
 . دوشنبه . 13 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4661 .    شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد احداث خانه بهداشت ازبر فومن را طبق برآورد و نقشه و مشخصات فنی و عمومی و 
اختصاصی پیوست اسناد پیمان به یکی از پیمانکاران واجد صالحیت بصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

روش خرید: کلیه متقاضیان خرید اسناد می توانند دفترچه شرایط مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران( 
پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 2178384440006 بانک ملی به نام درآمد دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

دریافت نمایند.
* مهلت دریافت اسناد از روز پنج شنبه 1400/2/9 لغایت شنبه 1400/2/18

* مهلت ارسال اسناد به همراه برگ پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/2/28

* زمان بازگشایی پاکت اسناد روز چهارشنبه 1400/2/29 ساعت 10 صبح در سالن اجالس معاونت توسعه و مدیریت و منابع 

می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

انتشار نوبت اول : 1400/02/12 نوبت دوم : 1400/02/13

شناسه آگهی: 1128785

آگهی مناقصه
ت دوم(مناقصه عمومی یک مرحله ای

) نوب

شرکت ملی نفت ایران

252,000000   ریال                                                                                                                                                 9832266مبلغ تضمین 

  299,000,000 ریال                                                                                                                                                9932083مبلغ تضمین

 243,000,000 ریال                                                                                                                                                 9731525مبلغ تضمین

 1,202,000,000 ریال                                                                                                                                               9832287مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 	

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران	

 	 )IR 350100004001114006376636(  :  شماره شبا(

و سایر تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659  ت / 123402 مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

موضوع مناقصه :  خرید   -    9832266: انواع تسمه  -     P/F:DEUTZ & MWM & DIESTEL  ENGINE:9731525    -    P/F:BOMCO MUD PUMP  :9932083  -  9832287: قطعات کاترپیالر

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت 
ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR  می باشد. 

www.nidc.ir       -      http://sapp.ir/nidc_pr             کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران  *

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

98322665,028,000,000شرکت ملی حفاری ایران

99320835,970,300,000شرکت ملی حفاری ایران

97315254,842,000,000شرکت ملی حفاری ایران

983228724,020,200,000شرکت ملی حفاری ایران

   * مشخصات مناقصه :

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب / مدارک حقوقی )اساسنامه/آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ( معتبر متناسب با موضوع مناقصه ) تامین کاال ( 	روش ارزیابی 
در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود .

* روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

دریافت اسناد

توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

محل دریافت
آدرس : اهواز  بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کاال –گروه مناقصات تلفن 

تماس  34148795 -061  

نحوه دریافت

1- ارائه اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 190.000  ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز - 1

)IR 520100004001114004020491( :وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران )شماره شبا

2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه- 2

تحویل اسناد به

شرکت

  31 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

محل تحویل
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- 

شماره تماس   34148569  –  061-34148580

* نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

)سهامی خاص(

شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد بند یک مصوبه شماره یک مورخ 1400/01/15 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد 
شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی ازسازمان برنامه و بودجه واگذار نماید .

 نوبت اول : 1400/2/13 - نوبت دوم : 1400/2/20    اصغر پارسا - شهردار رباط کریم  

ت اول(آگهی مناقصه عمومی 
) نوب

شرایط 
1-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختاراست .

2- ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد .
3- هزینه درج دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

4- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد .
5- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه میبایست براساس شرایط مندرج دراسناد مناقصه به صورت فیش 

واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد. 

6- سپرده برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود .

7- محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف 
مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی ضمن پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد 
مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی ) ره ( – شهرداری 

رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد . 88/ص/00

مبلغ اعتبار مصوب موضوع مناقصهردیف
) ریال ( 

مبلغ تضمین شرکت مدت اجرامبنای قیمت پیشنهادیمحل تامین اعتبار
درمناقصه ) ریال ( 

توضیحات

اجرای پروژه ادامه 1
 احداث بلوار 

آیت اله خامنه ای 
30/000/000/000

ردیف بودجه 
شماره 40801003

براساس فهرست بهای 
1/500/000/000 5 ماهراه وباند سال 1400

 داشتن حداقل صالحیت پیمانکاری 

در رشته راه باند رتبه 5 

جناب آقای مهندس عطا اله معروف خانی
 انتصاب شایسته ی حضرتعالــی را بعنوان مدیر عاملی شرکت فوالد هرمزگان  تبریک

 و تهـنـیت عــــرض می نماییم و از درگاه منان توفیقات روزافزون شما را خواستاریم .
روزنامه عصراقتصاد

 »دارو« پذیره نویسی عمومی 

در پیش دارد 
شرکت کارخانجات داروپخش با توجه به افزایش سرمایه 
100 درصــدی خــود از پذیره نویســی عمومــی از تاریــخ 15 تا 29 

اردیبهشت خبر داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصاد، شــرکت کارخانجــات 
داروپخش با نماد معامالتی دارو اعالم کرد با توجه به افزایش 
ســرمایهُ شرکت از مبلغ 75 میلیارد تومان به مبلغ 150 میلیارد 
تومان، تعداد 737,610,841 سهم با توجه به حق تقدم استفاده 
شــده توســط ســهامداران فعلــی، و با عنایت بــه انقضای مهلت 
اســتفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش ســرمایه بدین 
وسیله تعداد 12,389,159 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی 
از  عمومــی  پذیره نویســی  می شــود.مهلت  عرضــه  عمومــی 

تاریخ 15/02/1400 لغایت تاریخ 29/02/1400 است. 

شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان به فرابوس پیوست 

شــرکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان با نمــاد معامالتی 
»فجهان« به عنوان دویست و چهل و سومین نماد معامالتی 

در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد. 
بــه گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت مجتمع جهان 
فوالد سیرجان)سهامی عام( پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به 
عنوان دویست و چهل و سومین نماد معامالتی)هفتاد و یکمین 
شرکت در بازار اول( در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.
این شرکت که در 19 آبان سال گذشته پذیرش و در یکم 
اردیبهشت 1400 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است 
با نماد معامالتی »فجهان« در گروه فلزات اساسی، زیرگروه تولید 
آهن و فوالد پایه با کد 2710 روی تابلوی فرابورس نشسته است.
شایان ذکر است شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان ابتدا 
در سال 1388 توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از 
شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع 
مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامداران در 
حال حاضر 51 درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و شرکت های وابسته و 49 درصد سهام متعلق به صندوق 
بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه 
است.سرمایه ثبتی این شرکت 960 میلیارد ریال بوده که پس از 
چند مرحله افزایش سرمایه به 18500 میلیارد ریال افزایش یافته 
است.همچنین این شرکت در برنامه های خود احداث 7 کارخانه 
را بدین شرح در دستور کار خود دارد: دو کارخانه احیا به ظرفیت 
دو میلیون تن آهن اسفنجی، دو کارخانه ذوب و ریخته گری با 
ظرفیت دو میلیون تن شمش فوالدی در سال و سه کارخانه نورد 
و فوالد آلیاژی به ظرفیت تولید 2 میلیون تن محصوالت نوردی 

و آلیاژی.

»خبهمن« بیشترین حجم 
معامالت بازار را کسب کرد 

نمــاد »خبهمــن« از گــروه خــودرو توانســت بــا جابجایی 
بیش از 758 میلیون سهم به ارزش بیش از 112 میلیارد تومان 

بیشترین حجم معامالت بازار را به خود اختصاص دهد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد »خبهمن« از گروه 
خودرو توانست با جابجایی بیش از 758 میلیون سهم به ارزش 
بیش از 112 میلیارد تومان بیشــترین حجم معامالت بازار را به 

خود اختصاص دهد.
بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان 
می دهــد کــه میانگین خرید هر کد حقیقــی 16 میلیون تومان و 
میانگین فروش نیز 26 میلیون تومان است. برآیند نقدینگی در 
خبهمن نشان می دهد که حقیقی ها بیش از 17 میلیارد تومان 

وارد این نماد کرده اند.

اخبـــــــــــــــــار

امضای قرارداد احداث بزرگ ترین 
کارخانه تولید آهک و دولومیت 

کشور با تام ایران خودرو
قــرارداد پــروژه بــزرگ »احداث فاز ســوم کوره های پخت 
آهک و دولومیت« بین شرکت تام و شرکت فوالد سنگ مبارکه 

اصفهان منعقد شد.
به گزارش ایکوپرس، با اجرای این پروژه، بزرگ ترین کارخانه 
تولیــد آهــک و دولومیــت کشــور، در محل کارخانه فوالد ســنگ 
)معدن حوض ماهی مبارکه( احداث خواهد شد.مدت زمان اجرای 
این پروژه 24 ماه است و طی آن ظرفیت تولید 1200تن آهک و 
دولومیــت در روز بــر مبنای تکنولوژی کوره های PFR به ظرفیت 
فعلی این کارخانه اضافه خواهد شد. محصول خروجی این کوره ها 
بــه عنــوان مواد اولیه تولیــد، برای ذوب فــوالد در کارخانه فوالد 
 مبارکه و سایر کارخانجات ذوب فوالد مورد استفاده قرار می گیرد.

شــرکت تــام از اوایــل تابســتان 99 در مراحل پیــش ارزیابی این 
مناقصه حضور پیدا کرد و ضمن مذاکره با شــرکت های تکنولوژ 
در ایــن زمینــه، آمــاده رقابــت با 15 شــرکت صاحب نــام معدنی 
دیگر برای حضور در این مناقصه بزرگ شد. پس از تهیه و ارائه 
پیشــنهاد در انتهای پاییز 99 و پس از بررســی فنی پیشــنهادات 
توسط کارفرما، پیشنهاد شرکت تام به همراه چهار شرکت دیگر 
واجد شــرایط الزم برای بازگشــایی پاکات مالی شــناخته شــد که 
البته در این بین، باالترین امتیاز فنی به پیشــنهاد شــرکت تام 
تعلق گرفت. نهایتا با توجه به بهینه ســازی های انجام شــده در 
طرح، بهترین قیمت پیشــنهادی هم متعلق به شــرکت تام بود. 
 لذا در بهمن 99 شرکت تام به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

کارفرمــای  بــا  فشــرده  مذاکــرات  انجــام  از  پــس  انجــام  ســر 
ارشــد  مدیــران  بــا حضــور  مذکــور  پــروژه  قــرارداد  طــرح،  ایــن 
امضــا  بــه  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد ســنگ  و  تــام  شــرکت های 
 رســید و هم اکنون شــروع آن به شــرکت تام ابالغ شــده است.

با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های شرکت تام، بخش بزرگی 
از تجهیزات مورد نیاز این پروژه در داخل کشور طراحی و ساخته 

خواهد شد.

عرضه 50هزار تن کنسانتره سنگ 
آهن چادرملو در بورس کاال

در پــی پذیــرش عرضه محصول ســنگ آهن و کنســانتره 
چادرملو در بازار اصلی شــرکت بورس کاالی ایران، مدیر امور 
بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعالم کرد با موافقت 
مدیریــت پذیــرش و بازاریابی شــرکت بورس کاالی ایــران ، 50 
هزار تن کنسانتره و50 هزار تن سنگ آهن در این بازار عرضه 

می شود .
به گزارش دنیای معدن، اطمینان همچنین پیش بینی کرد: 
تا پایان سال جاری حداقل 150 هزار تن سنگ آهن و200 هزار 
 تن کنسانتره آهن از سوی چادرملو در بورس کاال عرضه می شود .

مدیر بازرگانی چادرملو در خصوص اهمیت این کاال برای اقتصاد 
کشــور گفــت: ســنگ آهــن بــه عنــوان مــاده اولیــه کارخانجــات 
فوالدسازی همواره به عنوان یک ماده استراتژیک شناخته می شود، 
در سال های اخیر با توجه به کاهش یافتن ذخایر معادن سنگ 
آهن فعال، خصوصاً معادن بزرگ ، این شرکت ها برای تامین مواد 
 اولیه خود به خرید سنگ آهن از سایر معادن و بازار رو آورده اند.

وی وجود نبود مرجع قیمت گذاری استاندارد  و وجود واسطه های 
متعــدد بیــن معــادن و مصرف کننــده نهایــی را ســبب آشــفتگی 
این بازار عنوان کرد و افزود:  این نابســامانی موجب شــده بود 
که معدنکار و مصرف کننده نهایی در این فرایند منتفع نشــوند 
و اکثر ســود به ســمت واســطه ها ســوق پیدا کند. لذا با سامانه 
بورس کاالی ایران به عنوان یک بستر شفاف و استاندارد و شرایط 
رقابت یکسان برای خریداران و همچینین شفافیت عرضه برای 
تولیدکنندگان ، قطعاً تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به سمت 

شفاف سازی و شرایط استاندارد  خواهند رفت .

اخبـــــــــــــــــار

 بازدید مدیرعامل تاپیکو از پاالیشگاه ایرانول همزمان 

با روز کارگر
مدیرعامــل  مهریــزی  ابویــی  حســین 
هلدینــگ نفــت و گاز و پتروشــیمی تامیــن 
)تاپیکو(، 11 اردیبهشت، همزمان با روز کارگر 
از پاالیشگاه روغن سازی ایرانول بازدید کرد.
بــه گزارش اقتصــاد24، ابویی مهریزی و 
هیــات همراه از واحد های عملیات، بلندینگ 
و آزمایشــگاه بازدیــد و از نزدیــک بــا کارکنــان 
مجموعــه دیــدار و گفت وگو کــرد و در جریان 

فعالیت های آن ها قرار گرفت.
ایــن بازدیــد محمــد زارع پــور  در ادامــه 
مدیرعامل ایرانول ضمن گرامیداشت روز کارگر 

و تبریک این مناسبت به کارگران زحمت کش 
ایرانــول، کارگران را مهمترین رکن در تولید و 
اشتغال دانست و گفت: کارگران باید انگیزه 
بــرای کار و تولیــد را داشــته باشــند و  الزم 
کارفرمایان باید این انگیزه را به آن ها بدهند و 
در جهت بهبود وضع معیشتی آن ها بکوشند. 
وی در ادامــه گزارشــی کلــی از وضعیــت 
شــرکت طــی ســال گذشــته در حــوزه تولید و 
فروش ارائه داد و بر تسریع اجرای پروژه های 

توسعه ای تاکید کرد.
زارع پور همچنین افزایش صادرات را یکی 

دیگر از برنامه های پیش روی شرکت بیان کرد 
و گفت: افزایش صادرات ارزش افزوده باالیی 
برای شرکت ایجاد می کند و ما تالش خواهیم 
کرد حجم صادرات شــرکت را افزایش دهیم. 
همچنین حفظ و افزایش ســهم بــازار داخل، 
طراحی محصوالت جدید و تمرکز بر پروژه های 
توســعه ای از دیگر برنامه های مدیریت جدید 
خواهد بود.در ادامه این مراسم ابویی مهریزی 
مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز و پتروشــیمی 
تامین )تاپیکو( نیز ضمن تکریم و گرامیداشت 
روز کارگر بر حمایت از این قشر تاکید کرد و 

گفــت: کارگران قشــر زحمت کــش و پرتالش 
جامعه هستند و این روز فرصت مناسبی است 
که از کارگران پر توان که با همت واالی خود 
چرخ صنعت و تولید را به گردش در می آورند، 
قدردانــی شــود.وی در ادامــه ضمــن تشــکر از 
اقدامــات اجرا شــده در شــرکت نفــت ایرانول 
طی سال های گذشته بر اجرا و تسریع در روند 
این پروژه ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم در 
ســال جدیــد با حضــور مدیریت جدید مســیر 
 رشــد و توسعه در شرکت نفت ایرانول ادامه 

یابد.

افزایش سرمایه »شامال« به ثبت رسید 
بــه  از  ایــران  امــالح  معدنــی  شــرکت 
ثبت رسیدن افزایش سرمایه 100 درصدی 

شرکت خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت 
معدنی امــالح ایران با نماد معامالتی شــامال 
اعالم کرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی 

فـــــــــوق العــاده مـــورخ 11/06/1399  افزایش 
سرمایۀ شرکت از مبلغ 42 میلیارد تومان به  
مبلــغ 84 میلیــارد تومان از محل مطالبات و 

تــــــــاریخ 11/02/1400 در  در  نــــــــقدی  آورده 
رســــــــیده ثبــت  بــه  شــرکت ها  ثبــت   مرجــع 

 است.

عظیمیان: هلدینگ توسعه توکا می تواند کارآمدترین هلدینگ فوالد 
مبارکه باشد 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم 
افتتــاح هلدینگ مالی فوالد مبارکه اظهار کرد: 
تشکیل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه توکا یکی 
از اقداماتی که بود که باید هرچه زودتر انجام 

می شد.
به گزارش اقتصاد24 ، حمیدرضا عظیمیان 
بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: در واقــع هلدینگ 
سرمایه گذاری توسعه توکا یک اقدام تشریفاتی 
و صرفا تأمین مالی نیســت، زیرا دنیا به ســمتی 
پیش می رود که اگر همراه با تحوالت آن به پیش 
نرویــم، از دنیــا جا خواهیم مانــد. برای مثال، در 
دوران جنــگ زمانــی کــه قــرار بر چاپ پــول بود، 
بدون ضمانت و پشتوانه اجازه آن را نداشتند و 
بعد از گرفتن اجازه مشکالت بسیاری برای این 
کار وجود داشت؛ اما اکنون با کمک فناوری های 
جدید می توان فعالیت های بانکی را با چابکی و 

اطمینان باال انجام داد.
وی با اشاره به اینکه باید خود را به ابزارهای 
روز مجهز کنیم، در ادامه افزود: معاونت اقتصادی 
و مالی شرکت فوالد مبارکه باید این هلدینگ را 
با روش های مختلف توسعه دهد و زمینه را برای 
ایجاد کارآمدترین هلدینگ در بخش تأمین پول 
و سرمایه، تأمین مالی پروژه ها و شبکه های مالی 
فراهم آورد. البته سایر هلدینگ های گروه مبارکه 
مثل توکافوالد، فوالدمتیل و... نیز در حوزه های 
تولید، بازرگانی و خدمات غیرمالی با جدیت به 
فعالیت خود در این حوزه ها ادامه خواهند داد.

به گفته وی، هیچ شکی نیست که باید این 
هلدینگ توسعه پیدا کند و همه نیازمندی ها به 

این منظور فراهم گردد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: 
برای اینکه بتوانید از حمایت شرکت فوالد مبارکه 
به خوبی استفاده کنید، باید برخی موارد بیشتر 
مــورد توجه قــرار گیرد. نخســت دانش اندوزی و 
اســتفاده از دانــش روز، همچنیــن بهره گیری از 

تجارب اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی 
است. امروزه استفاده و بهره مندی از این منابع 
ارزشمند داخلی و بین المللی از طریق وبینارها، 
دوره های آنالین و مجازی با ســهولت و کیفیت 

بهتری نسبت به گذشته در دسترس است.
وی در ادامــه افــزود: بــرای حضور قدرتمند 
در بازار سرمایه و ارائه خدمات به صنایع فوالدی 
و غیرفــوالدی توســعه تــوکا بایــد ســرمایه گذاری 
عظیمــی در بخــش ســخت افزار، آی تــی و حتــی 
دارایی های ثابت از قبیل ســاختمان و تجهیزات 
انجام گیرد تا امکان انجام فعالیت ها با سرعت، 

دقت و امنیت باال تضمین گردد.
عظیمیــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه 
مذاکــرات بــرای برجــام در حال انجام اســت. در 
صــورت نتیجه بخــش بــودن ایــن مذاکــرات، از 

هم اکنــون باید به گونــه ای برنامه ریــزی کنید که 
این هلدینگ اولین مجموعه ای باشــد که امکان 
مبادالت با بازارهای مالی بین المللی را داشــته 
باشــد. بنابرایــن بایــد بــا برنامه ریــزی و مطالعــه 
و کمــک گرفتــن از مشــاوران بــرای ایــن موضــوع 

استراتژی مشخصی داشت.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ادامــه داد: یکــی 
از مــواردی کــه بســیار مــورد تأکیــد بنده بــوده و 
مهم است، پاکدستی است؛ زیرا از قدیم االیام، 
پاکدستی معیار اعتبار انسان بوده است. اعتبار 
نیز در سایه شفافیت در انجام فعالیت ها و کارها 

و همچنین رعایت انصاف به دست می آید.
وی افــزود: باید فعالیت هلدینگ توســعه 
از  عظیمــی  کــه حجــم  باشــد  به گونــه ای  تــوکا 
نقدینگی و درآمد را به همراه بیاورد. البته این امر 

زمان بر است و در یک دوره بلندمدت با داشتن 
پاکدستی، انصاف و... حاصل خواهد شد.

امــکان  بتوانیــد  درصورتی کــه  افــزود:  وی 
تعامالت با بازارهای بین المللی را فراهم آورید، 
فــوالد مبارکــه همواره در کنار شــما خواهد بود. 
البته این امر نیازمند برنامه ریزی و اقدام در یک 
بازه زمانی 5 تا 7 ساله است که در صورت تحقق، 

کل کشور از این موضوع منتفع خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: معاونت 
مالی و اقتصادی باید با همکاری و توافق با این 
مجموعه، شرایط تقویت و رشد درآمد هلدینگ 
را فراهــم ســازد، به گونــه ای کــه پس از 2 ســال، 
توســعه توکا به درآمد ناشــی از ارائه خدمات به 
شرکت های گروه فوالد مبارکه وابستگی نداشته 

باشد.


