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شركت نفت مناطق مركزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط كلی زیر 
از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به صورت مناقصه عمومی )دو مرحله ای( به شرکت های 

واجد شرایط، واگذار نماید.
الف( شرح مختصر كار

خرید تجهیزات آتش نشانی برای 7 دستگاه خودروی پیشرو آتش نشانی به همراه خدمات نصب مورد نیاز 
SLP-3191119004 اداره ایمنی تحت تقاضای شماره

ب( مدت و محل اجرای قرارداد
مدت قرارداد 12 ماه پس از ابالغ سفارش به فروشنده )طبق جدول زمان بندی و نیاز خریدار( می باشد.

محل تحویل و نصب كاال: درب کارگاه سازنده/فروشنده
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(

ارائه مدارک استعالم ارزیابی کیفی من  جمله شرایط و مدارک اعالم شده زیر جهت شرکت در مناقصه 
الزامی است.

1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت شامل: آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی، 
اساسنامه، آخرین تغییرات، كُد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر 

)فكس(.
2- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1398 و ارائه مدارك جهت ارزیابی توان مالی.
3- داشتن توانائی ارائه ضمانت نامه بانكی به مبلغ 000ر000ر250ر5 ریال به عنوان تضمین شركت در فرآیند 

ارجاع كار )مناقصه(.
4- عضویت در سامانه ستاد و داشتن گواهی امضای الكترونیكی و تکمیل فرم استعالم ارزیابی کیفی موجود 

WWW.SETADIRAN.IR در سایت
5- قیمت ها می بایست متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

د( مهلت و نحوه ارسال مدارك توسط متقاضیان
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه، تأیید فهرست مناقصه گران دارای صالحیت، 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456-021 و اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام در سایر شهرستان ها در سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام/پروفایل تامین 

كننده/مناقصه گر موجود است.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی از سامانه ستاد پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 
و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی كیفی این مناقصه تا 

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13 می باشد.
و  کاال(  )تدارکات  تلفن های 87524416-)021(  با  بیشتر متقاضیان می توانند  اطالعات  به  نیاز  در صورت 

87521045- )021( )کمیته فنی بازرگانی( تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شركت نفت مناطق مركزی ایرانتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/21 نوبت دوم : 1400/04/22

شناسه آگهی : 1161650

آگهیمناقصهعمومی)دومرحلهای(
موضوع:مناقصهشمارهخنم/1400/703مربوطبهخریدتجهیزاتآتشنشانیبرای7دستگاهخودرویپیشرو

SLP-3191119004آتشنشانیبههمراهخدماتنصبموردنیازادارهایمنیتحتتقاضایشماره
شمارهسامانهستاد:2000093221000012

ت اول(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

خبــــــراخبــــار

هایکو، پتروشیمی کارون را 
در دو خوراک مهم خودکفا 

می کند

بــا بهره برداری از پروژه هایکو، زنجیره ارزش 
کارون، کاملتر شده و وابستگی پتروشیمی کارون 

در تأمین خوراک به حداقل میزان خود می رسد. 
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی شرکت 
پتروشــیمی کارون، عبدالرضــا غالمــی رییس هیات 
مدیــره پتروشــیمی کارون، ضمــن بازدیــد از پــروژٔه 
هایکــو، گفت: پیشــرفت این  پــروژه  مطابق برنامه و 

چشمگیر است. 
وی، افزود: در صورتی که به علت شرایط جبری 
وقفه ای هم در بخش هائی از این پروژه ایجاد شده 
باشد، همکاران ما  تالش  می کنند تا با برنامه ریزی، 
در کوتاه ترین مدت، عقب افتادگی را جبران کنند. 

رییس هیات مدیره پتروشــیمی کارون با بیان 
اینکه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کارون با تمام 
توان خود از این پروژه  حمایت  کرده تا در زمان مقرر 
بــه بهره برداری برســد، اظهــار امیدواری کرد که این 
پــروژه هــم بــه لحــاظ نظــم در اجــرا و هــم بــه جهت 
 کیفیت،  بتواند به یک الگوی موفق در صنعت تبدیل 

شود. 
وی بــا تاکیــد بــر نقــش ویــژه پــروژه هایکــو در 
پایداری تولید شرکت پتروشیمی کارون، گفت: این 
پــروژه، دو خــوراک مهم  فرایند  مجتمع کارون که در 
تأمین آنها به شرکت های دیگر وابسته ایم را تأمین 

کرده و از این نظر خودکفا می شویم. 
غالمی، افزایش ظرفیت تولید و پایداری تولید 
را دو مــورد از مزایــای اجــرای ایــن پــروژه دانســت و 
از تمامــی عوامــل شــرکت از  جملــه  مدیــران، تأمیــن 
کننــدگان، پیمانــکاران، کارکنــان و کارگران به جهت 

هماهنگی و هم افزایی ایجاد شده تقدیر کرد. 
رییس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کارون، 
بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژٔه هایکــو توســط پیمانــکار 
ایرانی، گفت: خوداتکایی به  جوانان  توانمند داخلی 
در مراحــل مختلــف طراحــی و مهندســی، تأمیــن و 
ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های صنعتی، یکی از 
 دغدغه های  نظام و مقام معظم رهبری است که در 

این پروژه عملی شده است. 
پــروژٔه هایکــو کــه از مرداد ســال ۹۷ بــه عنوان 
طرح توسعه شرکت پتروشیمی کارون برای تولید دو 
محصول گاز مونوکسیدکربن  و  هیدروژن، به عنوان 
خــوراک بخش های دیگــر، کلید خورده، طبق برنامه 
قــرار اســت در دی مــاه ســال 1401 بــه بهــره برداری 

 برسد. 
بهره برداری از این طرح می تواند تولید پتروشیمی 

کارون را به باالترین درصد ظرفیت اسمی برساند. 

حضور سیمان سفید شرق 
در نمایشگاه بازسازی سوریه

بنــا بر تمهیدات اتخاذ شــده از طرف هلدینگ 
ســیمانی غدیــر و بــا هــدف آشــنایی با بــازار و تجار 
عالقه مند به واردات از ایران و شناسایی فرصتهای 
اقتصادی مناســب با رویکردهای مجموعه ســرمایه 
گذاری غدیر و گروه ســیمانی آن ، شــرکت ســیمان 
ســفید شــرق بعنوان تنها شرکت سیمان ایرانی در 
نمایشــگاه بازســازی کشور سوریه که نیمه اول تیر 
ماه ۱۴۰۰ در دمشــق برگزار گردید به صورت فعال 

مشارکت داشت.
بــه گــزارش ســیمان خبــر و بــه نقــل از روابــط 
عمومی شرکت سیمان شرق، بازدید مسولین دولتی 
کشــور سوریه از جمله وزیر صنعت سوریه از غرفه 
و ارائــه توضیحــات مفصــل بــه ایشــان ، مذاکــره بــا 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در دمشق در خصوص 
موضوعات مرتبط ، دیدار و مذاکره با برخی از تجار 
سوری در حاشیه نمایشگاه ، مصاحبه با شبکه های 
تلویزیونی العهد و سانا و روابط عمومی اتاق بازرگانی 
سوریه و مذاکره با برخی مدیران کارخانجات سیمان 
سوریه از جمله فعالیت های گروه شرکت کننده در 

این نمایشگاه بوده است.

پتروشیمی شهید 
تندگویان آماده افزایش 

ظرفیت تولید شد

پس از هفده ســال توقف، پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان با اســتفاده حداکثــری از ظرفیت و توان 
متخصصان داخلی شــرکت، ســازندگان تجهیزات و 
شــرکت های دانش بنیــان ایرانی آماده بهره برداری 
از دو خــط جدیــد تولید در مجموع با ظرفیت تولید 
۱۶ هزار تن محصول در نیمه نخست سال »تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
»امیــن  تندگویــان،  شــهید  پتروشــیمی  شــرکت 
ملک زاده« از برنامه افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی 
شــهید تندگویــان در ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« خبر داد و گفت: به دلیل مشــکالت 
راه اندازی در واحد poy دو خط از هشــت خط این 
واحــد تاکنــون در ســرویس قــرار نگرفته بــود و قرار 
اســت در مرداد امســال خط هفت با ظرفیت تولید 
ساالنه هشت هزار تن محصول در مدار بهره برداری 

قرار گیرد. 
سرپرســت مجتمــع شــرکت پتروشــیمی شــهید 
تندگویــان بــا اعــالم اینکــه دومین خط تولیــد هم با 
ظرفیت مشابه هشت هزار تن شهریور ماه امسال 
آمــاده بهــره بــرداری می شــود، تصریح کرد: بــا بهره 
بــرداری ایــن دو طــرح، در مجمــوع ســاالنه حــدود 
1۶ هــزار تــن، بــه ظرفیــت تولید پتروشــیمی شــهید 

تندگویان افزوده می شود. 
وی بــا اعــالم اینکــه ایــن دو خط تولید از ســال 
1۳۸۳ و همزمان با افتتاح این شــرکت پتروشــیمی 
بــدون اســتفاده مانــده بود، تصریح کــرد: با پیگیری 
تامیــن قطعــات و تجهیــزات  مدیرعامــل شــرکت و 
جانبــی هــم اکنون این دو خط آماده تولید محصول 

می شوند. 
ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکه ســال 1۳۸۳ 
شــرکت آلمانــی »بارمــگ« بــه عنــوان تامیــن کننده 
قطعات و نوی والنسیای ایتالیا به عنوان الیسنسور 
به بهانه تحریم حاضر به راه اندازی و تحویل کامل 
این دو خط تولید نشده بودند، بیان کرد: در شرایط 
فعلــی بــه همت متخصصان و کارشناســان شــرکت 
پتروشــیمی تندگویــان و بــا تامیــن حداکثــری کاال و 
تجهیــزات از ســازندگان و شــرکت های دانــش بنیان 
ایرانی این دو خط پس از حدود هفده ســال توقف 

تولید آماده بهره برداری می شوند. 
بــرای  برنامه ریــزی  از  همچنیــن  زاده  ملــک 
راه انــدازی و بهره بــرداری واحــد بســته بندی مکانیزه 
پتروشــیمی شهید تندگویان در سال جاری خبر داد 
و خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی واحد بســته بندی 
مکانیزه عالوه بر افزایش بهره وری زمینه بسته بندی 
و عرضه محصوالت با کیفیت باالتری به مشــتریان 

داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. 
تندگویــان  شــهید  پتروشــیمی  اســت،  گفتنــی 
بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مهم و استراتژیک 
ترفتالیــک  اســید  ترفتــاالت  (PET)  و  پلی اتیلــن 
خالص  (PTA)  درکشــور است. این شرکت به عنوان 
زنجیــره  محصــول  تولیدکننــده  تنهــا  و  بزرگ تریــن 
پلی اتیلن ترفتاالت در صنعت پتروشــیمی کشــور از 
ظرفیــت تولیــد ســاالنه بیش از یــک میلیون و ۵۸۷ 
هزار تن محصول متنوع از جمله گریدهای مختلف  

  PETبرخوردار است .

شــرکت پتــرول به عنــوان متولــی توســعه 
صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی خلیج 
فــارس، همــکاری تنگاتنگــی با بخــش خصوصی 
به منظور تقویت توسعه صنایع تکمیلی، افزایش 

اشتغال زایی و رونق اقتصادی در کشور دارد.
پتروشــیمی  گــروه  شــرکت  گــزارش  بــه 
ســرمایه گذاری ایرانیان، تفاهم نامه احداث پارک 
پتروشــیمیایی بروجــن صبــح امــروز )یکشــنبه، 
اســتاندار  عباســی  اقبــال  میــان  تیرمــاه(   20
چهارمحال وبختیاری، سجاد رستمی مدیر سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان، نماینده مردم 
بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی و رســول 
اشــرف زاده، مدیرعامل شــرکت گروه پتروشــیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( امضا شد.
پتــرول در  رســول اشــرف زاده، مدیرعامــل 
مراســم امضای این تفاهم نامه به توسعه صنایع 
تکمیلی و احداث پارک های پایین دستی در راستای 
تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشی در محصوالت 
تولیــدی اشــاره کــرد و افــزود: ارتقای ارزش ســبد 

محصوالت از اولویت های شرکت پترول است.
وی با بیان اینکه حرکت در صنعت پتروشیمی 
نیازمنــد طــرح، نقشــه راه و اســتراتژی مشــخص 
اســت، گفت: یکی از سیاســت های گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و پترول، توسعه صنایع 
تکمیلــی و احــداث پارک های پایین دســتی اســت 
کــه پتــرول در این مســیر پنج پارک پایین دســتی 
با ظرفیت ۳۸1 هزار تن و سرمایه گذاری 10 هزار 
میلیارد تومان تعریف کرده است که با همکاری 

بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
نقش رگوالتوری پترول

مدیرعامــل پتــرول بــا تأکیــد بــر اینکه همه 
برنامه ریزی هــا بــا رویکرد تبدیــل محصوالت پایه 
و میانــی به محصوالت باارزش افزوده باال انجام 
می شــوند، تصریح کرد: این پارک از سوی بخش 
خصوصی به منظور توسعه صنایع پایین دستی اجرا 
می شود و پترول نقش رگالتور را خواهد داشت.
اشــرف زاده با اشاره به اینکه فرصت بسیار 
مناســبی برای گسترش ســرمایه گذاری در زمینه 
توسعه زنجیره ارزش و تکمیل صنایع پایین دستی 
در کشــور وجود دارد، گفت: پترول با ایجاد اتاق 
فکر، شناســایی گلوگاه ها، فرصت ها و تهدیدها، 
بازار، ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری، ایجاد 
زیرســاخت ها و خدمات پیشــرفته، ارائه بینش و 

برنامــه کوتاه مــدت بــا بخش خصوصــی همکاری 
تنگاتنگی خواهد داشت. 

وی توســعه و رونــق صنایــع پایین  دســتی را 
یکــی از ظرفیت هــای راهبردی و کلیدی در بخش 
اشــتغال، جذب جوانان و رونق تولید دانســت و 
گفت: صنایع پایین  دستی مزایای بسیار ارزشمندی 
از جملــه قــدرت اشــتغال زایی بــاال، جلوگیــری از 
خام فروشــی و ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر برای 

استان و کشور دارد.
افزایش هم افزایی

پارک هــای  ایجــاد  بــر  پتــرول  مدیرعامــل 
پتروشــیمیایی به منظــور افزایــش هم افزایی میان 
واحدهای کوچک و میان دستی تأکید کرد و گفت: 
همکاری دســتگاه ها و مشــارکت و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی، روند توسعه، تولید و اشتغال زایی 

را بیش ازپیش تقویت می کند.
اشرف زاده احداث پارک پتروشیمیایی را نقطه 
عطفی در رونق اقتصادی استان دانست و ادامه داد: 
ایجاد صنایع پایین دســتی و جانبی، موتور محرکه 

توسعه و اشتغال زایی چهارمحال وبختیاری است.
وی تشــکیل ســبد متنوعــی از تولیــد انــواع 
بــاارزش  شــده  مهندســی  و  نهایــی  محصــوالت 
افــزوده بــاال را هــدف پتــرول عنوان کــرد و افزود: 
در صنعت پتروشــیمی پیشرو حجم تولید مالک 

توسعه ارزش آفرین نیست بلکه به جای افزایش 
ظرفیــت نصــب شــده، طراحــی ، تکمیــل زنجیــره 
محصــوالت  از  متنوعــی  ســبد  ایجــاد  و  ارزش 

می تواند گزینه مناسب و ارزشمندی باشد.
توســعه صنایع تکمیلی از اهــداف اقتصاد 

مقاومتی
مدیرعامل پترول، اشتغال زایی و محرومیت زدایی، 
ایجاد تنوع محصوالت باارزش افزوده باال را از اهداف 
اصلی ایجاد پارک پتروشیمیایی بروجن دانست و ادامه 
داد: یکــی از اهــداف اقتصــاد مقاومتی ایجاد صنایع 
پایین دســتی اســت که با ایجاد پارک پتروشیمیایی 
بروجن و امید به رونق این صنایع، شاهد اشتغال بیش 
از بیش مردم این استان به ویژه بروجن خواهیم بود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث پارک هــای 
پایین دســتی از اولویت هــای مهــم پترول اســت، 
اظهــار کرد: پارک پتروشــیمی بروجن ســاالنه به 
۳۵ هزار تن پلی پروپیلن، ۸۵ هزار تن پلی اتیلن، 
40 هزار تن استایرن بوتادین رابر، 1۵0 هزار تن 
اوره و 10 هــزار تــن اتیلــن پروپیلن دی ان مونومر 
میــزان  دارد.اشــرف زاده  نیــاز  خــوراک  به عنــوان 
ســرمایه گذاری ایــن پــارک را کــه در ۶ زون اجــرا 
می شــود حــدود ۳ هــزار میلیارد تومــان عنوان و 
اظهــار کــرد: این پــارک بــرای ۳1۳0 نفر به صورت 
مســتقیم و  ۷1۸۵ نفــر به صــورت غیرمســتقیم 

اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد.  مدیرعامل پترول 
در پایــان اظهــار امیــدواری کرد: خرســندیم که با 
حمایت هــای اســتانداری چهارمحال وبختیــاری و 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان و نماینده 
بروجن قدم های اولیه را برداشــته ایم و این حق 
استان است تا از تولیدات و صنایع پایین  دستی 

و منافع آن برخوردار و بهره مند شود.
توسعه صنایع پایین دستی راهکار مناسب 

بهبود اقتصاد استان
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال وبختیاری 
نیــز در ایــن مراســم دربــاره اهــداف تفاهم نامــه 
احداث پارک پتروشیمیایی بروجن گفت: توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی راهکاری مناسب 
برای توسعه استان چهارمحال وبختیاری و اقدامی 
مناسب در راستای درآمدزایی، اشتغال زایی و در 

نهایت بهبود فضای اقتصادی استان است.
گفتنی است، محصوالت پارک پتروشیمیایی 
بروجن در انواع قطعات داخلی و خارجی خودرو، 
انواع لوله های دوجداره اتصاالت پلی اتیلنی، منهول 
پلی اتیلنی و حوضچه پلی اتیلنی، الستیک خودرو، 
انواع پالستیک و رزین های فرمالدئید و اوره، انواع 
ورق هــای پالســتیکیABS، ورق هایپلی اســتایرن، 
پروفیــل، پلی کربنــات وکاهش دهندهآالینده هــا 

کاربرد دارند.

در راســتای منویــات  مقــام معظــم رهبری 
و نــگاه ویــژه بــه محصوالت و تولیــدات داخلی ، 
شرکت شهاب در راستای ازدواج آسان و با کمک 
بانکها تا سقف 5۰۰ میلیون ریال محصوالت خود 

را به متقاضیان عرضه می کند. 
»هــادی غالمــزاده« مدیــر عامــل شــرکت 
شــهاب با اعالم خبر فوق گفت:  شــرکت قدیمی 
شهاب  در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کمک 
به تهیه جهیزیه آسان، نسبت به فروش اقساطی 

محصوالت خود با تخفیف ویژه اقدام کردهایم.
مهنــدس غالمزاده اعالم کرد: متقاضیان با 
هماهنگی صورت گرفته با بانک های رفاه کارگران، 
صادرات و بانک دی می توانند تسهیالت کم بهره 
جهت خرید محصوالت شــهاب اعم از تلویزیون، 
یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جارو برقی 

دریافت کنند. 
 وی در ادامــه افــزود: در راســتای منویــات 
رهبــری و نــگاه ویــژه بــه محصــوالت و تولیــدات 
از 40 ســال  بیــش  بــا  داخلــی شــرکت شــهاب 
ســابقه و خدمت رسانی به صنعت لوازم خانگی 
بــا اقدامــی در راســتای ازدواج آســان تســهیالتی 
تــا  ســقف ۵0میلبون تومان و بــه همت تعدادی 
 از بانک هــای کشــور  محصــوالت خــود را عرضــه 

می  کند. 
مهنــدس غــالم زاده گفت شــهاب در جهت 

ازدواج آسان جوانان و کمک به معیشت مردم و 
مقابله با تحریم های اقتصادی به دنبال افزایش 
تنوع محصوالت و تکمیل ســبد کاال و دسترســی 
آســان مصــرف کننــدگان در قالــب تخفیــف ویژه 
اقــدام به فروش اقســاطی از طریق بانکهای رفاه 
و صــادرات و دی نمــوده اســت یکــی از افتخارات 

شهاب ارائه محصوالتی در شأن مصرف کنندگان 
ایرانــی بــا قیمتی اســت کــه خریــدار در وضعیت 
اقتصادی فعلی بتواند با اطمینان این محصوالت 
را در خانــه مــورد اســتفاده قــرار دهــد. شــهاب 
مســرانه بــا تولید کاالی ایرانــی با کیفیت نه تنها 
تالش کرده تا رضایت مشــتری را از نظر کیفیت 

محصــول و قیمــت مصــرف کننــده جلــب نمایــد، 
بلکــه بــا توافــق بــا بانکهــا در جهــت خرید آســان 
محصوالت، تسهیالتی را فراهم نموده تا جوانان 
در تهیه جهیزیه مشکلی نداشته باشند. مهندس 
غــالم زاده در خصــوص چالــش های صنعت: هر 
صنعتی در طول عمر خود با چالش های فراوانی 
ممکن است روبرو شود، اما نحوه برخورد با این 
چالــش ها اســت کــه تعیین کننده مســیر پیش 
روی صنعــت خواهــد بود. شــرکت شــهاب که در 
دوران انقالب و جنگ و چه بعد از آن در برخورد 
بــا تحریــم ها و تنش های ارزی، با حفظ کیفیت 
ســبد محصــول خــود را تکمیــل کرده و با شــرایط 
اقســاطی محصوالت خــود را به مصرف کنندگان 
ارائه می دهد. در جهان امروزی که رقبای خارجی 
هر روز در حال گسترش محصوالت و بهره گیری 
از فن آوری های نوین برای پیشــبرد اهداف خود 
هستند شرکت شهاب نیز در شرایط کرونایی در 
جهت کمک به تدریس آنالین مدارس و دانشگاه 
ها اقدام به تولید وایت برد الکترونیکی با قابلیت 

نصب انواع اپلیکیشن آموزشی نموده است.
مدیر عامل شــرکت شــهاب در خاتمه بیان 
کرد: از همه کسانی که از تولید داخلی حمایت می 
کنند و به نوعی با خرید محصوالت  داخلی ، کارگر 
 و کارفرمــای ایرانــی  را زیــر چتر حمایتی خود قرار 

می دهند تشکر و قدردانی می کنم.

همکاری پترول و بخش خصوصی برای توسعه 
صنایع پایین دستی پتروشیمی

اعطای تسهیالت یک شرکت صنعتی  برای کمک به ازدواج 
آسان جوانان

 میزان فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
بهارِ امسال ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

  معــاون فروش و بازاریابی شــرکت ذوب آهن 
اصفهــان، پرفروش ترین محصول این شــرکت 
در بــازار داخلــی را تیرآهــن و در بــازار صادراتی 
شمش کاالیی بیان کرد و گفت : شرکت ذوب 
آهن اصفهان در ۳ ماهه نخســت ســال جاری 
فــروش بازار داخلــی و خارجی برابر با ۷0 هزار 

و ۶0۵ میلیــارد ریــال داشــته کــه رشــدی 1۳0 
درصدی را نشان می دهد.

بهــزاد کرمــی افــزود : از ایــن میــزان ۳۸ هــزار و 
۵2۳ میلیــارد ریــال مربــوط بــه فــروش داخلی 
و میــزان صــادرات آن ۳۷ هــزار و ۳۳1 میلیــارد 
ریــال اســت کــه شــامل 1۷۳ هــزار و ۷01 تــن 
تیرآهــن، ۶4 هــزار و 412 تــن میلگــرد، 12 هزار 
و ۹۳۳ تــن کالف، ۷ هــزار و 4۷۷ تــن شــمش 
کاالیی، 1۳ هزار و ۶۸0 تن ریل و 2 هزار و ۳۵1 
تن دیگر محصوالت )نبشــی، ناودانی و...( می 
شود.وی ادامه داد : میزان فروش شرکت ذوب 
آهن اصفهان نیز در خردادماه 1400 برابر با 2۶ 
هــزار و ۷4۷ میلیــارد ریــال بوده که ســهم بازار 
داخل 14 هزار و 122 میلیارد ریال و سهم بازار 
صادراتی نیز 12 هزار و ۶2۵ میلیارد ریال بوده 
اســت.ذوب آهــن اصفهــان اولیــن و بزرگتریــن 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در 
ایران و بزرگترین تولید کننده محصوالت طویل 
در خاورمیانــه اســت کــه بــا ظرفیــت ۳ میلیون 
و ۶00 هزارتــن فــوالد، انــواع مقاطــع فــوالدی 

ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

چراغ پر فروغ صنعت ذوب آهن اصفهان


