
 . چهارشنبه . 19 خرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4685 .    شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

  اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل  در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت از برنامه وبودجه باشرایط ذیل 
واگذار نماید. 

1- نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی ویا واریزنقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل به شماره  IR 58010004075063107880973نزدبانك مرکزی بنام اداره 
کل راه وشهرسازی استان اردبیل به شناسه ملی 14001905355ودرضمن چکهای جاری اشخاص حقیقی وحقوقی وچك تضمین شده وهرگونه تضمین دیگر قابل قبول نمی باشد. 
2-محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه و مدارک ، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و  برای دریافت 

اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند 
3-مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت8 مورخ 1400/3/12تا ساعت 14:00 مورخ 1400/3/18 

4-محل تحویل پیشنهادات: پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک پاکات ) الف ،ب، ج ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا آخر وقت اداری مورخ 
1400/3/29  نسبت به تحویل اصل پاکت )الف( بصورت  الک ومهر شده تا پایان وقت اداری مورخ 1400/3/29 به دبیرخانه اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل اقدام نمایند. 

5-ساعت، روز و محل گشایش پیشنهادات:  ساعت 10 صبح  1400/03/30 در محل اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل. 
6- »حضور یکنفر نماینده از طرف هر یك از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است« 

7-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 
 8-مدارک تحویلی پس از باز گشایی جزو اسناد مناقصه بوده وبه هیچ عنوان بازپس داده نمی شود. تلفن تماس   33741209

اداره كل راه وشهرسازی استان اردبیلتاریخ انتشار نوبت اول 1400/3/18 - نوبت دوم 1400/3/19  

ت دوم(آگهی  مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 00-12  
) نوب

اداره کل راه وشهرسازی 
استان اردبیل 

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه )ریال( محل تامین  اعتبار نوع و سال  فهرست بهاء  رشته و گروه پیما نکار  مدت اجرا 
ماه 

محل اجراء 
شهرستان  موضوع مناقصه 

4/669/600/000 93/391/293/646 400پ130316 راه و باند فرودگاه 1400 پایه 5 راه  وترابری 6 نمین
عملیات آسفالت راه 

دسترسی منطقه ویژه 
اقتصادی

 1

2/228/000/000 44/559/710/317 143پ1303016 راه و باند فرودگاه 1400 پایه5 راه  وترابری  6 گرمی عملیات آسفالت دور 
دریاچه سد گیالرلو 2

ف
دی

ر

ماموریت
تولید انواع مقاطع فوالدی طویل ساختمانی با استفاده از تکنولوژی های نوین ، سرمایه انسانی توانمند و با رعایت الزامات 

زیست محیطی در جهت خلق ارزش افزوده برای ذی نفعان و توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه و کشور

چشم انداز افق 1404

  2 میلیون تن شمش فوالدی  با تولید 2 میلیون تن آهن اسفنجی

ژی
آلیا

ی و 
  2 میلیون تن محصوالت نورد

 

  تركیب سهامدارن فوالد سیرجان

گلگهر و شرکتهای 
وابسته

صندوق بازنشتگی49%
شرکت ملی مس و 

شرکتهای تابعه
51%

ترکیب سهامداران فوالد سیرجان
 

قرار گرفتن به جایگاه   یکی از بزرگترین شرکت های فوالدی منطقه و تکمیل کننده زنجیره فوالد در منطقه گل گهر

در مجمع عادی سالیانه اعالم شد:

درخشش مجتمع جهان فوالد سیرجان در اولین مجمع بورسی
گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی

دارندگان 100 درصد سهام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان )سهامی عام( ساعت 10:00 
سه شنبه مورخ 1400/3/11 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای 

مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/29 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای مهندس زیدآبادی بعنوان رئیس، آقایان شیخ و مهرانی به عنوان 
ناظرین و آقای نبوی به عنوان دبیر، و علی عباسلو مدیرعامل هیئت رئیسه مجمع عمومی را 

تشکیل دادند.

درصد سهامسهامداران

50/80%شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

34/999%شرکت ملی صنایع مس ایران

7%شرکت فنی و مهندسی کانی مس

6/999%شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان

0/1%شرکت گهر انرژی

0/1%سرمایه گذاری توسعه گل گهر

0/001%سرمایه گذاری مس سرچشمه

0/001%سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

برنامه های توسعه ای 
این شرکت در برنامه های خود احداث 7 کارخانه را در دستور کار خود دارد. دو کارخانه احیاء 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.

در بدو تاسیس
هزار میلیارد لایر960

وضعیت فعلی
هزار میلیارد لایر400000

میزان سرمایه فوالد سیرجان

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
 مناقصه عمومی )خرید سه قلم باطری نیکل کادمیم به تعداد 216 عدد با اتصاالت( 

الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  را   )  2000093228000040 ( به شماره 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.  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.  
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/03/08 می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 
به مناقصه گران ارسال خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 50 امتیاز می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 1400/03/08 
الی ساعت 14 تاریخ 1400/03/17

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 تاریخ 1400/03/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

برداری  بهره  بلوار نفت- شركت  امیدیــــه-  - شهرستـــــان  خـــوزستان  استــــان    : آدرس 
 : امور كاال فكس  : 06152622683  تلفكس  نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و 

06152620897
 تلفن : 06152622273 داخلی 3170

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس :  021-41934

دفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/17 نوبت دوم : 1400/03/19 

شناسه آگهی: 1143561

ت دوم(فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال  020/ت ک آ ج/1400
) نوب

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

)سهامی خاص(

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

تعميرات اساسی پااليشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی 
با موفقيت پايان يافت

فجری ها حاشیه »خور جعفری« را پاکسازی کردند

مشارکت ۱۶ میلیاردی شورای راهبردی پتروشیمی های پارس در ساخت دانشکده 
فنی مهندسی جم 

 جلوگیری فوالد مبارکه از آلودگی های زیست محیطی با انتقال پساب 9 شهر 

عمليات تعميرات اساسی سال جاری در پااليشگاه 
سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام اقدامات نوآورانه 
جهت توليد پايددار و مستمر گاز با موفقيت پايان يافت.
به گزارش روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبی؛ تعميرات اساســي پااليشــگاه سوم مجتمع گاز 
پارس جنوبی با بهره گيری از روش های نوين و تجربيات 
گذشته در شرائط سخت كرونايی حاكم بر جامعه و با 
رعايت كامل پروتكل های بهداشتی و ايمنی با موفقیت به 

اتمام رسید.محمد شفيع مؤذنی، مدير پااليشگاه سوم، 
با اعالم اين خبر گفت: عمليات تعميرات اساسی امسال 
پااليشــگاه ســوم مجتمع گاز پارس جنوبی نیز همانند 
سال گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی و برنامه 
ی ابالغی از طرف مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید 
گاز با اولويت بندی تجهيزات مورد درخواست واحدهای 
بازرســيی فنــی، مهندســی، بهــره بــرداری و تعميــرات 
پيشگيرانه با هدف توليد پايدار گازو برداشت حداكثری 

از ميدان مشترك گازی پارس جنوبی و اطمينان از تامين 
گاز در فصول ســرد ســال با مشــاركت تمامی واحدهای 

عملياتی و پشتيبانی با موفقيت پايان يافت.
وی افزود: در راستای اهداف عاليه سازمانی شركت 
ملی گاز ايران و به تبع آن؛ پااليشــگاه های مجتمع گاز 
پــارس جنوبــی، توليــد گاز پايــدار با فــرآورش حداکثری 
 و باکیفیــت، از اهــم ماموریت اجرايی پااليشــگاه ســوم

 است. 

صبــح دیــروز تعــدادی از کارکنان شــرکت فجــر انرژی 
خلیج فارس، به همت سازمان مردم نهاد دیده بان انرژی پاک 
شرکت فجر، اقدام به پاکسازی حاشیه شمالی خور جعفری 

کردند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، 
این اقدام در راستای تحقق شعار امسال این انجمن که احیای 

زیست بوم ها بوده، انجام شده است. خورها از زیست بوم های 
مهم هستند و آلودگی هر یک از خورهای زنگی، جعفری، غزاله، 
احمدی و غنام در نهایت منجر به آلودگی و تخریب اکوسیستم 
منحصر بفرد در منطقه می شود. با توجه به این نکته، رهاسازی 
ضایعات انسانی در اطراف و بستر خورها، عالوه بر تخریب 
اکوسیستمی و از بین رفتن گونه های زیستی موجب ایجاد 

مناظر زشت حاشیه خورها پس حفاظت و بهسازی از آن ها 
در منطقه امری ضروری تلقی می شود. الزم به ذکر است که 
سازمان مردم نهاد دیده بان انرژی پاک فجر در سال ۹۷ نیز در 
راستای الگوسازی، جلب توجه مردم و مسئولین به حفاظت 
محیط زیست و مدیریت بهتر پسماندهای خانگی و صنعتی 

اقدام به پاکسازی حاشیه خور زنکی کرده است.

 کلنگ ساختمان دانشکده فنی مهندسی جم که 
با مشــارکت شــورای راهبردی پتروشیمی پارس ساخته 
خواهد شد، با حضور استاندار بوشهر و نماینده مجلس 

بر زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی شورای راهبردی پتروشیمی های 
منطقه پارس، مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز اول احداث 
ساختمان این دانشگاه با تامین مشارکت ۱۶ میلیارد تومانی 
توسط شورای راهبردی، برگزار شد.مسئول روابط عمومی 
شورای راهبردی در توضیح این اقدام، اظهار داشت: این 
ســاختمان در زمینــی بــه مســاحت هفت هکتــار احداث 

خواهد شد که دو و نیم هکتار آن توسط یکی از خیرین 
جمــی بــه این مهم اختصاص داده شــده اســت. مرتضی 
باشی افزود: دانشگاه فنی مهندسی جم از سال ۹۱ تا سال 
۹۹ در ساختمان مدرسه شهرک پردیس جم قرار داشت 
و خانواده های ساکن در شهرک علیرغم تمام مشکالت، 
میزبانی الزم را از این دانشگاه بعمل آوردند. در سال ۹۹ 
با عنایت به نیاز شهرک به مدرسه مذکور، شورای راهبردی 
با اختصاص سه میلیارد تومان، بنایی را به منظور استقرار 
موقــت دانشــکده رهن کــرد و در حال حاضر نیز شــورای 
راهبــردی در راســتای عمــل به مســوولیت های اجتماعی 

خود، در ساخت یک ساختمان دائمی برای دانشکده فنی 
مهندسی جم، مشارکت می کند. 

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه شورای راهبردی 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از بدو شروع به کار، 
در عرصه های مختلف در کنار مردم منطقه بوده و در سال 
گذشته به میزان ۷۰ میلیارد تومان در بخش های کمک به 
تجهیز بیمارستان های استان، مشارکت در ساخت ۲۳۰ 
واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره، 
خرید تبلت برای دانش آموزان نیازمند، توزیع ده هزار بسته 

معیشتی و… هزینه کرده است.

فوالد مبارکه با تصفیه و انتقال پساب شهری 9 شهر 
به فوالد مبارکه از آلودگی زیست محیطی منطقه جلوگیری 

کرد.
جواد نیلی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فــوالد مبارکه ضمــن اعالم خبر فــوق درگفت وگو با خبرنگار 
ایراسین درباره مصرف آب شرکت فوالد مبارکه اظهار گفت: 
برداشت آب شرکت فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود همواره 
در کمترین مقدار ممکن قرار داشته و در راستای کاهش مصرف 
آب چندین استراتژی مختلف را دنبال کرده  از جمله کاهش 
مصرف آب در فرایند تولید، تصفیه و بازچرخانی حداکثری آب 
در سایت فوالد مبارکه و کاهش وابستگی به رودخانه زاینده رود 

 ۳ استراتژی مهم این شرکت در این راستا محسوب می شود.
وی افزود: پروژه خرید پســاب های شــهری از ســال ۹۱ آغاز و 
سرمایه گذاری عظیمی )حدود ۶۵۰ میلیارد تومان و بر اساس 
مبالــغ امــروزی بیش از ۳ هزار میلیارد تومــان( در این پروژه 
انجام شد. طی این پروژه تصفیه خانه هایی در شهرهایی مانند 
ورنامخواست ایجاد و تصفیه خانه های دو شهر مبارکه و زرین 
شهر تکمیل و پساب های ۹ شهر به وسیله ایجاد شبکه های 
داخلی خریداری گردید.مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در نتیجه این اقدام پساب هایی 
که از این شــهرها به صورت تصفیه شــده و یا بدون تصفیه 
به رودخانه زاینده رود وارد و باعث آلودگی محیط زیست و 

کاهــش ســطح بهداشــت در منطقه می شــد، جمــع آوری و 
مشکالت مذکور مرتفع شد. خروجی این تصفیه خانه ها نیز به 
صورت مستقیم و کامل به فوالد مبارکه منتقل و در فرآیند 
تولید فوالد مورد استفاده قرار می گیرد.نیلی خاطرنشان کرد: 
اگرچه ســهم برداشــت کل صنعت از رودخانه زاینده رود بر 
اساس آمار وزارت نیرو و آب منطقه ای استان اصفهان کمتر از 
۱ درصد بوده و برداشت فوالد مبارکه از این منبع همواره در در 
کمترین مقدار ممکن قرار داشته است اما برای پایداری صنعت 
هم که شده این پروژه ارزشمند انجام خواهد. در نتیجه این 
اقدام، پایداری خط تولید این شرکت تثبیت شده و مصرف آب 

از زاینده رود به حداقل می رسد


