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شركت گاز استان تهران در نظر دارد پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های 
مسکونی تهران بزرگ ) مرحله 170 ( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار واجد 

شرایط واگذار نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران 

- تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه 
چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها 

2- موضوع مناقصه:
می   )  170 مرحله   ( بزرگ  تهران  و مجتمع های مسکونی  به صنایع  -گازرسانی 

باشد .
3- مدت اجراء پیمان: 730  ) هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد. 
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت مهندسی و اجرای طرحها  

5- محل اجراء پروژه: واقع در تهران  می باشد. 
شـماره مصوبـه  مطابـق  مناقصـه  در  شـركت  تضمیـن  میـزان  و  نـوع   -6 
مبلـغ  بـه  وزیـران  محتـرم  هیـات   94/09/22 مـورخ  ه-   50659 123402/ت   

4/679/694/000  )چهارمیلیـاردو ششـصد و هفتـاد و نـه میلیـون و ششـصد و 
نـود و چهـار هـزار( ریـال مـی باشـد.

7-  مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از 
تاریخ 99/11/28 تا تاریخ 1399/12/04 می باشد .

8 - زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 و محل ارسال آن 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.     

محل  و    1399  /12/  18 مورخ   دوشنبه  روز  پیشنهادات:  گشایش  زمان   -9
گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.

10- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد .

11- شرایط متقاضی: 
داشتن  رتبه 5  تاسیسات ، تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور .
 داشتن تجربه كافی و مرتبط با موضوع مناقصه. )داشتن حداقل یك كار مشابه(

داشتن حسن سابقه در كارهای قبلی. 
داشتن توان مالی. 

داشتن ظرفیت خالی
داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران

ارائه گواهی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

تقویت  و  اجرایی  ضمانت  افزایش  راهكارهای  اجرایی  نامه  آئین  به  عطف 
متوسط،  معامالت  نصاب  برابر   10 از  بیش  قراردادهای  انعقاد   ، حسابرسی 
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی، عضو جامعه حسابداران 

رسمی مورد نیاز می باشد  .
تجارت  توسعه  مرکز   99/05/11 مورخ   1/140935 شماره  نامه  به  عطف 
الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن ، تجارت کلیه شرکت کنندگان ملزم به داشتن 
مهر و  امضاء دیجیتال اسناد بارگذاری شده  توسط صاحبان امضاء و شرکت ، در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( می باشند. 
اجرای  آمادگی  و  بوده  فوق   "  11" بند  در  مذكور  شرایط  دارای  كه  متقاضیانی 
دریافت  جهت  الذكر،  فوق  شده  تعیین  مهلت  در  توانند  می  دارند،  را  پروژه 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارک  سامانه  به  مناقصه   اسناد 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس   اطالعات 

021-41934

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران چاپ نوبت اول 99/11/29  چاپ نوبت دوم  99/12/2

 شناسه اگهی1095717
مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( به شماره 99-11/097 

ت اول(کد فراخوان :  2099092769000222
) نوب

شركت ملی گاز ایران
شركت گاز استان تهران ) سهامی خاص(

شماره مجوز: 1399/7009

شرکت ملی نفت ایران 
شرکت نفت و گاز اروندان

موضوع: خرید قطعات یدکی DCS,F&G,ESD جهت منطقه جفیر
شـرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد خرید کاالی موضوع 
فـوق را از طریـق شـرکت هـای تأمیـن کننـده داخلـی واجـد صالحیـت 
تأمیـن نمایـد. لطفـاً جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و چگونگـی حضـور 
در ایـن مناقصـه بـه وب سـایت شـرکت نفـت و گاز ارونـدان بـه آدرس 

AOGC.IR مراجعـه فرماییـد.
در صـورت نیـاز بـا شـماره تلفـن کمیسـیون مناقصـات 021-88724256 

تمـاس حاصـل فرمایند.

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان
تاریخ چاپ:   نوبت اول: 99/11/29  نوبت دوم: 99/12/6

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
ت اول( مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99/457 م م ت

) نوب

موضوع مناقصه: تامین خودروهای استیجاری شرکت گاز استان همدان 
شرح مختصر کار: 

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 79/529/455/000 )هفتاد و نه میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار( ریال می باشد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/976/473/000 )سه میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار( ریال می باشد. 

3- مدت اجرای پروژه 365 روز می باشد. 
4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند. 

5- ارسال آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای متقاضی الزامی می باشد.
6- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاری مناقصه حداقل یک مناقصه گر می باشد. 

7- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه گران 65 می باشد. 
 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخ 1399/11/21 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ بارگزاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1399/12/13 از طریق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن: 4 – 38260571 ، 8 – 38261075 ، دورنویس: 38256207 = 081 

 www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان  انتشار نوبت اول : 1399/11/27 نوبت دوم : 1399/11/29

شماره مجوز: 1399.6912

آگهی ارزیابی کیفی  تجدید مناقصه شماره 64 - 99 یک مرحله ای
ت دوم(

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان )سهامی خاص(
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پتروشیمی لردگان در نمایشگاه 
حمایت از ساخت داخل     

4تفاهم نامه امضا کرد
پتروشــیمی  مابیــن  تفاهم نامــه همــکاری  امضــای 
لردگان وشرکت های اهتمام جم، دیلمان فیلتر، بافندگی 
نــورو کوشاتوربورکمپرسورســپاهان بــه صــورت جداگانه 

انجام شد.
ایــن تفاهم نامه ها در راســتای منویــات مقام معظم 
رهبری جهت توســعه داخلی ســازی از یکســو و اســتفاده 
از توانمندی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان و صندوق 
حمایت از علم و فناوری از ســوی دیگر، با هدف تســهیل 
پیوند تقاضا و عرضه فناوری و نوآوری با سازندگان داخلی 

منعقد شد. 
داخــل  ســاخت  از  حمایــت  نمایشــگاه  دومیــن  در 
محســن محمودی مدیرعامل پتروشــیمی لردگان با اشاره 
بــه پتانســیل های مناســب در کشــور گفــت: امضــای این 
تفاهم نامه ها ضمن کمک به توســعه شــرکت های داخلی 
و انتقال دانش سبب توسعه اشتغال در کشور می شود.

مدیرعامــل پتروشــیمی لــردگان با اشــاره به اهمیت 
داخلی ســازی بــه خصــوص در صنعت پتروشــیمی افزود: 
در کشــور ظرفیــت و پتانســیل های باالیــی وجــود دارد و 
بایــد از آن اســتفاده بهینــه شــود. وی گفــت موضــوع این 
تفاهم نامه ها جهت تامین کیســه های لمینت، فیلترهای 
۴۰ و ۱۰ میکرون اسنتلس استیل و UFC85 و حمایت از 

ساخت داخل و رونق تولید است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس: 
ساخت کمپرسورهای گاز ترش به سازندگان ایرانی واگذار 

می شود

ایساکو یک بار دیگر اول شد
شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در 
بیســت و ســومین همایــش رتبه بنــدی شــرکت های برتر 
ایــران )IMI100( رتبــه اول در بخــش خدمــات بازرگانی را 

به دست آورد.
ایســاکو کــه در ســال های اخیــر، همــواره در میــان 
یک صد شرکت برتر کشور حایز رتبه شده بود، امسال با 
صدرنشینی در گروه خدمات بازرگانی به رتبه اول فروش 

این حوزه دست یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس 
از فــروش ایران خــودرو، ایســاکو در حالــی به ایــن جایگاه 
دســت یافــت کــه امســال، عــالوه بــر مشــکالت اقتصادی 
و تحریم هــای ظالمانــه، شــیوع ویــروس کرونــا نیــز بــر 
حــوزه  و  یدکــی  توزیــع قطعــات  و  تامیــن  دشــواری های 
بازرگانی و فروش افزوده بود و این مهم با تالش مضاعف 
مدیران و کارکنان، برنامه ریزی مدون و هدفمند و برگزاری 
کارگروه هــای مختلــف در حوزه خدمات پــس از فروش با 

هدف حفظ و ارتقای رضایت مشتریان میسر شد.
همچنین این مجموعه که یازده ســال متوالی مقام 
اول خدمــات پــس از فــروش صنعــت خودرو در کشــور را 
کســب کرده، در پاییز امســال و بر اساس آخرین ارزیابی 
شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران، در شــاخص 
رضایت مشتریان با ۱۷ امتیاز ارتقا نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، رشد بی سابقه ای را نیز در این حوزه تجربه 
کــرد و بــه باالتریــن امتیــاز کسب شــده در تاریــخ ایســاکو 
دســت یافــت. گفتنــی اســت، در همایــش مذکــور کــه بــا 
حضور مقامات کشوری، مدیران سازمان مدیریت صنعتی 
و مدیران بنگاه های اقتصادی کشور در مرکز همایش های 
بین المللــی صداوســیما برگــزار شــد، ســازمان مدیریــت 
صنعتی، 5۰۰ شرکت برتر ایرانی را بر اساس ۳۳ شاخص 

ارزیابی و معرفی کرد. 

مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس: 

ساخت کمپرسورهای گاز ترش 
به سازندگان ایرانی واگذار 

می شود
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
از واگذاری طراحی و ساخت 24 دستگاه  الکتروکمپرسور 
با سازندگان ایرانی به  ارزش تقریبی 86 میلیون یورو خبر 

داد. 
بــه گــزارش ســتاد خبــری دومیــن رویــداد تخصصــی 
حمایــت از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی، محمود 
امین نژاد، در حاشــیه  برگزاری دومین نمایشــگاه تخصصی 
حمایــت از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به امضای بیش از   86 میلیون یورو هفت 
تفاهم نامه با ســازندگان و شرکت های دانش بنیان ایرانی، 
گفــت: یکــی از مهمتریــن تفاهم نامه ها با هــدف  طراحی و 
ســاخت 2۴ دســتگاه  الکتروکمپرسور با ســازندگان ایرانی 
امضــا شــد.  مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج 
فــارس بــا تاکید بر اینکه با اجرای فاز دوم توســعه این مگا 
پروژه باید حدود ۱۱۰ دســتگاه  کمپرســور، الکتروکمپرسور، 
توربوکمپرســور و ... طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی 
شــود، تصریح کرد: ســاخت برخی از این  تجهیزات پیچیده 

دوار به سازندگان ایرانی واگذار شده است. 
گفتنــی اســت، در حاشــیه برگــزاری دومیــن رویــداد 
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، 
تفاهم نامه طراحی و  ســاخت ده دســتگاه الکتروکمپرســور 
ســانتریفوژ گریــز از مرکــز گاز تــرش به همراه لــوازم یدکی 
بین شــرکت بیدبلند خلیج فارس و  توربوکمپرســور نفت و 

مهندسی و ساخت توربین مپنا »توگا« امضا شد. 
عــالوه بــر این تفاهم نامه دیگری واگذاری 2 دســتگاه 
الکترو کمپرسور رفت و برگشتی واحد    HDSبه همراه لوازم 
یدکی مربوطه با  شــرکت تاپکو و و تفاهم نامه واگذاری دو 
دســتگاه الکتروکمپرســور ســانریفیوژ گاز تــرش بــه همراه 
لوازم یدکی مربوطه و واگذاری   ۱۴ دستگاه الکتروکمپرسور 
ســانتریفیوژ گاز تــرش بــه همــرا لــوازم یدکــی مربوطــه بــا 

شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت امضا شد. 
گردهمایــی  ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در  همچنیــن 
تفاهم نامه واگذاری ساخت ۱6 دستگاه کولر هوایی، هشت 
دستگاه مخازن تحت فشار و  یک دستگاه برج جذبی بین 
شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد خلیج فارس و  شــرکت فاتح 
صنعــت کیما، تفاهم نامه دیگر واگذاری طراحی و  ســاخت 
۱۴ دســتگاه مبــدل حرارتی بیــن پاالیش گاز بیدبلند خلیج 

فارس و ماشین فوالد جنوب امضا شد. 
گفتنــی اســت، دومیــن رویــداد تخصصــی حمایــت از 
ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی با مشــارکت بیش از 
2۰۰ شرکت دانش  بنیان،  سازنده تجهیزات، پتروشیمی ها، 
بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری بــازار ســرمایه از 

روزدوشنبه آغاز به کار کرد.

شرکت »ذوب« در یک مزایده 
شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تجهیز معدن و 
استخراج و فروش سنگ آهن در یک مزایده شرکت کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت ذوب آهن 
اصفهان با نماد معامالتی ذوب اعالم کرد در مزایده انجام 
سرمایه گذاری به منظور تجهیز معدن و استخراج و فروش 

سنگ آهن شرکت کرده است.

»کگهر« در مزایده بانک 
پارسیان شرکت کرد 

شــرکت ســنگ آهن گهر زمیــن از شــرکت در مزایده 
فروش تعداد 3513636361 سهم از سهام سرمایه گذاری 

پارسیان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سنگ آهن 
گهر زمین با نماد معامالتی کگهر اعالم کرد در نظر دارد در 
مزارید فروش تعداد ۳5۱۳6۳6۳6۱ ) سه میلیارد و پانصد 
و ســیزده میلیون و ششــصد و ســی شش هزار و سیصد و 
شــصت و یک( ســهم از ســهام ســرمایه گذاری پارســیان به 
استثنای کلیه حقوق سهام شرکت های توسعه ساختمانی 
پارسیان و گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان متعلق به 
شــرکت ســرمایه گذاری پارســیان کــه ارزش آن در موضــوع 
مزایــده لحــاظ نشــده اســت و پیــش از واگــذاری موضــوع 
مزایــده بــه خریــدار از داریی هــای شــرکت ســرمایه گذاری 

پارسیان خارج می شود، شرکت کند.

تعیین تکلیف مطالبات 
»دفارابی« 

شــرکت داروســازی فارابی مطالبات خود از شــرکت 
دارویی رسا را از طریق انعقاد قرارداد تحصیل ملک تعین 

تکلیف کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت داروسازی 
فارابــی بــا نمــاد معامالتــی دفــارا طــی افشــای اطالعــات 
بااهمیــت گــروه اف در ســایت کدال اعالم کرد در راســتای 
تعیین تکلیف مطالبات از شرکت دارویی رسا پیگیری های 
مســتمر منجــر بــه انعقــاد قــرارداد تحصیــل ملــک بــه نفع 

شاکیان از جمله این شرکت شد.

رشد سنگین سود در 
زیرمجموعه »ثشاهد« 

شــرکت شــاهد از رشــد قابــل توجــه ســود شــرکت 
ماهــه   6 مالــی  درصورت هــای  ســعدی  ســرمایه گذاری 

حسابرسی شده منتهی به ١٣٩٩.٠6.٣١ خبر داد. 
بــه گــزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت شــاهد با 
نمــاد معامالتــی ثشــاهد اعالم کرد شــرکت ســرمایه گذاری 
ســعدی از شــرکت های تابعــه وتحــت کنتــرل بــا مالکیــت 
١٠٠ درصدی درصورت های مالی 6 ماهه حسابرســی شــده 
منتهــی بــه ١٣٩٩.٠6.٣١ مبلــغ ٢،٨٧6،٩6٨ میلیــون ریال 
ســود شناســایی کرده اســت. شــایان ذکر اســت کــه مبلغ 
سود شناسایی شده در سال مالی قبل ٢6٠،56٣ میلیون 

ریال بوده است. 

تفاهم نامه 15 هزار میلیاردی بانک تجارت و 
هلدینگ خلیج فارس امضا شد

در نشســت تخصصی حمایت از ســاخت 
داخــل در صنعــت پتروشــیمی در دومین ســال 
ایــن رویــداد، بانــک تجــارت و هلدینــگ خلیــج 
فارس  تفاهم نامه 15 هزار میلیارد تومانی برای 
انــواع خدمــات مالــی و بانکــی بــه ســازندگان، 
تجهیــزات،  ماشــین آالت،  تامین کننــدگان 
و  ســاختمان  و  نصــب  تاسیســات   قطعــات، 

پیمانکاران هلدینگ و شــرکت های تابعه، ارتقا 
و گســترش ســطح همکاری هــای متقابــل فــی 
 مابین در قبال تمرکز فعالیت های پولی و بانکی 

هلدینــگ و شــرکت های زیــر مجموعــه اعــم از 
ارزی و ریالی نزد شعب امضا شد. 

به گزارش ســتاد خبری دومین همایش و 
نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در 
صنعت پتروشیمی، در این تفاهم نامه به  امضای 
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت و جعفر 
ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس رســید، 
مبلــغ تفاهــم شــده در قالــب  تســهیالت ریالــی 
اعتبــارات اســنادی داخلــی،  ارزی، گشــایش  و 
انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه )نرخ سود و 
شــرایط بازپرداخت  بر اســاس ضوابط و مقررات 
مربوطــه و توافــق دو طــرف( در اختیــار هلدینگ 
خلیج فارس، شــرکت های تابعه و معرفی شــده 
قرار  می گیرد.  در این مراســم همچنین  دبیرکل 
انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعت پتروشــیمی 
صنایــع  روی  پیــش  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا 
پایین دستی  پتروشیمی در تامین مالی خواستار 

حمایت بیشتر بانک ها از این صنایع شد. 
احمــد مهــدوی، خاطــر نشــان کــرد: برخــی 
می پرســند هلدینگ خلیج فارس چگونه اینقدر 
در توســعه ســرعت دارد کــه ایــن تفاهم نامــه و 
بانک هــا وهلدینــگ  بیــن  خــوب   همکاری هــای 

خلیج فارس نشــان می دهد کــه تامین مالی در 
این سرعت چه نقش موثری دارد. 

تفاهم نامه صندوق نوآوری 
و هلدینگ خلیج فارس برای 
توسعه زیست بوم نوآوری 

صنعت پتروشیمی
همچنین شرکت صنایع  پتروشیمی خلیج 
فارس با صندوق نوآوری و شکوفایی و با هدف 
حمایــت از توســعه زیســت بوم شــرکتی صنایــع 
بزرگ، تفاهم نامه همکاری  مشــترک در راستای 
توســعه زیســت بوم نوآوری صنعت پتروشــیمی 
امضــا کردنــد.  ایــن تفاهم نامــه کــه  میــان علــی 
وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
مهندس جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فــارس منعقــد شــد، در راســتای بهره گیــری از 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان برای رفع 
نیازمندی های صنایع پتروشیمی به امضا رسید.

اســتفاده  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
رفــع  راســتای  در  ظرفیت هــای  صنعــت  از 
نیازمندی هــای راهبردی صنایع مرتبط و حمایت 
از توســعه محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان، 
شناسایی  نیازهای فناورانه صنایع پتروشیمی به 
منظور مرتفع ساختن آنها با معرفی شرکت های 
دانــش بنیــان فعــال در صنایــع مرتبط بــا هدف 
 توســعه بــازار محصوالت دانش بنیــان و کاهش 
وابســتگی بــه محصــوالت و فناوری های خارجی 

بخشــی از اهدافــی اســت کــه بــه موجــب ایــن 
تفاهم نامه دنبال می شود.

همچنین همکاری به منظور تقویت ارتباط 
 ذی نفعــان زیســت بوم نــوآوری و ایجاد شــبکه و 

خوشــه فناورانــه و نوآورانه به ویژه با مشــارکت 
ســازمان های مرتبــط از جملــه پــارک  فنــاوری و 
نوآوری نفت و گاز و صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی صنعت نفت و شرکت های بلوغ یافته 
و شــرکت های کوچک  و متوســط فناور و دانش 
بنیان از جمله موارد دیگر این تفاهم نامه است. 
بــر اســاس این گــزارش صندوق نــوآوری و 
شکوفایی در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز 
برای توسعه و تجاری سازی فناوری ها و توسعه 
صنــدوق  پژوهــش  طریــق  از  وابســته  صنایــع 
نفــت همــکاری  فنــاوری غیردولتــی صنعــت  و 
خواهــد کــرد. همچنین همکاری و مشــارکت در 
تقویــت مراکــز و کارخانه های نــوآوری، همکاری 
بنیــان  دانــش  شــتاب دهنده های  تقویــت  در 
موجود یا راه اندازی شتاب دهنده های تخصصی 
دانش بنیــان  در صنعــت پتروشــیمی بــه منظــور 
کمــک به توســعه، بلــوغ و تجاری ســازی فناوری 
بــا تکیــه  بــر اســتارت آپ ها و هســته های فنــاور 
بخشــی از خدماتــی اســت کــه صنــدوق نــوآوری 
ارائه خواهد کرد. عالوه بر این همکاری، توسعه 
بــازار شــرکت های دانش بنیــان مرتبــط به ویژه از 
طریــق جلــب  مشــارکت ســازمان های مرتبــط و 
احصــای نیازهــای فناورانــه آنها از دیگــر مواردی 

است که طرفین بر اجرای  آن تفاهم کردند. 
عــالوه بــر تامین مالــی، صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی در زمینــه تقویــت تحقیــق و توســعه 
در شــرکت های دانش بنیــان، خلــق محصــوالت 
و خدمــات جدیــد و زمینه ســازی  بــرای توســعه 
و تجاری ســازی آنهــا، همــکاری در زمینــه ارائــه 
خدمات توانمندسازی و تجاری سازی فناوری به 
شــرکت های دانش  بنیان مرتبط شامل خدمات 

و  اســتانداردها  اخــذ  آموزشــی،  و  مشــاوره ای 
گواهینامه های مورد نیاز برای ورود به بازارهای 
داخلــی و  خارجــی، توســعه بــازار و حفاظــت از 
مالکیــت فکــری، همــکاری در زمینــه برگــزاری 
رویدادهــای ترویجی، رویدادهای شبکه ســازی و 
 تبــادل فناوری با حضور نمایندگان شــرکت های 
دانش بنیان و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط، 
همــکاری در راســتای ســوق دادن  شــرکت های 
کوچک و متوســط فناور و دانش بنیان به اجرای 
طرح های فناورانه و نوآورانه در قالب مشارکت، 

سرمایه گذاری  مشترک متعهد شده است.
ادغــام و ایجاد شــرکت های بــزرگ، کوچک 
و متوســط به واسطه صندوق پژوهش و فناوری 
روش هــای  ســایر  و  صنعــت  نفــت  غیردولتــی 
توســعه بــه منظــور هم افزایــی و تقویــت بنیــه 
در  مشــترک  پروژه هــای  تعریــف  و  فناورانــه 
راســتای  در  اولویــت دار  و همــکاری  حوزه هــای 
جــذب و تأمیــن منابع الزم هم از دیگر مواد این 

تفاهم نامه بود. 
بر اساس این تفاهم نامه، هلدینگ خلیج 
فــارس نیــز متعهد به  تدوین و ارســال فهرســت 
نیازهــای فناورانــه و خدمات و محصــوالت مورد 
نیــاز هلدینــگ و شــرکت های زیرمجموعــه آن 
بــه منظــور تأمیــن نیازهــا توســط شــرکت های 

دانش بنیان شده است.
گفتنــی اســت مــدت تفاهم نامــه از تاریــخ 
انعقاد به مدت ۳ سال است که با توافق طرفین 

قابل تمدید است.
نخستین محموله صادراتی  
پتروشیمی لردگان صادر شد

از  لــردگان  پتروشــیمی  عامــل  مدیــر 
انجــام صــادرات نخســتین محمولــه صادراتــی 

پتروشیمی لردگان خبرداد.
محســن محمودی مدیر عامل پتروشیمی 

لــردگان بــا اعــالم ایــن خبــر تصریــح کــرد: این 
شــرکت با ظرفیت ســاالنه تولید 6۷۰ هزار تن 
آمونیــاک و یــک میلیــون و 8۰ هــزار تــن اوره 
به عنوان ششــمین مجتمع پتروشــیمی کشور 
و بــه دســت متختصصــان و نیروهــای داخلــی 

افتتاح شده است.
وی گفــت: طــی ماه آینده صــادرات، اوره 
بــه میــزان ۳۰ هزارتن به کشــورهای همســایه 
خواهیــم داشــت کــه به ازای هر تــن 26۰ دالر 
کــرد:  تصریــح  وی  داشــت.  خواهــد  ارزآوری 
افتتــاح شــده  ایــن پتروشــیمی در منطقــه ای 
کــه کشــاورزی و دامــداری از ظرفیت های مهم 
ایــن منطقــه به شــمار می رود و امــروز یکی از 
بزرگترین مجتمع های پتروشــیمی کشور را در 

اختیار دارد.
محمــودی افــزود:  8۰ درصــد از نیروهای 
را  مجتمــع  ایــن  غیرمتخصــص  و  متخصــص 

نیروهای بومی استان تشکیل می دهند.
اوره  کرد:طــرح  نشــان  محمــودی خاطــر 
بــه ظرفیت هــای  توجــه  بــا  لــردگان  آمونیــاک 
موجود در کشــور،  یک طرح صادراتی اســت و 
این نکته بســیار مهم اســت که در پتروشیمی 
لردگان هم جهش صادرات را شــاهد خواهیم 

بــود و هم جهش تولید را.
تنــوع  بــه  باتوجــه  افــزود:  محمــودی 
محصوالت پتروشــیمی در باالدســت، توســعه 
در  نیــز  پایین دســت  در  پتروشــیمی  صنایــع 
دســتور کار قــرار گرفــت و پــارک اوره رزینــی 
بــا ارزش افــزوده بــاال تعریــف و در حــال اجــرا 

است.
محمــودی در پایــان خاطر نشــان کرد: در 
حالــی صــادرات محصوالت را انجــام دادیم که 
۳۰ میلیــون نفــر ســاعت کارکرد بــدون حادثه 
را از ابتــدای ســاخت و بهره بــردای در کارنامــه 

خود داریم.

همراه اول موفق به دریافت تندیس زرین 
»جایزه ملی مدیریت مالی ایران« شد

همــراه اول برای چهارمین ســال پیاپی 
برنــده تندیــس زرین »جایزه ملــی مدیریت 

مالی ایران« شد. 
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایــران، یازدهمین دوره جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران، صبح روز سه شنبه 
از مســئوالن  بــا حضــور جمعــی  بهمــن    28
کشوری، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه 
در سالن همایش های بین المللی رازی، برگزار 
شــد. در ایــن دوره بــا اعــالم نتایــج ارزیابی ها 
توســط کمیته داوران، »همراه اول« با توجه 
بــه شــفافیت مالی بــرای چهارمین بــار پیاپی 
حائز امتیاز الزم برای دریافت تندیس زرین، 

باالترین سطح جایزه شد.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران در ســه 
بخــش تندیــس، تقدیرنامــه و گواهینامــه به 
شــرکت های حائــز رتبــه بصورت ســاالنه ارائه 
می شود. در این دوره فقط ۴ بنگاه اقتصادی 
موفــق شــدند کــه در ســطح تندیــس حضــور 
یابنــد کــه ۳ بنــگاه اقتصــادی بانکــی و همراه 

اول تنهــای بنــگاه اقتصــادی ارتباطــی کشــور 
بــود که موفــق به دریافت تندیــس زرین این 
جایــزه شــد. جایزه ملــی مدیریت مالــی ایران 
کــه از ســال ۱۳8۹ هرســاله برگزار می شــود، 
بسترســاز بهبــود و ارتقــای ســطح مدیریــت 
مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های 

شرکت کننده است.
در  حرفــه ای  مالــی  مدیریــت  حمایــت 
در  واقعــی  جایــگاه  بــه  دســتیابی  مســیر 
شــرکت ها و ســازمان ها، تشــویق و ترغیــب 
شــرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت 
نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد 
فضــای رقابتی مناســب و حرفه ای شــرکت ها 
و ســازمان های ایرانــی، تعریــف راهبــردی از 
مدیریــت مالی و اقتصادی ســازمان در جهت 
دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک، معرفــی و 
قدردانی از شــرکت ها و ســازمان های برتر در 
مالــی و اقتصادی، فراهــم کردن امکان تبادل 
تجربیات موفق مدیران مالی از جمله اهداف 

برگزاری این جایزه عنوان شده است.
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