد تومانی داشته 
است. فملی در اسفند با رشد 109 درصدی نسبت به ماه 
قبل و رشد 131 درصدی نسبت به میانگین 11 ماهه بالغ 
بر ۷۲۷0 میلیارد تومان درآمد را به ثبت رسانده است. 
بخش زیادی از رشد درآمد اسفند مربوط به فروش 
صادراتــی شــرکت با مبلــغ 3940.9 میلیــارد تومان بوده 

است که 1۸0 درصد بیشتر از ماه قبل بوده است. 

عملکرد خوب »هرمز« 
در سال مالی 99 

شــرکت فــوالد هرمــزگان جنــوب در اســفند ســال 
مالــی ای کــه گذشــت 2561 میلیــارد درآمــد را بــه ثبــت 

رسانده است. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصــاد، شــرکت فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد معامالتی هرمز در 1۲ ماهه سال 
مالی 99  با رشد 1۲0 درصدی نسبت به سال قبل از خود 

درآمد 13441 میلیارد تومانی داشته است. 
هرمز در اسفندماه ۲۵61 میلیارد فروش را به ثبت 
رسانده است که این مبلغ 1۵9 درصد بیشتر از میانگین 11 

ماهه و 60 درصد بیشتر از ماه قبل بوده است. 

نصب و راه اندازی دو عدد 
درایر گاز سیل واحد احیا 

مستقیم 1
اجــرای پروژه هــای نواحــی آهن ســازی و  مدیــر 
فوالدســازی از نصــب و راه انــدازی موفقیت آمیــز دو 
عــدد درایــر گاز ســیل مدول هــای E و D واحــد احیــا 
مستقیم 1 در اسفند سال جاری با رعایت کامل موارد 

ایمنی خبر داد.
اســفنجی  آهــن  افــزود:  کیمیائــی  خــادم  رضــا 
تولیدشــده به دلیل داشــتن قابلیت واکنش ســریع با 
اکســیژن و رطوبــت، نیازمند شــرایط نگهــداری خاصی 
است. به همین دلیل جهت ذخیره و نگهداری آن، در 
مخازن مربوطه گاز سیل خشک تزریق می شود تا مانع 
ترکیب آن با اکسیژن و رطوبت موجود در هوا شود.

 بــه علــت عمــر بــاال و قدیمــی بــودن درایرهــای 
موجود، راندمان تجهیزات فوق به نحو قابل مالحظه ای 

کاهش یافته بود.
وی هــدف از انجــام این پروژه را افزایش ظرفیت 
و بهینه سازی درایرهای گاز سیل و ایجاد مسیر جدید 
ارسال گاز سیل تا مخازن ذخیره برشمرد و گفت: در 
ایــن پروژه درایرهــای تبریدی جدید با ظرفیت طراحی 
3900 مترمکعــب بــر ســاعت بــه ازای هــر دســتگاه، 
اجــرای  می شــود.مدیر  قبلــی  درایرهــای  جایگزیــن 
پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی بابیان اینکه 
 SemiHermetic در درایرهای جدید از کمپرســورهای
  R404a مبــرد  بــا  چندمرحلــه ای  برگشــتی  و  رفــت 
استفاده شده است، گفت: این نوع درایر از به روزترین 
فناوری هــای دنیا برخوردار اســت، به نحوی که ظرفیت 
کمپرسورها متناسب با دمای گاز خروجی، قابل کنترل 
اســت.خادم کیمیائی در ادامه دیگر مزایای این پروژه 
را امکان مانیتورینگ کامل سیکل درایرها و عیب یابی 
و  قطعــات  اســتهالک  کاهــش  کامپوننت هــا،  ســریع 
افزایــش قابلیت آماده بــه کاری تجهیزات و نگهداری و 
تعمیرات راحت تر نام برد و گفت: با توجه به گاز سیل 
ارسالی، مصرف گاز نیتروژن دریافتی از ناحیه انرژی و 
سیاالت به واحد احیا مستقیم 1 تا حد قابل مالحظه ای 
کاهــش خواهــد یافــت کــه ایــن امــر متعاقبــا ســبب 
کاهش احتمال خودســوزی آهن اســفنجی می شــود.
وی در خصــوص اجــرای این پروژه خاطرنشــان کرد: از 
ماه هــای گذشــته جلســات منظــم و برنامه ریزی دقیق 
جهت نصب و راه اندازی تجهیزات با حضور نمایندگان 
اجــرای پروژه ها، نظــارت، بهره برداری، ایمنی و مجری 
فعالیــت برگزار شــد و نهایتا برنامــه زمان بندی واقعی 
و دستورالعمل های اجرایی پروژه استخراج و نصب و 
 E و D راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل در مدول های
واحد احیا مســتقیم 1 در فاز اول با همکاری مناســب 
تیم هــای اجــرا و بهره برداری در اســفند ســال جاری با 

موفقیت اجرا شد.
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