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مناقصه گزار:شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای
موضوع مناقصه :تهیه یراق آالت مورد نیاز واحداث قطعه اول خط  230کیلو ولت اسپکه – نیکشهر
مبلغ تضمین ش�رکت درفرآیند ارج�اع کار 2/375/000/000:ریال (ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار
میبایست دارای  3ماه
اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت  3ماه دیگر باشد)
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Setadiran.ir
ضمنااعالم دریافت اس��ناد توس��ط مناقصه گر به صورت کتبی از طریق نمابر ش��ماره 05433445764
الزامیست.
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 -2تحویل فیزکی پاکات مطابق با زمانبندی به آدرس زاهدان ،حد فاصل دانشگاه 37و ، 39دبیرخانه شرکت
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تلفن 054311137057
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست
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آگهی مزایده
موضوع آگهی مزایده (تجدید)

ش��هرداری خان ببین برابر بند  3مصوبه شماره  23مورخ  96/10/23شورای اسالمی شهردرنظردارد از طریق مزایده
عمومی اقدام به فروش آهن آالت ضایعاتی نماید ،لذا از شرکت کنندگان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر
ودریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تلفن تماس 35862338:
تضمین ش��رکت در مزایده به مبلغ  13/000/000ریال به صورت نقد به حساب ( 3100002384009سپرده شهرداری
خان ببین ) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی .
برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .
شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است .
مهلت دریافت اسناد  97/10/29:مهلت قبول پیشنهادات  97/11/1:بازگشایی پیشنهادات 97/11/2
نوبت اول  97/10/13 :نوبت دوم 97/10/20:
سعید اسماعیلی شهردارخان ببین
نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری قدس در نظر دارد نسبت به ساماندهی رودخانه جنوبی قدس( کوشان طیور) با برآورد اولیه 15/044/189/385
ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکارحائز صالحیت (شرکتهای دارای حداقل رتبه  4ابنیه) اقدام نماید.
متقاضی��ان می توانند ظرف مدت  10روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ
خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در:شهرقدس،بلوارانقالب اسالمی ساختمان مرکزی شهرداری
شهرقدس،طبقه دوم با ارائه معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
-1خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهرقدس
-2سپرده شرکت در مناقصه معادل  %5برآورد اولیه به مبلغ  752/209/470ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانت
نامه معتبر بانکی می باشد.
-3سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
-4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-5هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-6سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-7پرداخت مبلغ قرارداد به صورت  %50نقد و  %50تهاتر می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/10/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/10/27 :
روابط عمومی شهرداری شهرقدس
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران مطرح شد؛

نخس��تین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران ب��ا محوریت
نمایش��گاه جامع ارائه فرصتهای بومیسازی و حمایت از تولید
داخلی برگزار شد.
رئیس جش��نواره ملی فوالد ایران ،فلسفه برگزاری این جشنواره
را برقراری ارتب��اط بین حلقههای مختل��ف تولیدکنندگان فوالد
بی��ان کرد و گفت :با اینکه بس��یاری از تجهیزات و مواد مصرفی
را ش��رکتهای ایران��ی میس��ازد ،حت��ی بی��ن دو واح��د که در
چندکیلومتری هم هس��تند ارتباطی وجود ن��دارد به همین دلیل
وقت��ی تجهیزاتی در یکی از واحدها بومیس��ازی ش��ود دیگران
بیخبر میمانند و در شرایطی مانند تحریمها ،احساس درماندگی
میکنند .وی با اشاره به نامگذاری سال به عنوان حمایت از تولید
داخل ،یادآور ش��د :در این جشنواره تولیدکننده و مصرفکننده را
گرده��م آوردیم تا توانمندیها را به نمای��ش بگذاریم ،همچنین
فوالدسازها نیازهایی دارند که در صورت اعالم آنها ،فرصت برای
فعالیت شرکتها و رفع نیازها آنها فراهم میشود
بهرام س��بحانی ،رئیس جشنواره ملی فوالد ایران با اشاره به آغاز
عملی��ات اجرایی اولین واحد فوالدس��ازی کش��ور در ذوب آهن
اصفهان ،گفت :امروز حدود  50س��الگی صنعت فوالد را پش��ت
س��ر میگذاریم ،البته فاز اول ذوب آهن ب��ا ظرفیت یک میلیون
قبل انقالب راهاندازی شد اما بعد انقالب دولت مردان توجه ویژه
به توس��عه این صنعت داش��تند و باوجود محدودیتها از توس��عه
صنع��ت فوالد از معدن تا محصول نهایی غافل نبودند.او ظرفیت
کنونی این کارخانه را بیش از  30میلیون تن اعالم کرد و تصریح
ک��رد :این توان تولید 30برابر ظرفیت اولیه اس��ت ،به خاطر دارم
که زمان س��اخت کارخانه ذوب آهن اصفه��ان ،کامیونهایی که
تجهیزات را از شوروی سابق میآورند ،حتی در و پنجره و میز را
نیز وارد میکردند اما اکنون به دلیل نبودن سیس��تم بانکی قوی
که بتواند س��رمایه گذاریهای فوالد را پشتیبانی کند ،هیچ نیازی
به کشورهای خارجی نداریم.

نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه تولید میشود

س��بحانی محدودیتهای مال��ی منابع بانکی و حج��م نقدینگی
را مان��ع س��رمایهگذاری بانکها در پروژهها دانس��ت و گفت :به
اجب��ار تامین منابع مالی باید فاینانس ش��ود که البته فاینانس هم
محدودیتهای��ی ایج��اد میکند به همین دلیل اس��ت که پیچ و
مهره و اس��کلت فلزی هم وارد میش��ود.وی با اشاره به تشکیل
ش��رکتهای بزرگ در س��الهای اخیر برای پش��تیبانی صنعت
فوالد ،ادامه داد :این شرکتها در زمینه طراحی و ساخت خطوط
تولید تا مواد مصرفی فعال هس��تند اما در پروژههای فاینانس هم
هرشرکت خارجی ملزم است بخشی از تجهیزات را از شرکتهای
داخلی تامین کند.
سبحانی با اشاره به اینکه در سالهای آینده نقاط ضعف نمایشگاه
برطرف خواهد ش��ده و شاهد توس��عه این فرایند در کشور باشیم
و ادامه داد :در این صورت هم سیس��تم بانکی میتواند واحدها را
پش��تیبانی کند تا نیاز به واردات کاهش یابد و ش��رکتهای فنی
مهندس��ی خود را تجهیز کنند تا بتوانی��م صفر تا صد نیازهایمان
را در داخل کش��ور تامین کنیم ،البته خودکفایی به این معناس��ت

که دانش انجام کار را داش��ته باش��یم و آنقدر آسیب پذیر نباشیم
ک��ه مجبور باش��یم یک فرایند کام��ل را وارد کنیم اما اگر از نظر
اقتص��ادی تولیدی برایمان مقرون به صرفه نباش��د ،آن محصول
را وارد کنیم .اوبا اش��اره به اینکه امضای تفاهم نامه با موسسات
وابس��ته به دولت که از ش��رکتهای دانش بنیان و بومیس��ازی
حمایته��ای مادی و معنوی میکنند را نی��ز یکی از برنامههای
حاشیهای نمایشگاه عنوان کرد و گفت :عالوه بر تفاهم نامههایی
که امضا میشود ،صندوقها پش��تیبانی میکنند که فوالدسازان
بتوانند از خدمات ش��رکتها اس��تفاده کنند.رئیس جشنواره ملی
ف��والد ای��ران ،تجلیل از ب��زرگان ف��والد و چهرههایی که نقش
کلیدی در توس��عه فوالد کشور داشتند همچنین رونمایی از بسته
نرم افزاری اس��ت که اطالعات جامع و کامل ش��رکتهای فنی
مهندسی را در سامانه وارد میکند را از دیگر برنامههای جشنواره
معرفی کرد و یادآور ش��د :با اس��تفاده از این س��امانه فوالدسازان
میتوانند نیازهای خود را اعالم کنند و این ارتباط بین آنها برقرار
میش��ود و اگر قطعهای هنوز بومیسازی نش��ده وارد میکنند و
تولیدکنندگان میتوانند نیازها را شناسایی و تولید کنند
نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه تولید میشود
مدیرعامل فوالد مبارکه با اش��اره به پیش��ینه تاریخی درخش��ان
علمی و فرهنگی ملت ایران خاطر نشان کرد :ملت ایران در طول
تاری��خ با ش��خصیتهای علمی و فرهنگی ک��ه در عرصه جهان
میدرخش��ند حرفی برای گفتن داش��ته و امروز ه��م با توجه به
درخش��ش جوانان و اندیش��مندان ایرانی در المپیادها ومسابقات
جهانی این ظزفیت وجود دارد ومی توانیم درتولید علم و فناوری
سهمی برای ملت ایران قائل باشیم.
حمیدرض��ا عظیمیان با بیان این که ما در وس��ط میدان مبارزه با
استکبارهس��تیم و با تحریمهای ظالمانه مواجه ش��ده ایم ،اظهار
داش��ت :یا باید تسلیم شویم و تولیدمان به لحاظ کمیت و کیفیت
پایی��ن بیاید و یا باید تالش کنیم و تولیدم��ان را ادامه دهیم که
البته ش��رایط کشورایجاب میکند واین انتظار از ما هست و مردم
هم این مطالبه را دارند که تالش کنیم و به س��مت فعالیتهای
علمی و کارهای فناورانه برویم.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه همکاری وبس��تن قرارداد بلند

مدت با ش��رکتهای دانش بنیان و بهره مندی از دس��تاوردهای
آنها در این مجتمع صنعتی را مهم وراه گشا دانست وگفت :برون
سپاری و بومیس��ازی همیش��ه در فوالد مبارکه بوده است ولی
االن تنها تفاوتی که پیدا کرده ش��تاب بیش��تری پیدا کرده است
وی تصریح کرد :براس��اس رویکرد جدید مبارکه پیشنهاداتی که
برای تامین کاال و مواد مصرفی ارائه میش��ود را معاونت فناوری
شرکت بررسی کرده ،در ریس��ک سرمایهگذاری مشارکت کرده،
تامی��ن مالی میکند و اگر نهایی ش��د قراردادهای چندین س��اله
منعقد میش��ود .عظیمیان گفت .:نمایشگاه توانمندیهای صنایع
فوالد کش��ور شاید چند روز باشد اما این رویکرد در فوالد مبارکه
همیش��گی اس��ت و تعطیل نخواهد ش��د،وملزم به ادامه این کار
هستیم وگرنه با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با بیان این که فوالد مبارکه به تنهایی نیمی از فوالد کشور را
تولید میکند قرار دادهای بلند مدت با شرکتهای دانش بنیان را
رویکرد حمایتی فوالد مبارکه از ظرفیتهای بخش علمی کشور
دانست و اظهار کرد :دیگر از نمایش گذشتهایم و در وسط میدان

فعالیت هس��تیم ای��ن کار را در داخل مجموعه س��اماندهی کرده
ایم ،نرم افزار آماده ش��ده ،کارکنان تجهیز ش��ده و آمادگی کامل
داریم این دانش فنی محفوظ است در شرکت و بسته به نوع کاال
قراردادهای بلندمدت میبندیم تا خیال ش��رکتهای دانش بنیان
هم راحت باشد.
فوالدگر :ارزش آفرینی فوالد به تکمیل زنجیره
رئیس کمیس��یون حمایت از توسعه ملی مجلس شورای اسالمی
نیز فوالد کشور را یک صنعت پیشگام معرفی کرد و گفت :هرچند
هنوز اس��تراتژی و سند توس��عه در بخش صنعت و معدن نداریم
اما معتقدیم فوالد میتواند در توس��عه کش��ور نقش آفرین باشد.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به مزیتهای نسبی این صنعت ،ادامه
داد :در گذش��ته یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد تولید فوالد
جهان را داش��تیم اما اکنون یک و ش��ش ده��م تولید فوالد را با
ی��ک درصد جمعیت دنیا را داریم که این پیش��رفت بعداز س��الها
قابل توجه است.
او ب��ا تاکید بر فاصل��ه وضع موجود با مطل��وب در صنعت فوالد
کش��ور ،گفت :ارزش آفرینی فوالد به تکمیل زنجیره اس��ت اگر
اس��تراتژی فوالد داشتیم این مش��کل را نداشتیم ،به همین دلیل
بومیسازی و حمایت از تولید داخل که عنوان این همایش است
از اهمی��ت زیادی برخ��وردار بود و باید روی ای��ن موضوع تاکید
کنیم تا بتوانیم س��هم بیشتری در این زمینه داشته باشیم.نماینده
اصفهان در مجلس شورای اس�لامی ،استفاده از فناوریهای نو،
ظرفیتهای دانشگاهی و نیروی انسانی همچنین اجرای قوانینی
که این س��الها تصویب ش��ده از جمله قانون رفع موانع تولید را
گامی برای پیش��رفت صنعت فوالد معرفی کرد و افزود :موضوع
تحریمها و مسائل ارزی و حمایت از صادرات هم باالخره به یک
ثبات نسبی رس��یدهایم و نمایندگان نیز آمادهاند که پیشنهادات و
نظرات جدید برای قوانین و نظارتها را بررسی کنند.

