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کارنامــه درخشــان همــراه اول در ماراتــن 
نشــان میدهــد  ایــران طــی ســال ۹۹  اقتصــاد 
ایــن هلدینــگ ارتباطــی همچنــان از موفق ترین 
بنگاههای اقتصاد کشور، چه در صنعت مخابرات 
و چه در مقایسه با دیگر صنایع استراتژیک کشور 

محسوب می شود.
طی روزهای گذشــته تنها اپراتور ارتباطات 
ســیار حاضر در بورس به عنوان یکی از برترین 
هلدینگ های اقتصادی کشور نیز انتخاب شد، 
اتفاقی که دور از ذهن نبود و با توجه به گستره 
فعالیــت هــا و میزان خدماتی که ایــن اپراتور به 
عنوان اولین و بزرگترین اپراتور ارتباطات ســیار 
کشور ارایه می دهد به خودی خود جایگاه شرکت 
را تعیین می کند ولی آنچه که نباید در نظر دور 
داشت، شاخصه هایی است که همراه اول موفق 

شد در آن برگزیده شود.
براساس ارزیابی های صورت گرفته هلدینگ 
همــراه اول در گــروه مخابرات در شــاخصه های 
»بهــره وری کل عوامل« و »بــازده فروش« رتبه 
اول و در بیــن پانصــد شــرکت برتر ایــران از نظر 
شــاخص »ارزش افــزوده« رتبــه دهــم را از آن 
خود کرده است. شاخصه هایی که این شرکت 
را در صدر گروه مخابرات قرارداده و باعث شده 
یکی از ۱۰ شرکت برتر کشور باشد، مبتنی بر دو 
نکته بوده اول ظرفیت ارایه خدمات شرکت دوم 
ساختار مدیریتی مبتنی بر بهینه سازی مستمر 
که به طور معمول در شرکتهایی با ابعاد همراه 
اول کاری بسیار سخت و زمان بر محسوب می 
شود مگر آنکه ساختارهای پایه ای بنگاه اقتصادی 
براین اساس شکل گرفته باشد و توان مدیریت 

بر این اهداف متمرکز شود.
نگاهــی بــه گــزارش های منتشــر شــده در 
کدال بورس نشان میدهد طی نه ماهه نخست 
سال ۹۹ شرکت همراه اول در میزان فروش خود 
رشد ۳۷ درصدی را حاصل کرده و از سوی دیگر 
رشد ۳۹ درصدی سودخالص شرکت نیز در این 
دوره زمانی را بازتاب داده است و این روند در دی 
ماه نیز به صورت محسوس ادامه داشته است 
به طوریکه براساس گزارش یک ماهه منتهی به 

۳۰دی ماه سال جای میزان درآمد شناسایی شده 
تنها در شرکت همراه اول رقمی بالغ بر ۱.۹هزار 
میلیارد تومان بوده اســت و مقایســه کارکرد ۱۰ 
ماهه شرکت با صورتهای مالی سال ۹۸ نیز نشان 
می دهد طی ۱۰ ماه در سال ۹۹ میزان درآمد این 
شرکت ۱۱.۵ درصد بیش از کل درآمد همراه اول 
طی ســال ۹۸ بوده اســت. این افزایش رخ داده 
در درآمد همراه اول در حالی صورت می گیرد که 
به رغم محدود های تعرفه ای که در ســال های 
اخیــر بــر اپراتورها اعمال شــده فرصــت افزایش 
قیمــت خدمــات برای این شــرکت فراهــم نبوده 
است و آنچه در صورتهای مالی شرکت همراه اول 
منعکس شده دقیقا جایگاه این شرکت در میان 

شرکت های برتر کشور بوده است.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر آنکه طی ســال 
۹۹ بخــش زیــادی از خدمت رســانی های دولت 
در بخش آموزش و بهداشــت و درمان از بســتر 
خدمات شــرکتهای مخابراتی به خضوض همراه 

اول با باالترین سهم بازار در عرصه تلفن همراه 
کشور صورت گرفته و این خدمت رسانی ها به 
دلیــل ضــرورت حمایــت های اجتماعــی در عمل 
عایدی مالی متناسب با هزینه برای شرکت همراه 
اول به دنبال نداشته است و در نتیجه رشد ۳۹ 
درصد سورآوریی شرکت طی ۹ ماهه امسال تنها 
و تنها می تواند از محل افزایش بهره وری و ارتقاء 

کارایی شرکت همراه اول رخ داده است.
نکتــه جذاب دیگــری که در رابطه با همراه 
اول قابل تامل است رقاب بسیار نزدیک قیمت 
به درآمد همراه اول اســت، که در آخرین ارقام 
ثبت شــده عددی حدود ۱2 را نشــان میدهد اگر 
ایــن نســبت را در گــروه مخابــرات ۱۹ ؛ فلزی ها 
حدود ۱۱و برای شیمیایی ها حدود ۱2 است. این 
در حالی اســت که گروه های فلزی و شــیمیایی 
بــه عنــوان بزرگتریــن گــروه های شــاخص ســاز 
بورس کشــور از یک ســو و افزایش نرخ ارز طی 
سال جاری عملکردهای کم سابقه ای را به ثبت 

رسانده اند و اگر بخواهیم مقایسه ای بین این 
گروه ها داشته باشیم متوجه می شویم که همراه 
اول به تنهایی در گروه مخابرات قدم به قدم این 

دو گروه شاخص ساز پیش آمده است.
در جمــع بنــدی بازهــم بایــد یــادآوری کــرد 
همــراه اول تنهــا اپراتــور ارتباطــات ســیار کشــور 
اســت که حاضر به حضور در ســفاف ترین بازار 
کشور شده است و در چنین شرایطی موفق به 
رقابتی چنین نزدیکی با صنایع زیر ساختی مانند 
فرآورده، شــیمیایی و فلزی شده است در حالی 
که رقبای این شرکت هنوز حاضر یا موفق به قرار 
گرفتــن در چارچــوب بــازار بورس نشــده و هیچ 
چشــم انداز قابل استنادی از عملکرد ایشان در 
اختیار مردم قرار نگرفته است، بنابراین می توان 
گفت در ماراتن نفس گیر سال ۹۹ اقتصاد ایران 
همراه اول یکی از پیشتازان حقیقی و قابل اتکاء 
برای مردم و سهامداران خرد و کالنش محسوب 

می شود.

حســن نشــان زاده مدیرعامل پتروشیمی 
اروند با اشاره به افزایش ۱2 درصدی تولید کلر 
و ۵ درصدی تولید پتروشیمی »اروند« در سال 
۹۹ از کشف بازارهای جدید برای صادرات »پی.

وی.سی« در شرایط تحریم خبر داد. 

تولیــد  اقتصــاد،  فرهنــگ  گــزارش  بــه 
کلــر پتروشــیمی »ارونــد« درحالــی از ابتــدای 
ســال جاری بــا حــدود ۱2 درصــد افزایــش بــه 
۱.۸ میلیــون تن رســیده کــه با این تولید، برای 
نخستین بار نه تنها دوره سهمیه بندی »کلر« به 

پایان رسیده که افزایش عرضه کلر »اروند« به 
پتروشیمی خوزستان، بندرامام، غدیر و کارون 
منجر به ثبت سلسله رکوردهای تولید در این 

مجتمع ها شده است.
روزهای خوب تولید پتروشیمی »اروند« 

در ســال جهش تولید صرفا محدود به »کلر« 
افزایــش تولیــد »ای.دی.ســی«،  بــا  نشــده و 
واردات 2۰ هزار تن »ای.دی.سی« برای تامین 
خــوراک صنایــع »پی.وی.ســی« منتفــی شــده 

است.

درآمد شرکت پلی پروپیلن جم با کاهش 
2۷ درصدی نسبت به ماه قبل در بهمن  ۶۶۹ 
میلیارد تومان رســیده است. به گزارش پایگاه 
جــم  شــرکت پلی پروپیلن  بااقتصــاد،  خبــری 
بــا نمــاد معامالتی جــم پیلــن در دوره ۱۱ ماهه 
منتهی به بهمن  سال جاری با رشد ۸۸ درصدی 

نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته درآمد 
۵۷۰۰ میلیارد تومانی داشته است.

جم پیلــن در بهمــن  بــا افــت 2۷ درصــدی 
نسبت به ماه قبل و رشد  ۳۳ درصدی نسبت 
به میانگین ۱۰ ماهه درآمد ۶۶۹ میلیارد تومانی 

محقق کرده است.

اهداف و اقدامات استراتژیک فوالد درخشش همراه اول در ماراتن نفس گیر سال ۹۹
هرمزگان در افق 1402 تصویب شد 

براســاس فرآینــد مدیریــت اســتراتژیک و طبــق روال ســال 
های گذشته، درجلسه ای دوروزه، اهداف، شاخص ها و اقدامات 
استراتژیک شرکت فوالد هرمزگان در افق ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با حضور 

مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت نهایی و مصوب شد. 
شــرکت  توســعه  و  تکنولــوژی  معــاون  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
فوالدهرمــزگان در ارتبــاط بــا فرآینــد تدویــن اهداف شــرکت گفت: 
فرایند تدوین استراتژی ها از نیمه دوم دی آغاز و درکمیته های تحول 
هفت گانه تحلیل محیط کالن، تحلیل محیط صنعت و تحلیل محیط 
درون سازمان و شناسایی نیازها و انتظارات ذی نفعان، انجام شد. 
همچنین اهداف و اقداماتی که به طور کامل محقق نشده بودند 
بر مبنای منابع و قابلیت های مورد نیاز و ورودی های دیگر از جمله 
 گــزارش بازخــورد تعالــی ســازمانی، نتایج خودارزیابی و ... بررســی 

شد.
 در این جلسات پیشنهاد اولیه اهداف و اقدامات استراتژیک 
ســطح شــرکت تدویــن و بــرای جمع بنــدی آمــاده شــد و در پایــان 
بخش نهایی فرایند تدوین اســتراتژی ســطح شــرکت و جمع بندی 
 و تصویــب نهایــی آن در روزهــای دوم و ســوم اســفند ۹۹ انجــام 

شد.
 پس از این جلسۀ دوروزه، اهداف و اقدامات سطح شرکت 
که در این جا نهایی شده است، در کمیته های اصلی تحول شکسته 
می شود و هر کمیته متناسب با نقش خود در این اهداف، اقدامات 

متناسب تعریف و اجرایی خواهد کرد.
 وی از حمایت هــای مدیرعامــل محتــرم شــرکت و همــکاری و 
همراهی کلیه همکاران فوالد هرمزگان، باالخص همکاران مهندسی 
صنایع که محوریت و مدیریت این فرآیند را بر عهده داشتند، تشکر 
کرد و از خداوند منان برای همه کارکنان ســالمتی و موفقیت های 

بیش از پیش خواستار شد.

درآمد »فوالژ« از ۵۵00 میلیارد تومان 
عبور کرد 

شرکت فوالد آلیاژی ایران در ۱۱ ماهه امسال، ۵۶۷۱ میلیارد 
تومان درآمد به دســت آورد که ۷۱۳ میلیارد تومان آن مربوط به 

همین بوده است. 
گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصاد، شــرکت فوالد آلیــاژی ایران 
با نماد معامالتی فوالژ در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن  ســال جاری با 
رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته درآمد ۵۶۷۱ 

میلیارد تومانی کسب کرده است.
فوالژ در بهمن  درآمد ۷۱۳ میلیارد تومانی رقم زده اســت که 
این مبلغ ۳ درصد بیشتر از ماه قبل و ۴۴ درصد بیشتر از میانگین 

۱۰ ماهه بوده است.

 رکورد فروش ماهانه »کاوه« 

زده شد 
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش رشد قابل توجهی در ۱۱ ماهه 

امسال درآمد ۱۱۷۹۵ میلیارد تومانی کسب کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت فوالد کاوه جنوب 
کیش در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال جاری با رشد ۱۴۴ درصدی 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل درآمد ۱۱۷۹۵ میلیــارد تومانی 

داشته است.
کاوه در بهمن  رشد ۱۳ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۸۶ 
درصدی نسبت به میانگین ۱۰ ماهه داشته، و درآمد ۱۸۴۷ میلیارد 

تومانی محقق کرده است.

ارتقای 2 برابری درآمد شرکت مس 
در افق 1404

شــرکت مــس در حــال حاضــر دو میلیارد و چهارصد و هشــتاد 
میلیون یورو به عالوه ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب 2۹ طرح در 

دست اجرا دارد. 
به گزارش مس پرس، اردشیر سعدمحمدی با بیان این مطلب 
گفت: امیدوار هســتیم با اجرای این طرح ها تا ســال ۱۴۰۴ شــرایط 
درآمد شرکت مس را از 2 میلیارد دالر در شرایط فعلی، به ۴ و نیم 
میلیارد دالر ارتقا دهیم و با اجرای این طرح ها جزو ۱۰ شرکت برتر دنیا 
در تولید مس قرار بگیریم.وی افزود: همدلی در شرکت باعث شده 
در سال آینده کارخانه کنسانتره دره آلو و دره زار و فلوتاسیون سرباره 
وارد مدار شود، مفهوم این موضوع ۴۰۰ هزار تن کنسانتره است که 
ارزش این عدد نیز ۸۰۰ میلیون دالر است که با ارز 22 هزار تومانی 
حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران تاکید کرد: طرح های شرکت ملی صنایع مس ایران در مسیری 

کامالً شفاف و مشخص و خوبی ریل گذاری شده است.
وی تصریح کرد:  پاالیشگاه، کارخانه کنسانتره ۳۰۰ هزار تنی به 
همراه اکتشافی که در سریدون شکل می گیرد و همچنین احداث فاز 
2 تغلیظ میدوک، فاز ۳ تغلیظ سونگون و کارخانه فلوتاسیون حاصل 
از سرباره های ذوب خاتون آباد بیانگر روند رو به جلویی است که در 
حال طی کردن هستیم و نشان می دهد که شرکت مس حرف های 

بزرگتری را در دنیا می تواند بزند.

گروه مپنا تندیس سیمین جایزه 
 ملی تعالی سازمانی سال ۹۹ 

را کسب کرد
گروه مپنا پس از تعریف و اجرای اقدامات و پروژه های بهبود 
متعدد و با حضور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی و تأیید 
در کمیته علمی و داوری، موفق به اخذ »تندیس سیمین« هجدهمین 

دوره ارزیابی تعالی سازمانی در سال ۱۳۹۹ شد.
به گزارش مپنا نیوز، سطح تعالی پیشین »تندیس بلورین« در 
بازه امتیازی ۵۰۰ تا ۵۵۰ امتیاز بود، با این حال گروه مپنا در ارزیابی 

سال جدید به بازه ۵۵۰ تا ۶۰۰ امتیاز رسید.
ایــن موفقیت و ســطح تعالی، مرهون تــالش و زحمات فراوان 
همه کارکنان و جدیت و پشتکار تیم های تعالی و حمایت و همراهی 

مدیران و کارشناسانان متخصص گروه مپنا است.

رکوردشکنی »اروند«، موتور تولید پتروشیمی ایران را روشن کرد

»جم پیلن« با افت درآمد در بهمن  مواجه شد 

1- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر – واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره حساب 
کل  اداره  ملی  )شناسه  سرمایه ای  دارائیهای  تملک  سپرده  تمرکز  رابط  بنام  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  نزد   ir 54010000405706310761539

 )14000301533
3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: در ساعتهای اداری از تاریخ 99/12/3 لغایت 99/12/9 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

www.setadiran.ir

 www.setadiran.ir 4- زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
میباشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی )پاکت الف با درج شماره و موضوع 
مناقصه( به آدرس: امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 13 مورخ 99/12/20 

تحویل گردد.
توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 میباشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمیشود.

5- زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 99/12/24 به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – سالن 
جلسات

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

شناسه آگهی: 1098005
ت دوم(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

) نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

شماره 
محل اجراءموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد براساس 
 فهرست بهاء سال 99 
و فهرست بهاء تجمیع

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

99/164
 روکش آسفالت )الیه نهائی( محور 

آبادان – اروندکنار، کیلومتر 5 الی 11 )احداث 
جاده اروند کنار – آبادان(

محور آبادان – 
40.770.559.6352.040.000.000اروند کنار

 تعریض و بهسازی قطعه چهارم 99/165
اهواز – حمیدیه

محور اهواز – 
50.316.358.8032.516.000.000حمیدیه

99/166
احداث جاده روستایی علی آباد و چهارده ایذه 
)کمک به بهسازی و روکش آسفالت جاده های 

روستایی علی آباد )و چهارده ایذه(
5.189.186.905260.000.000ایذه

99/167
احداث جاده روستایی تلخاب خداکرمی ایذه 

)کمک به بهسازی و روکش آسفالت جاده 
روستایی تلخاب(

4.914.975.885246.000.000ایذه

احداث پل روستایی اسد آباد بهبهان )کمک به 99/168
7.235.926.857362.000.000بهبهاناحداث دو دهانه پل در راه روستای اسد آباد(

تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای  از کلیه تولید کنندگان و 
مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل 

می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 
شماره نمابر: 07138244833 

شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 
موضوع مناقصه: خرید فلنج و زانو

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
* شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2099092586000175 می باشد. 

متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعام آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

 https://setadiran.ir ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی
)کد فراخوان 2099092586000175( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت 
اول اقدام نموده و اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد 
فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 
1399/12/25 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال 
ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، 
باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس،  بلوار استقال، تقاطع 
می  گران  مناقصه  نمایند.  اقدام   57111-71759 پستی:  کد  حراست،  دبیرخانه 
اسناد  در  تغییر  گونه  از هر  آگاهی  منظور  به  مناقصه،  فرآیند  پایان  تا  بایست 

مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
* ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه 

اعام آمادگی ضروری است. 
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس تاریخ چاپ نوبت اول: 99/12/04   تاریخ چاپ نوبت دوم: 99/12/06                          

شناسه آگهی: 1098060
ت دوم(فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-226  خرید فلنج و زانو 

) نوب

شركت  گاز استان فارس

آدرس ســایت
 روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد

w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

تقاضای  شماره  دو  درجه  فوالدی  لوله  خرید  پروژه   دارد  نظر  در  زنجان  استان  گاز  شرکت 
3096190157 را با شرایط ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید :  کلیه 
آدرس  به   ) ستاد   ( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  برگزاری   مراحل 

 www.setadiran.ir 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 . 

- مدت انجام كار 3 ماه شمسی می باشد.
ب ( پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ( شرایط متقاضی : 
 .  ep  تولیدکنندگان و تامین کنندگان لوله های فوالدی عضو سامانه

درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره یا سهامدار مشترک , پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ 1,506,582,000  
ریال ) به حروف یک میلیارد و پانصد و شش میلیون و  پانصد و هشتاد و دو هزار  ریال( شامل یكی 

ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز 

فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسامی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مرکزی بنام شرکت 

گاز زنجان(. 
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از 

سوی بیمه مركزی ایران.
-اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون 

نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
-وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.

-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند 
و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10» قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ 
كیفیت ارائه شود.«

ه ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :
     از كلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

) ستاد ( به آدرس  WWW.setadiran.ir ) بخش مناقصه( نسبت به دریافت و تكمیل اسناد مناقصه 
طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : 99/12/06 لغایت 99/12/12
- مهلت عودت  اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26

- زمان بازگشایی مرحله اول پاكات مناقصه : سه شنبه مورخ 99/12/26
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال )به حروف : پانصد هزار ریال(

و ( مناقصه گران می توانند جهت كسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم 
پیمان شركت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.

 ** هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( به عهده برنده مناقصه می باشد .
پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل پاکات الف ، ب و ج (  عاوه بر   تذکر : 
بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ) پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسال از 
طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف )تضمین شركت در مناقصه( را عاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد  
بصورت فیزیكی نیز درمهلت مقرر ) حداکثر تا 8:30 مورخ 99/12/26 (  به واحد حراست تحویل دهند ، 
درصورت عدم بارگذاری پكیج و سایر موارد خواسته شده در سامانه )حتی یك آیتم(، مناقصه گر از گردونه 
رقابت خارج میشود.بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می 
باشد .بدیهی است تكمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

** توضیح : این آگهی در شبکه اطاع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , www. shana .ir سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات 

به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان انتشار نوبت اول : 1399/12/05 نوبت دوم : 1399/12/06

شماره مجوز وزارت نفت :1399.7132
ت دوم(آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ) تجدید مناقصه (

) نوب

شركت گاز استان زنجان
) سهامی خاص (

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالردیف

14¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2,Thk:0.172MT1.000
210¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2, Thk:0.219MT900
316¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2, Thk:0.250MT820
420¨, PIPE , API-5L-GR.B, ERW,DEGREE2, Thk:0.312MT224

الف ( شرح مختصر كار : 

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 صاحیـت 
تأمیـن نمایـد. لطفـاً جهـت کسـب اطاعـات 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 دوم( مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99/457 م م ت

) نوب

اصالحیه آگهی
روب  و  رفـت  خصـوص  در   99/11/29 تاریـخ  در  منتشـره  آگهـی  پیـرو 
مبلـغ  بـه  اولیـه  بـرآورد  مبلـغ  بدینوسـیله  نظرآبـاد  شـهر  از  بخشـی 
29/749/248/000 ریـال و مبلـغ سـپرده بـه مبلـغ 1/487/462/400 

گـردد مـی  اصـاح  ریـال 
مجتبی عسگری - شهـردار نظرآباد


