کوتاه از فوالد

تکرار چندگانه تحریم صنعت فوالد نشانه اقتدار ایران است

حریم فلزات ،فرصتسازی کرد

ایرنا :معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امروز شــاهد تکرار چندباره تحریم صنعت فوالد ایران توسط آمریکا هستیم؛ این امر
نشانه اقتدار کشورمان است .خداداد غریبپور ،در جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران که در مرکز همایشهای برج میالد برگزار شد
افزود :بیش از ۷۵درصد توانمندی فوالد کشور در ظرف ۲۰سال اخیر محقق شده و این روند در چارچوب افق چشمانداز ۱۴۰۴تداوم
دارد .آمارها نشان میدهد در ۹ماهه امسال بیش از ۵.۲میلیون تن صادرات فوالد انجام شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد
۱۹درصدی را ثبت کرد .به گفته رئیس هیئتعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،امروز ۹۵درصد
آب در صنعت فوالد درحال بازیافت است ،تولید گازهای گلخانهای این صنعت کاهش یافته و رویکرد به سمت بومیسازی تشدید شده
است و نهضت ساخت داخل تداوم دارد.

ایسنا :مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت(صمت) گفت :اعمال محدودیت برای صنایع فلزی معدنی نه تنها ایجاد
مشکل ومحدودیت نکرد ،بلکه فرصتهایی نیز ایجاد کرد تا توان تولید داخل افزایش یابد و به سمت بومیسازی حرکت کنیم.
سیفاله امیری ،ضمن تاکید بر اینکه تحریمهای صنایع فلزی تأثیر چندانی بر فعالیت معادن فلزی ما نداشته ،اظهار کرد :از روزی که
رئیسجمهور آمریکا از برجام خارج شد ،اسامی تعداد زیادی از شرکتهای معدنی ایران در لیست تحریمها قرار گرفت و تحت تأثیر قرار
گرفتند؛ اما خوشبختانه این شرکتها روی پای خود ایستادند و به فعالیت خود ادامه دادند .وی با بیان اینکه ارائه لیست جدید تحریم
برخی شرکتها و فلزات ایران ،تنها جوی روانی ایجا کرد ،خاطرنشان ساخت :پیش از ارائه لیست جدید فلزات تحریمی ،همه شرکتهای
ما جزو این تحریمها بودهاند و اکنون تنها به جهت ایجاد جو روانی ،هر بار تعدادی از شرکتها را نام میبرند.
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مدیرعامــل کارخانه بــزرگ ذوبآهن
اصفهان در دیدار با ریاست و اعضای هیئت
رئیســه واحد لنجان با تاکیــد بر ارتباط
و تعامل دانشــگاه و صنعت تصریح کرد:
«ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای حل
مشکالت با ایجاد پیوندی نزدیک و مستمر
بین مراکز علمی و صنعتی باید به شکل
عملی و دوسویه برقرار شود».
منصور یزدیزاده ،ایجاد ارتباط مستقیم و
اثربخش بین واحدهای صنعتی و دانشگاه
آزاد اسالمی واحد لنجان را بهمنظور اتخاذ
سیاست صنعتی صحیح در جهت رسیدن
به استقالل و خودکفایی صنعتی ضروری
دانست و تصریح کرد« :زمینههای بسیار
خوبی برای کار مشــترک بین شــرکت
سهامی ذوبآهن و دانشگاه آزاد اسالمی
وجود دارد و با توجه به شــناخت دقیق
و مثبتی که از ریاســت جدید دانشــگاه
آزاد لنجان داریم ،اعتماد ما به این واحد
دوچندان شــده و این تعامل بهتر از قبل
برقرار خواهد شــد ».مدیر عامل شرکت
ســهامی ذوب آهن اصفهان با عنایت به
افزایش بودجه تحقیقاتی ســال جاری
خاطرنشان کرد« :علم و دانش یک توانایی
بالقو ه را شامل میشود که عملیاتی شدن
آن در عرصه کار ،تجربه ،صنعت و کارخانه
اتفاق میافتد ».وی افزود« :مسلماً اقتصاد
دانشبنیــان را نمیتوان بــه تنهایی از
صنعت هدایت کرد؛ همچنین پیشرفت
اقتصادی فقط از طریق دانشگاه نمیتواند
به سرانجام برســد .لذا امروزه پیوند بین
دانشگاه و صنعت و حوزه تولید موضوعی

مدیرعامل کارخانه ذوبآهن اصفهان با ریاست و اعضای هیئت رئیسه واحد لنجان دیدار کرد

تحققارتباطوتعاملدانشگاهوصنعت

کام ً
ال مشــخص و اجتنابناپذیر است».
سیدمسعود داودی ،با اشاره به تفاهمنامه
شــرکت ســهامی ذوبآهــن اصفهان
با دانشــگاه آزاد اســامی واحد لنجان
خاطرنشان کرد« :واحد لنجان با توجه به
همجواری با کارخانه بزرگ از طرف استان
مأموریت یافته است تا در محقق شدن این
تفاهمنامه تسریع نماید .در همین راستا
دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان از همه
ظرفیتهای خود و دانشــگاههای استان
اصفهان بــا حمایتهــای نجفی ،رئیس
دانشگاه آزاد استان اصفهان کمک خواهد
گرفت ».سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی

ارتباط صنعت و دانشگاه
در راستای حل مشکالت
با ایجاد پیوندی نزدیک و
مستمر بین مراکز علمی و
صنعتی باید به شکل عملی و
دوسویه برقرار شود
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لنجان افزود« :در راستای اقتصادمقاومتی
و باالبردن بهرهوری بهزودی با افتتاح دفتر
دانشگاه آزاد اســتان اصفهان در کارخانه
ذوبآهن ،با کمــک متخصصان با تجربه
ذوبآهن شتاب بیشــتری در رفع موانع
و کاهش وابســتگی ذوبآهن به خارج از
کشور را شاهد خواهیم بود».
وی خاطرنشان کرد« :دانشگاه آزاداسالمی
واحد لنجان باتوجه به تخصص همکاران
این واحد دانشگاهی ،همچنین مأموریت
واحد لنجان در راستای برگزاری دورههای
آموزشــی کوتاهمدت مورد نیاز پرسنل
پرتوان شــرکت ذوبآهن ،آمادگی الزم

را دارد در راستای ســند آمایشی وزارت
علوم در مقاطــع مختلــف تحصیلی ،با
عقد تفاهمنامه بــا مرکز علمی-کاربردی
ذوبآهــن در خدمــت خانــواده بزرگ
ذوبآهن اصفهان با شــرایط و تمهیدات
ویژه باشد».
بازگرداندن پســماندهای
صنعتی به چرخه تولید یعنی
جذب سرمایه
امیرحسین پاکشــیر ،معاون علمی واحد
لنجان ،با اشــاره به طرح آزمایشی تولید
بتن غلطکی با استفاده از سرباره کنورتور
در ذوبآهن اصفهان گفــت« :ازآنجاکه
بازگرداندن پسماندهای صنعتی به چرخه
تولید موجب جذب سرمایه خواهد شد و
این موضوع میتواند در اولویتهای اصلی
صنایع قرار بگیرد ،طرح آزمایشــی تولید
بتن غلطکی با استفاده از ضایعات سرباره
کنورتور ذوبآهن اصفهــان و با توجه به
اصل مهم صرفهجویی در مصارف انرژی
و حفظ مواد طبیعی زمیــن مدنظر قرار
گرفته است».
مجید اصالنی ،رئیس مرکز رشد دانشگاه
آزاد لنجان با اشاره به محصوالت فناورانه
مرکز رشــد این واحد تاکید کرد« :مرکز
رشد واحد لنجان با ایجاد فضای مناسب
جهــت تجاریکــردن دســتاوردهای
تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از توســعه
کســبوکارهای دانشبنیــان از ایجاد و
توســعه کســبوکارهای جدید توسط
کارآفرینــان در قالب واحدهــای نوپای
فعال در حوزه فناوریهای پیشــرفته و
اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری
پشتیبانی میکند».

نسلفردا :مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان گفت:
این شــرکت میخواهد از مرحله قطعهســازی به
ماشینسازی برسد .فوالدمبارکه در مسیری فناورانه
درحال پیشرفت اســت .حمیدرضاعظیمیان ،در
دومین جشنواره ملی فوالد گفت :انجمن فوالد اقدام
خوبی برای این جشنواره انجام داده که امیدواریم به
آفت این سمینارها که حرف و نمایش است مبتال
نشــود .وی ادامه داد :نباید اثرات ایــن اقدام مهم
وزارت صنعت و ایمیدرو در حمایت از بومیسازی
با اقدامات نمایشــی کاهش یابد .توصیه میکنم
برگزارکنندگان این جشنواره ،گزارشی به فواصل
سه تا شــش ماهه از قراردادهای به نتیجه رسیده
این جشنواره منتشــر کنند تا سومین جشنواره را
پربارتر بتوان برگزار کرد .وی اظهار کرد :از ســوی
فوالدمبارکــه صد نفــر از مدیران وکارشناســان
فوالدمبارکه حضور دارند .در جلســهای که برگزار
شد ،دســتوردادم حریصانه در نمایشگاه بگردند و
درمورد نیازهای ما مذاکراتی را در دو تیم ارزیابی و
مذاکرهکننده داشته باشند.

ظرفیت روابط عمومی
در اختیار تمام شرکتهاست

نسل فردا :مدیرروابط عمومی شرکت فوالدمبارکه
درجمع مدیران روابط عمومی شــرکتهای گروه
فوالدمبارکه با اشاره به ظرفیتهای روابط عمومی
شرکت ،اشــتراکگذاری ظرفیتهای موجود را
میان روابط عمومیهای گــروه امکانپذیر خواند.
ایرج ترابی ،ضمن تسلیت شهادت سپهبد سلیمانی
همافزایی روابط عمومیهای شــرکتهای گروه
را ضروری دانســت و خاطرنشــان کرد :برگزاری
نشستهای مشترک و مســتمر موجب همافزایی
و پیشــرفت میشــود و چابکــی را به ســازمان
برمیگردانــد؛ چابکی زمانی حاصل میشــود که
دانش بهروز باشد ،کار با تجربه و عشق گره بخورد
و کارکنان ســازمان ،در هر رتبهای که هســتند-
همانگونه که خانواده خود را مدیریت میکنند،-در
سازمان نیز مدیریت را به منصه ظهور برسانند .وی
نظارت را از وظایف روابط عمومیها دانست و گفت:
وقتی بتوان این روحیه را در کنار تجربه و دانش قرار
داد ،بینش ایجاد میشود و اینجاست که سازمان
رو به پیشرفت حرکت میکند .ترابی ،روند روبهرشد
روابط عمومی فوالدمبارکه را قابلستایش خواند و
افزود :شناسایی ظرفیت کارکنان ،توجه به نیروی
انســانی ،تفویض مســئولیت ،مدیریت ،کنترل و
هدایت تیم روابط عمومی موجب شده این بخش
امروز بیشازپیش تأثیرگذار باشد و این روند باید در
تمام روابط عمومیهای گروه تسری یابد.
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آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﯿﺮ داﻧﺶ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 56992

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

3

عکس :نسل فردا

نسل فردا :معاون خرید فوالد مبارکه و رئیس
هیئتمدیره شــرکت فوالدهرمزگان جنوب
درخصوص تأمیــن مواد اولیه شــرکتهای
گروه فوالدمبارکه و ســایر واحدهای فوالدی
کشــور گفت :موضوع مواد اولیــه به چالش
صنعت فوالد کشور تبدیل شده است؛ بهعینه
میتوان دید سنگآهن،کنســانتره،گندله و
آهناسفنجی کافی در کشور موجود نیست.
یزدخواســتی گفت :عرضه ایــن محصوالت
بهاندازه تقاضای بازار نیست و اغلب شرکتهای
فوالدی و ازجمله فوالدهرمزگان با این چالش
مواجهاند.وی اظهار داشت :منابع تأمین زنجیره
سنگآهن داخلی اســت و تاکنون نیز خرید
فوالدهرمزگان از منابع داخلی بوده است ،اما
چون نتوانســتهایم مواد کافی به دست آوریم
تاحدودی با کاهش تولید مواجه بودهایم .وی با
تأکید بر اینکه وزارت صمت و سازمان ایمیدرو
در زمینۀ تأمین مواد اولیه با فوالدسازان کمال
همکاری را داشتهاند تصریح کرد :این عزیزان
ســهمیهبندی را در دســتور کار قرار دادند و
همین امر به متوازن کــردن توزیع این مواد
در داخل کشور کمک کرده اســت ،اما هنوز
بهطورکامل نیاز شــرکتها پوشــش داده و
برطرف نشده اســت.وی ازجمله راهکارهای
کمککننده به صنعت فوالد در حوزۀ تأمین
مواد اولیه را تداوم اعمــال تعرفه بر صادرات
عنوان کرد و گفت :افزایش عوارض صادراتی
که از چند مــاه قبل در زنجیره ســنگآهن
اعمالشــده توانســته از صادرات این اقالم و
گندله و آهن اســفنجی جلوگیری کند تا در
شرایط ســخت اقتصادی و تحریمها صنعت
فوالد نیز با چالش مواجه نشود و بتواند عالوهبر
تأمین نیاز داخل ،با هدف ارزآوری برای کشور
صادرات را ادامه دهد.
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فوالدمبارکه فناورانه پیش میرود

ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﮐﺮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزى ﭘﺎﯾﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﯿﻼب ﺳﺮ رﯾﺰ ،ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻰ و ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﺪ ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﺑﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /25اﻟﻒ 98/را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
) (www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  98/10/23 :ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﯾﺖ  :ﺳﺎﻋﺖ  12ﻣﻮرخ 98/11/3
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮرخ 98/11/19
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  10:10ﻣﻮرخ 98/11/19
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آدرس :ﮐﺮﻣﺎن،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﮐﺮﻣﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره دو ،دﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ 034-32224482
اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى اﻟﻒ ﺑﻪ آدرس :ﮐﺮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﮐﺮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ،ﻃﺒﻘﻪ
دوم ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺮاﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس021-41934 :
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737 :و 85193768

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺷﻤﺎره آﮔﻬﻰ 87380050 :
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1398,6379 :

ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز درﻧﻈﺮ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺒﺦ ﻏﺬا و اداره رﺳﺘﻮرانﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز روزﮐﺎر و ﻣﺠﺘﻤﻊ ادارى
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﮐﻬﺮﯾﺰﺳﻨﮓ را ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  7روز ﭘﺲ از ﭼﺎپ آﮔﻬﯽ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر
ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
(1دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﯾﺮان-ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
(3ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر 3,868,000,000 :رﯾﺎل
(2ﻣﺪت اﺟﺮاى ﭘﯿﻤﺎن :ﯾﮑﺴﺎل ﺷﻤﺴﯽ
(4ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123402ت 50659ﻫـ .ﻣﻮرخ  94/9/22ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم
وزﯾﺮان را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
(5ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮمﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  17ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن -ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز -اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ-
ﺗﻠﻔﮑﺲ 031-36281413 :و 03134043039
(6ﻣﻬﻠﺖ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎرﯾﺦ  98/11/05ﺑﻪ ﻣﺪت  2روز
(7زﻣﺎن ﻋﻮدت ﻓﺮمﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﻣﻮرخ 98/11/21
(9ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 17ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن -ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
(8زﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ98/12/06 :
(11ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :ﺣﺪاﻗﻞ  3ﻣﺎه ﺷﻤﺴﻰ
(10ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻋﻤﻮﻣﻰ -ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي -ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ
(12ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻى ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
)اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮔﺮدد(
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن * :اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺻﻞ /ﺑﺮاﺑﺮاﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در رﺷﺘﻪ اﻣﻮر
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮران و ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن
*ﺷﻨﺎﺳﮥ ﻣﻠﯽ
*ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
* ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
*ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
*ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل 1397
*ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎى ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﻬﺪ آور ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎء ﺑﺮاﺳﺎس آﮔﻬﻰ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺿﻤﻨ ًﺎ آﮔﻬﯽ ﻓﻮق در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
WWW. NIGC-NIGTC. IR
WWW. SHANA.IR
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1398/10/23 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم 1398/10/24 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

