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توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفاً بصورت الكترونیكی)توکن( و از طریق سامانه ستاد 
به نشانی www.setadIran.ir  می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/02۴3/99مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ۵ 
قلعه نار 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام عملیات تخریب ،عملیات خاكی ،عملیات بنایی با سنگ،اندود و بندكشی،قالب بندی وچوب بست ، 
كارهای فوالدی ، بتن ریزی ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و تجهیزات ایمنی ،مرمت محوطه 
چاه  ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ،احداث آبرو و پل بتنی در طول مسیر و جاده 

دسترسی مد نظر می باشد.
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در منطقه قلعه نار در ۴0 كیلومتری اندیمشك و مدت انجام آن 3مـاه  می باشد.
ج-  برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/13,۵97,971,862ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران دارای   حداقل پایه ۵ گرایش راه و ترابری

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی

- توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/679,898,۵9۴ریال که بایستی به یکی از دو 
صورت زیر ارائه گردد :همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه 
نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات 

در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان 
در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد 
و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم 
وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر روی مدارك ارسالی مناقصه 

گران به عمل آید.
بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1۴00/01/23لغایت   مهلت دریافت اسناد:   -1

ساعت 19:00  تاریخ   1۴00/02/01
2-  مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ   ۴,0۴6,000 ریال به حساب ریال از طریق درگاه موجود 

www.setadIran.ir در سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت13:00 روز  یکشنبه مورخ  1۴00/02/12به صورت 
الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:30 روز   دوشنبه مورخ  
1۴00/02/13 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناسایی 

معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحویل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار تا ساعت  13:00 روز  یکشنبه مورخ1۴00/02/12در 

محل كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس فوق الذکر می باشد.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل 

الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه 

گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی الزامی  می باشد. 

امور حقوقی و قراردادها - شركت ملی مناطق نفتخیز جنوبانتشار نوبت اول : 1400/01/18 نوبت دوم : 1400/01/21          

شناسه : 1116240
ت اول(فراخوان  مناقصه عمومی

) نوب

شركت ملی نفت ایران   
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IR      http://iets.mporg.ir

رکورد »رکوردها« در فوالد مبارکه شکسته شد 
فــوالد مبارکــه موفــق شــد در ۷۵ روز 
پایانی ســال ۱۳۹۹، تنها ۱۴ رکورد در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم بــه ثبــت 
رســاند و از ایــن حیث رکورد تــازه ای را ثبت 

کند. 
به گزارش ایلنا، کاربرد گسترده فوالد 
در صنایع مختلف و افزایش جمعیت باعث 
شــده تــا تقاضــا بــرای ایــن محصــول کلیــدی 
هــر ســاله افزایش یابد. بنابراین الزم اســت 
تولیدکننــدگان نیــز گام بــه گام در راســتای 
ایــن  بکوشــند.  تقاضــا  حجــم  ایــن  تامیــن 
مســاله در شــرایط سیاســی-اقتصادی ایــران 
کــه از تحریم هــای بین المللــی گســترده رنج 
می بــرد، اهمیــت ویــژه ای دارد.  عــاوه بر آن 
بــا توجه به حجم واردات محصوالت فوالدی 
و خــروج ارز از کشــور، تقویــت فوالدســازان 
داخلی قدرتمند به ویژه حمایت از طرح های 
توســعه ای  شرکت فوالد مبارکه نقش قابل 
توجهــی در جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور 
خواهد داشت.این شرکت با بررسی تقاضای 
داخلــی و خارجی در حوزه فوالد کوشــیده تا 
علی رغم همه تحریم ها و دشواری های تولید 
در کشــور، فرآیند توســعه ای پیوسته خود را 
به پیش برد و نقش پررنگی را در بخش های 
مختلف از جمله تولید فوالد خام )تختال( و 

در نهایت ورق های فوالدی ایفا کند.
کســب رکوردها؛ پاســخی به نیازهای 

داخلی و صادرات
تهیــه  بــا  مبارکــه  فــوالد  در حقیقــت 
کســب  و  مختلــف  تولیــدی  برنامه هــای 
رکوردهــای متعــدد در تاش اســت تــا عاوه 
بر قدرت نمایی در عرصه تولید فوالد کشور، 
ضمن پاسخ کامل به نیازهای داخلی بخشی 
از تقاضــای بین المللــی را نیــز تامیــن کنــد. 
ثبــت 14 رکــورد مختلــف در کمتــر از 75 روز 

تنهــا   1399 ســال  پایانــی 
فوالدســازی  ناحیــه  توســط 
و ریخته گــری مــداوم فــوالد 
بــر  تائیــدی  مهــر  مبارکــه، 
قدرت این شــرکت در عرصه 
تولیــد خــام اســت.در همین 
راستا عباس محمدی، مدیر 

تولید فوالد ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه، درباره جزئیات 
رکوردهــای پی درپــی ایــن بخــش اظهــار کرد: 
فوالد مبارکه در سال گذشته و به ترتیب در 
تاریــخ 30 بهمن رکورد 135 ذوب روزانه، 17 
اســفند رکورد 138 ذوب و 18 اســفند )کمتر 
از 24 ســاعت نســبت به رکورد پیشــین( نیز 
رکــورد 140 ذوب در واحــد فوالدســازی بــه 

ثبــت رســاند. همچنیــن در مجمــوع رکــورد 
تولید ماهیانه تختال در اسفند سال گذشته 
از 600 هــزار تــن عبــور کــرده و بــه 660 هزار 
تــن رســید که خــود رکورد جدیدی محســوب 
می شــود.وی افزود: عاوه بر این، 18 اسفند 
99 بیش از 31 هزار تن متریال شامل آهن 
اسفنجی، آهک، دولومیت و... به کوره های 
قوس الکترویکی وارد شده که رکورد دیگری 
در ایــن ناحیــه بــه شــمار می رود.مدیر تولید 
فوالد ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فــوالد مبارکــه ادامه 
داد: همچنین رکورد کمترین 
یکــی  بــرای  انــرژی  مصــرف 
کیلــووات   512( کوره هــا  از 
ساعت بر تن مذاب ( در این 
تاریــخ هــم بــه ثبت رســیده 
اســت. ایــن مقــدار بــه طــور 
متوســط 546 کیلووات ســاعت بر تن مذاب 
برای ســایر کوره ها بود. عاوه بر این در 24 
اســفند 99 نیــز رکورد حمــل 3120 تن هات 
بریکــت )نوعی متریــال ورودی بــه کوره های 
قوس الکتریکی و مشــابه با آهن اسفنجی( 
طی 24 ساعت به ثبت رسید.محمدی ادامه 
داد: همچنیــن رکــورد انتقال 1586 تن آهک 
در 18 اســفندماه، انتقــال 991 تن دولومیت 

در 20 اســفند ســال گذشــته و رکــورد حمــل 
70 ســبد 50 تنــی قراضــه نیــز در 16 بهمــن 
نیز محقق شــده اســت.وی اظهار کرد: فارغ 
ســال  مــاه  دی   19 در  فــوق،  رکوردهــای  از 
قبــل موفــق بــه ثبــت رکــورد 22 ذوب بــا یک 
کــوره )شــماره یــک( شــدیم. بــرای درک بهتر 
ایــن رکــورد بایــد خاطرنشــان کــرد متوســط 
هــر کوره تقریبا 15 ذوب اســت. بســیاری از 
فوالدســازان خارجــی هزینه هــای هنگفتــی 
برای افزایش ظرفیت کوره ها به 21 ذوب در 
روز انجام می دهند در حالی که ما به راحتی 
و با برنامه ریزی دقیق از 21 ذوب در روز نیز 

فراتر رفتیم.
فوالد مبارکه برخی فوالدسازان جهانی را 

به چالش کشیده است
همچنیــن مدیــر تولیــد فــوالد ناحیــه 
شــرکت  مــداوم  ریخته گــری  و  فوالدســازی 
فــوالد مبارکه گفــت: مجموعه فوالد مبارکه، 
و  انگیــزه  بــا  کارکنــان  بــا  پویــا  مجموعــه ای 
همچنیــن توانایــی و همــت بــاال اســت کــه 
هشــیار،  مدیریتــی  سیســتم  یــک  تحــت 
توانمنــد و خبــره توانســته خــود را در ســطح 
بزرگتریــن فوالدســازان جهــان نشــان دهــد 
و حتــی شــاخص های و پارامترهــای تولیــد 
فوالد آن بعضی از فوالدســازان را به چالش 

بکشاند....
 ادامه خبر را  از طریق لینک QR کد مندرج 

در مطلب در سایت روزنامه بخوانید. 

رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری کرمانشـاه 
شـامل سیسـتم  شـهروندان  الکترونیـک  خدمـات  گفـت: سیسـتم 
یکپارچـه شهرسـازی، آرشـیو الکترونیـک و شـهروند سـپاری بـزودی 

افتتـاح خواهـد شـد.
بـه گـزارش مرکـز اطـالع رسـانی روابـط عمومـی شـهرداری کرمانشـاه، 
خدمـات  سـامانه  داشـت:  اظهـار  لطفـی  محمدرضـا  مهنـدس 
الکترونیک شهروندان، سامانه ای برای دسترسی راحت شهروندان 

کرمانشـاهی بـه امـالک اسـت.
وی افـزود: ایـن سـامانه در چنـد آیتـم برنامـه ریـزی شـده، آیتـم اول 
مناطـق  در  کـه  اسـت  یکپارچـه شهرسـازی  عنـوان سیسـتم  تحـت 
هشـت گانـه شـهرداری راه انـدازی شـده کـه از ثبـت درخواسـت تـا 
اسـتعالم، پیگیری، صدور پروانه، عدم تخلف سـاخت و سـاز و... در 

آن صـورت می گیـرد.
لطفـی ادامـه داد: یکـی دیگـر از آیتـم هـا، آرشـیو الکترونیک اسـت که 
تمامـی پرونـده هـا در حـوزه شهرسـازی، معمـاری و... بصورت اسـکن 
شـده در آن ثبت شـده اسـت.آیتم سـوم، سیسـتم شـهروند سـپاری 
اسـت کـه رئیـس سـازمان فـاوای شـهرداری بـه آن اشـاره کـرد و در 
خصـوص آن گفـت: بعـد از دو آیتـم اولیـه شـامل سیسـتم یکپارچه و 

آرشـیو الکترونیک، سیسـتم شـهروند سـپاری جهت دسترسی کامل 
شـهروندان بـه تمامـی اطالعـات ملکـی بصـورت الکترونیـک اسـت که 
از ایـن طریـق می تواننـد هرگونـه اطالعـات ملکـی، رصـد پرونـده هـای 

کمسـیون مـاده صـد، درخواسـت هـا و... را کسـب کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن سیسـتم بـه پرتـال شـهرداری متصـل اسـت و 
مـردم می تواننـد از ایـن طریـق وارد نقشـه و اطالعـات ملکـی خـود 
شـوند تصریـح کـرد: هـم اکنـون آرشـیو شهرسـازی بـه اتمـام رسـیده 
و ان شـاء هللا بـزودی بـا حضـور اصحـاب رسـانه از سیسـتم خدمـات 

الکترونیـک رونمایـی خواهـد شـد.
لطفـی، هزینـه اجرایـی ایـن پـروژه تاکنـون را مبلـغ ٨٠ میلیـارد ریـال 
اعـالم و بیـان کـرد: مبلـغ ۵٠ میلیـارد ریـال نیـز در سـال ١۴٠٠ بـرای 

ادامـه پـروژه در نظـر گرفتـه ایـم.
راه  گفـت:  پایـان  در  کرمانشـاه  شـهرداری  فـاوای  سـازمان  رئیـس 
انـدازی ایـن پـروژه مزایـای زیـادی بـرای شـهروندان دارد کـه می تـوان 
بـه امنیـت و حفـظ پرونـده هـای شهرسـازی، حـذف فیزیکـی پرونـده 
هـا، جلوگیـری از هرگونـه کالهبرداری، باالبردن سـرعت کار، کاهش 
تخلفات، تسـریع در امور شـهروندان و افزایش سـطح آگاهی مردم 

اشـاره کـرد.

رئیس سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه:

 سیستم خدمات الکترونیک شهروندان 
به زودیبزودی افتتاح خواهد شد


