دریچه
در انزلی کلید خورد

اجرای عملیات بهسازی پایه فلزی
خرپای پل والیت

کلنگ احداث سینما در ایالم به زمین خورد

کمبود لوازم یدکی نداریم اما وفورهم نیست

ايالم /گروه استانها :با حضور مردم و مسئوالن استانی و در روز خبرنگار ،آیین کلنگزنی سینمای امید ایالم در استان برگزار شد.
در آیین کلنگزنی سینما امید ایالم ،شهردار ايالم به بیان سخن پرداخت و اظهار داشت :در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به ایالم،
قرار برآن شد که پروژه احداث سینما فرهنگ ایالم با مشارکت شهرداری ایالم اجرایی شود .صادقيان افزود :برای اجرا و عملیاتی کردن
این قول ،اقدامات تأمین زمین ،تعیین پیمانکار و سایر ملزومات فنی در دستور کار قرار گرفت و امروز مرحله اول این پروژه فرهنگی آغاز
میشود .شهردار ایالم ،در ادامه به مساحت فنی سینما امید ایالم اشاره و بیان داشت :این پروژه دارای سه سالن سینما بوده که بخشی
از نیاز فرهنگی عالقهمندان به سینما را پاسخ خواهد داد .صادقيان ،فرجه زمانی بهرهبرداری پروژه را دوسال عنوان و خاطرنشان کرد:
اميدوارم سينما اميد ايالم در موعد تعیین شده به نتیجه برسد و پاسخی بر نیاز استان در این حوزه فرهنگی باشیم.

کرج /گروه استانها:رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو کرج در خصوص کمبود لوازم یدکی خودرو گفت :نیازمند تعامل
بیشتری میان گمرک و واردکنندگان هستیم .سیداحمد موسوی گفت :با ثبات قیمت ارز ،بازار لوازم یدکی خودرو هم به ثبات رسیده و
حتی در مواردی کاهش قیمت هم داشتهایم؛ البته این کاهش قیمت به معنی بازگشت به نرخ دوسال پیش نیست ،بلکه نسبت به زمان اوج
افزایش قیمت کمی کاهش داشتهایم .وی گفت :یکی از مشکالت ما عدم تعامل کافی میان گمرک و تجار است که امیدواریم با همکاری
گمرک راه ورود قطعات به کشور هموار شود؛ در شرایطی که شرکتهای خودروسازی ما تحریم هستند تنها تأمین کننده قطعات تجار
خصوصی هســتند که امیدوارم همیاریهای الزم برای تأمین نیاز انجام شود .موســوی افزود :اگرچه کمبود قطعه نداریم ،اما وفور هم
نیست؛ مواد اولیه برای تولید کننده داخلی وجود ندارد؛ ولی حجم باالیی از قطعات در گمرک در انتظار ترخیص و ورود به بازار هستند.
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گیالن /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

در راســتاي افزايش ايمني و پايداري جريانگاز
مشتركان ،پروژه مقاومسازی پایههای فلزی خرپای
پل والیت بندرانزلی آغاز شــد .این پروژه با هدف
ارزيابي ميزان آسيبپذيري و بهسازي لرزهای براي
مقاومسازي تاسيسات و ابنيه و خطوط لوله نمايان و
عبور لوله از موانع بهصورت روگذر و زيرگذر در قالب
پيمان پروژه تهيه شناسنامه خطوط لوله و شبكه
آغاز شــده اســت .در این پروژه کارکنان معاونت
مهندسی با استفاده از یک غواص میزان عمق آب و
آسیب وارده به پایههای سازه فلزی را مورد بررسی و
تحلیل قرار دادند .بر اساس برنامهریزیهای بهعمل
آمده از نتایج حاصل از عكسبرداري ،فيلمبرداري و
عمقيابي سطح زيرين و ضخامتسنجي از پایههای
فلزي پل واليت بندر انزلي برای تعمیرات و بهسازی
سازه مذکور استفاده میشود.
در اردستان صورت گرفت؛

برنامههای سالروز ورود آزادگان
اردستان /علی دهقانانزواره

news@ naslefarda.net

بیش از  ۱۰برنامه همزمان با سالروز ورود آزادگان
به میهن اسالمی در اردستان اجرا شد .رئیس اداره
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اردستان،
اعالم کــرد :نصب بنر ،تبلیغات محیطی ،ارســال
پیامک به جامعه هدف برپایــی اردوی یک روزه
به همراه خانوادههای این بزرگواران ،ســخنرانی
آزادگان قبل از خطبههای نمازجمعه شــهرهای
اردســتان ،مهاباد و زواره ،برپایی نمایشگاه عکس
از دوران آزادگی و بازگشت به کشور ،تجلیل ویژه
از شهیدان سادات و آزادگان متوفی مسابقه نقاشی
توســط دانشآموزان ابتدایی ،نامگذاری فوتسال
کشوری شهر زواره تحت عنوان آزادگان اسوههای
مقاومت صبوری ،گردهمایی و تجلیل از آزادگان،
از برنامههای این اداره به مناســبت سالروز ورود
آزادگان سر افراز به میهن اسالمی است.
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شهردار مشهد تاکید کرد:

لزوم تقویت ارتباط شهرداری
و بانک ملی
مشهد  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com
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شهردار مشهد بر لزوم تقویت و استحکام ارتباط و
همکاری شهرداری مشهد و بانک ملی ایران تاکید
کرد .محمدرضا کالئی ،در جلسه امضای تفاهمنامه
همــکاری جهت نوســازی ناوگان تاکســیرانی
فیمابین شــهرداری مشــهد و بانک ملی ایران،
خاطرنشان کرد :ترجیح شــهرداری این است که
همــکاریاش با بانک ملی را گســترش دهد .وی
با بیان اینکه همکاری شــهرداری مشهد و بانک
ملی ایران یک ارتباط طوالنی مدت اســت ،ادامه
داد :ســالها امور کارشناسی و هماهنگی مستمر
بین شهرداری مشــهد و بانک ملی ایران با ارزش
است و باید بیشتر تقویت شود .کالئی اظهار کرد:
سعی شهرداری بر این است که این ارتباط با ارزش
را در اوج نگه دارد که هم موجب خدمترسانی به
شهروندان شــود و هم بتوانیم خدمات مثبتی در
جهت رضایت زائران حرم رضوی داشته باشیم.
مدیرکل شیالت استان هرمزگان:

اطلس میگو هرمزگان
منتشر میشود

هرمزگان /گروه اســتانها :مدیر کل شیالت
اســتان هرمزگان گفت :اطلس میگوی هرمزگان
تا پایان امسال منتشر میشــود .محسن یکتاپور
اظهار کرد::در این اطلس ،اطالعاتی درباره مزارع
پرورش میگو و قابل واگذاری برای سرمایهگذاران
جمعآوری شــده اســت .وی اظهار کــرد۱۸۰ :
هزارهکتار زمین مســتعد برای پــرورش آبزیان
در سواحل جنوبی ایران استعدادیابی شده است.
یکتاپور عنوان کرد :یک ســوم از ایــن مزارع در
سواحل هرمزگان قرار دارد .وی ادامه داد :به علت
کاهش منابع آبزیان به طرحهــای پرورش میگو
از ســرمایهگذاران این بخش حمایتهای ویژه در
پرداخت تسهیالت میشود .وی گفت :پرورش میگو
جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی در هرمزگان است.
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شهردار اندیشه در آیین افتتاح همزمان سه پروژه شهری:

شهراندیشه  /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

با اینکه عوامل زیــادی که در رأس آنهــا تحریمهای
ناجوانمردانه کشــورهای بزرگ قرار دارد ،موجب رکود
بازار طی چند سال اخیر و کاهش چشمگیر درآمدهای
پایدار و متغیر شــهرداریها شده اســت ،اما پروژههای
متعدد شهرداری شهر اندیشــه به همراه منتخبان مردم
در پارلمان شــهری ،بیانگر تالش مدیریت شهری شهر
فرهنگ و ادب در جهت فراهم ســاختن امکانات رفاهی
و آسایشی شهروندان است .بهمناسبت هفدهم مردادماه
«روزخبرنگار» ،شهردار شهر اندیشه ،ضمن بزرگداشت این
روز گفت :امروز شاهد کلنگزنی سه پروژه همزمان بودیم
که پروژه نخست ،احداث دهکده ورزشی شهراندیشه در
زمینی به مســاحت  30هزارمترمربع ،مجهز به امکانات
مدرن فرهنگی و ورزشی است که شــهروندان در ایاماله
دهه فجر سال آینده ( )99شاهد افتتاح آن خواهند بود.
این مجموعه دارای ســالن کشــتی ،ورزشهای رزمی،
بدنســازی آقایان و بانوان در بنایی به متــراژ 24386
مترمربع احداث میشود که در فاز اول  3825مترمربع در
فاز دوم  2561مترمربع با اعتباری بالغ بر  60میلیارد ریال
عملیاتی خواهد شد .بهروز کاویانی اذغان داشت :پروژه
بعدی که کلنگزنی شد ،ورزشگاه شــهدا در فاز  2شهر
اندیشه است .این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت
 2470مترمربع با زیربنــای  4115مترمربع با اعتباری
بالغ بر  40میلیارد ریال مناسبسازی شده تا معلوالن و
جنابازان عزیز بتوانند همزمان از امکانات آن استفاده کنند.
کاویانی ،پروژه سوم کلنگزنی شده را مختص بانوان عنوان
کرد و افزود :باتوجه به اینکه بیش از  50درصد از جمعیت
جامعه را بانوان تشکیل دادهاند ،توجه به نیازهای فرهنگی
و ورزشی آنان در اولویت شهرداری و شورای شهر اندیشه
قرارگرفته است که به همین منظور حدود15هزارمترمربع
زمین به پارک هشتهزار مترمربعی بانوان اضافه شد تا
کل زیربنای این مجموعه به  8539مترمربع برسد .پارک
بانوان شهراندیشه در فاز نخست حدود  2775مترمربع با

شهراندیشهقطبگردشگریورزشی-فرهنگی میشود

اعتباری بالغ بر40میلیارد ریال در بخش فرهنگی مجهز به
سالن آمفیتئاتر ،کالسهای مختلف آموزشی وکتابخانه
و کارگاههای هنری ،آموزشی خواهد بود .شهردار اندیشه
در پایان اظهارداشــت :در آینده شهراندیشــه به قطب
گردشگری ورزشی ،فرهنگی تبدیل خواهد شد تا ضمن
بهرهبرداری شهروندان ،سایر هموطنان هم از سراسر ایران
اسالمی بتوانند از امکانات مجهز آن بهرهمند شوند.
نمایندهمردمشهرستانهایشهریار،قدس
و مالرد :اقدامات اولیه احداث متروی غرب
استان تهران رو به پایان است
نماینده مردم سه شهرستان شــهریار -قدس و مالرد،
در جمع اصحاب رسانه ،مســئوالن شهرستان شهریار و
مدیران شهرداری و شــورای اسالمی شهر اندیشه گفت:
ضمن تبریک به زحمتکشان و تالشگران عرصه خبر
و تشکر از خبرنگارانی که نقش مهمی در عمران و آبادانی
شهرها و همیاری مسئوالن خدوم نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران داشــته و همواره خواهند داشت ،وظیفه
خود میدانم از همه جهادگران عرصه سازندگی خصوصاً
شهرداران و اعضای شورای اسالمی و دستگاههای اجرایی
وزارت مسکن و شهرســازی که در مدت کوتاهی نسبت
به ســنوات قبل تحوالت زیادی در ســطح شهر اندیشه
در زمینــه مطالعات پروژه حمل و نقــل عمومی (مترو)
داشتهاند ،کمال تقدیر را داشته باشم .محمودیشاهنشین،
اضافه کرد :امیدوارم اقدامات اجرایی این مهم که توافقات
سهجانبه آن در بحث تملک ایستگاهها ،مسیر ریلگذاری،
خرید واگنها ،انجام مراحل زیرساختها با شهرداریها
و فرمانداریها و راهآهن شــهری طی شده است ،هرچه
زوتر آغاز شود .وی اقدامات انجام شده در مدت 27-26
ماه گذشته در سطح شهرســتان شهریار را حایز اهمیت

خواند و اضافه کرد :در مدت یاد شــده پروژههای زیادی
عملیاتی شده که از این میان میتوان به تعریض کمربندی
چیتگر ،احداث پل زیرگذر فاز  4اندیشه ،پل عظیم شهید
صیادشیرازی و ارزشهای افزودهای که بههمراه داشته،
همچنین  1200میلیاردتومانی کــه وارد حوزه انتخابی
سه شهرستان شهریار-قدس و مالرد شده و  700میلیارد
تومان آن در سطح شهرستان شهریارهزینه شده؛ اشاره
کرد .محمودی اظهار داشــت :یکی از دغدغههای مردم
سه شهرستان حوزه انتخابی مشق ،بحث تأمین آب شرب

انرژی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل خبر داد:

توزیع بیش از  ۳۲میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی
اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
اردبیل گفت :از اول فروردینمــاه لغایت آخر تیرماه
 ۹۸بیش از  ۳۲میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر سوخت بین
بهرهبرداران بخش کشاورزی اســتان اردبیل توزیع
شده است .ســیدحجت مدنی اظهار کرد :تخصیص
سهمیه ســوخت بخش کشــاورزی براساس سطح
زمین زیرکشــت و تعــداد ادوات کشــاورزی انجام
میپذیرد .وی افزود :تأمین و توزیع مطلوب سوخت
بخش کشــاورزی اســتان یکی از وظایف اصلی این
شرکت اســت که با تالش همکاران وبا برنامهریزی و
هماهنگی صورت گرفته با سازمان جهاد کشاورزی
اســتان ،این مهم به نحو مطلوبی صــورت پذیرفته
است .مدنی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخیرهسازی
فرآوردههــای نفتــی در تاسیســات انبارهای نفت
منطقه و ابراز اطمینان بابت سوخترســانی مطلوب
به بخش کشاورزی تا اتمام فصل کاری ،عنوان کرد:
سوخت بخش کشاورزی توســط  ۲۴۰فروشندگی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

بهرهمندی آذربایجانشرقی از گازطبیعی چشمگیر است
ی زاده
تبریز /مریم عبدالعل 
news@ naslefarda.net

معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در
مراسم افتتاح پروژههای گازرسانی در جریان سفر
ریاستجمهوری به آذربایجانشرقی ،گفت :ضریب
بهرهمندی استان آذربایجانشــرقی از نعمت گاز
طبیعی ،چشمگیر است .مهندس تربتی در این آیین
به بهرهمندی صددرصدی خانوار شــهری و 95.5
درصدی خانوار روستایی استان آذربایجانشرقی از
نعمت گاز اشاره و افزود :بادر نظر گرفتن پروژههای
در دست اجرا ،این اســتان به زودی به استان سبز
مبدل خواهد شــد .وی با اشــاره بــه پروژههای
گازرسانی استان که ارمغان سفر ریاستجمهوری
اســت ،ادامه داد :بهرهبرداری از گاز  53روســتای

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره 98/12

استان ،کلنگزنی برای گازرسانی به  146روستای
استان ،نزدیکرســانی گاز به  560صنعت مصوبه
شورای اقتصاد و افتتاح پروژه خط انتقال  16اینچ
اهر -ورزقان از پروژههای مهم اجرایی در آذربایجان
شرقی است .رهنمایتوحیدی ،مدیرعامل شرکت
گاز استان آذربایجانشرقی ،در این آیین به تالش
اولو
ﻧﻮﺑﺖنهاد
شبانهروزی همکاران صنعت گاز کشور ارج
گفت :علیرغم تحریمهای خصمانه ،در سایه اتکا
به توانمندی نیروهــای داخلی ،پروژههای عمرانی
گاز با شتابی روزافزون در حال اجراست .توحیدی،
اعتبار ریالی پروژههای عمرانی آذربایجان شرقی را
 1600میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد :با تکمیل
پروژههای در دســت اجرا تا آخر سال اعتبار صرف
شده جمعاً بالغ بر  2500میلیارد ریال خواهد رسید.

آﮔﻬﻰ ﺷﺮوع ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﭘﻮﺷﺎك ﺑﺎﻣﺒﻮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود )در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  327101و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10103658507

ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرﺧﻪ 1397/02/30ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﻣﻨﺤﻞ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﺮﮐﺎه ﺑﻪ ﮐﺪﻣﻠﻰ 0059216794ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮان،
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺗﻬﺮان،ﺑﺨﺶﻣﺮﮐﺰى،ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان،ﺟﻤﻬﻮرى،ﺧﯿﺎﺑﺎن 12ﻓﺮوردﯾﻦ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﺟﻤﻬﻮرىاﺳﻼﻣﻰ،ﭘﻼك،1200ﻃﺒﻘﻪدوم،واﺣﺪ،2ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ1316673633
ﺑﻪﺳﻤﺖﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪاﻧﺘﺨﺎبوآﮔﻬﻰاﻧﺤﻼلﻧﯿﺰدرروزﻧﺎﻣﻪرﺳﻤﻰﺑﻪﺷﻤﺎره 21347ﻣﻮرﺧﻪ 1397/04/07ﺻﻔﺤﻪ 52ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪهﻟﺬادراﺟﺮاىﻣﻔﺎدﻣﺎده215
ﻻﯾﺤﻪاﺻﻼﺣﻰﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎرتﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪاﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﻰوﺣﻘﻮﻗﻰوﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرانﺷﺮﮐﺖﮐﻪادﻋﺎوﯾﺎﻃﻠﺒﻰازﺷﺮﮐﺖﻣﺬﮐﻮردارﻧﺪدﻋﻮتﻣﻰﺷﻮدﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮفﻣﺪتﯾﮏﺳﺎلازﺗﺎرﯾﺦاﻧﺘﺸﺎراوﻟﯿﻦآﮔﻬﻰﺑﺎدردﺳﺖداﺷﺘﻦﻣﺪاركوﻣﺴﺘﻨﺪاتﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺑﻪﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺮﮐﺖﻣﺮاﺟﻌﻪﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﺪﯾﻬﻰاﺳﺖﭘﺲازﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﻬﻠﺖﻗﺎﻧﻮﻧﻰﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪادﻋﺎﯾﻰﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺮﮐﺖﺗﻮﻟﯿﺪىﭘﻮﺷﺎكﺑﺎﻣﺒﻮﭘﺎرﺳﯿﺎنﺑﺎﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻣﺤﺪود)درﺣﺎلﺗﺼﻔﯿﻪ(ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﭘﺮﮐﺎه

ﻧ
ﻮﺑﺖ اول

اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از ﺗﺎرﯾﺦ  1398/05/26ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري  1398/06/01ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ اﺻﻼح  ،ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1398/06/12ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ :ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي اﻟﻒ و ب و ج )ردﯾﻒﻫﺎى  1ﺗﺎ  10ﻣﻮرخ ) ( 1398/06/13ردﯾﻒﻫﺎى  11ﺗﺎ  20ﻣﻮرخ  ( 1398/06/14ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ اداره ﮐﻞ
راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ  1398/05/26 :ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ردﯾﻒ

نفتگاز در سطح روســتاهای اســتان به کشاورزان
تحویل میشــود .وی در ادامه به توزیع نفت سفید
خانوارهای روســتایی استان اشــاره و تصریح کرد:
در راســتای ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان و
تحقق حقوق شــهروندی و کســب رضایتمندی
مشــتریان ،هم اکنون  ۲۰هزار خانوار مشترک نفت
سفید در اســتان اردبیل وجود دارند که نفت سفید
موردنیاز این افراد از طریق توزیع کاالبرگ و از طریق
 ۲۴۰باب فروشــندگی شهری و روســتایی توزیع
میشــود .وی افزود :این شــرکت با مهیــا کردن
زیرساختهای الزم خواستار اجرای توزیع الکترونیکی
نفت ســفید خانوارهای روســتایی و نفتگاز ادوات
کشاورزی استان است.

سالم و بهداشتی است که در همین فرصت به مردم منطقه
نوید میدهم که بهزودی بعد از بررسیهای انجام شده،
حقابه منطقه از سد کرج دریافت و همزمان از سه محور
(بیلقان به مالر) و (بعد از لولههای اصلی بیلقان به سمت
تهران ،اندیشه و شهریار) و ایســتگاه ساداتیه به سمت
شهرقدس جریان خواهد یافت.
ارتقای فرهنــگ عمومی متناســب با
شهراندیشه (شهرفرهنگ و ادب)
رئیس شورای اســامی اندیشــه ،به خبرنگار ما گفت:

فلسفه برنامهریزی و پیشــنهادات شهردارشهر اندیشه
و تصمیمســازیهای اعضای شــورای شــهر به بحث
فرهنگسازی معطوف شــده تا با پرداختن به فرهنگ
ورزشی ،سطح امنیت روانی جامعه را ارتقا دهیم .مهندس
جعفری افزود :رسانهها و شاغالن این عرصه با اطالعرسانی
مستمر ،یاور مسئوالن بوده و منتخبان مردم در پارلمان
شهری وظیفه اتخاذ تصمیمات مهم را برعهده دارند.
فرماندار شهرستان شهریار :تمرکز مدیران
شــهری روی مجموعههــای فرهنگی و
ورزشی باشد
فرماندار شهرستان شهریار گفت :مسئوالن شهراندیشه،
در بین ســایر شــهرهای همجوار در احداث پروژههای
عمرانی پیشقدم بودهاند و شهروندان این شهر فرهنگی
دغدغههای خود را پس از انتقال بــه منتخبان خود در
شورای اسالمی ،برطرف شده میپندارند .مهندس طاهری
اضافه کرد :شهراندیشه سوای از شهرهای دیگر شهرستان،
شهری مهندسیساز است؛ شــهری که اغلب سرانههای
مورد نیاز شــهروندان پیش از احداث در گوشــه و کنار
شهر تعبیه شده و هم اکنون تمرکز مدیران شهری روی
مجموعههای فرهنگی و ورزشی بیانگر اهمیت گسترش
این گونه مجموعههای عامالمنفعه است .وی اذعان داشت:
مجموعه شهرداری ،شورای اسالمی و شرکت عمران شهر
اندیشه با هماهنگی و تعامل سازنده با هم تمام امکانات
رفاهی را به صورت عادالنه در سطح شهر تقسیم کردهاند.
اگر در ایام تعطیل گذر کوتاه به شهراندیشه داشته باشید
خواهید دید که بهجز شهروندان این شهر ،تعداد زیادی از
هموطنان از سرتاسر شهرستان ،استانها و شهرستانهای
دور و نزدیک ،خود را به این مکان رســانده تا از فضاهای
سبز ،ورزشی و اماکن فرهنگی آن استفاده کنند.
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اداره

ﻣﺪ ت
)ﻣﺎه(

ﺑﺮآورد اوﻟﯿــﻪ ﭘﺮوژه
)رﯾﺎل(

ﻧﻮع ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺮوژه

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر
)رﯾﺎل(

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راهﻫﺎ

5

3/755/895/000

راﻫﺪارى 98

187/794/750

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راهﻫﺎ

5

8/616/465/000

راﻫﺪارى 98

430/823/250

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راهﻫﺎ

12

9/724/782/000

راﻫﺪارى 98

486/239/100

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راهﻫﺎ

12

9/724/782/000

راﻫﺪارى 98

486/239/100

ﻏﺮق آﺑﺎد  -ﻧﻮﺑﺮان

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راهﻫﺎ

6

9/917/932/950

راﻫﺪارى 98

495/896/648

اراك  -ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راهﻫﺎ

9

18/271/293/019

راﻫﺪارى 98

913/564/651

اراك  -ﺑﺮوﺟﺮد

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راه

9

18/271/293/019

راﻫﺪارى 98

913/564/651

ﻏﺮق آﺑﺎد  -ﻧﻮﺑﺮان

اﯾﻤﻨﻰ و ﺣﺮﯾﻢ راه

9

18/271/293/019

راﻫﺪارى 98

913/564/651

ﺗﻮره – ﺑﺮوﺟﺮد

اراك -ﺧﻤﯿــﻦ-
ﻣﺤﻼت -دﻟﯿﺠﺎن

ﻧﮕﻬﺪارى راهﻫﺎ

6

5/119/338/561

راﻫﺪارى 98

255/966/928

ﻧﮕﻬﺪارى راه

12

23/845/353/268

راﻫﺪارى 98

1/192/267/663

آﺷﺘﯿﺎن -ﻓﺮاﻫﺎن-
ﮐﻤﯿﺠﺎن

ﻧﮕﻬﺪارى راه

12

24/639/837/911

راﻫﺪارى 98

1/231/991/896

ﻣﺤﻼت -دﻟﯿﺠﺎن

ﻧﮕﻬﺪارى راه

12

24/999/919/400

راﻫﺪارى 98

1/249/995/970

ﺳــﺎوه -آوه-
ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن

ﻧﮕﻬﺪارى راه

6

8/503/385/684

راﻫﺪارى 98

425/169/284

ﺗﻔﺮش

ﻧﮕﻬﺪارى راه

12

24/999/106/075

راﻫﺪارى 98

1/249/955/304

ﺳﺎوه

ﻧﮕﻬﺪارى راه

8

24/405/538/039

راﻫﺪارى 98

1/220/276/902

ﺳﺎوه

ﻧﮕﻬﺪارى راه

8

24/076/986/675

راﻫﺪارى 98

1/203/849/334

اراك و ﺷﺎزﻧﺪ

ﻧﮕﻬﺪارى راهﻫﺎ

6

15/946/482/714

راﻫﺪارى 98

797/324/136

ﻓﺮاﻫﺎن

ﻧﮕﻬﺪارى راهﻫﺎ

8

12/182/339/474

راﻫﺪارى 98

609/116/974

دﻟﯿﺠﺎن

ﻧﮕﻬﺪارى راهﻫﺎ

11

16/614/324/280

راﻫﺪارى 98

830/716/214

دﻟﯿﺠﺎن -ﻣﺤﻼت

ﻧﮕﻬﺪارى راهﻫﺎ

9

15/972/995/428

راﻫﺪارى 98

798/649/771

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺳﯿﺴــﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﻰ راهﻫﺎى
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى دﻟﯿﺠﺎن -ﺳﺎوه -آزادراه -زرﻧﺪﯾﻪ-
ﻏﺮق آﺑﺎد
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺳﯿﺴــﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﻰ راهﻫﺎى
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻫﺎى اراك -ﺷــﺎزﻧﺪ -ﺧﻨﺪاب-
ﮐﻤﯿﺠﺎن-آﺷﺘﯿﺎن-ﺗﻔﺮش

دﻟﯿﺠﺎن ،ﺳــﺎ وه ،
آزادراه،زرﻧﺪﯾــﻪ،
ﻏﺮق آﺑﺎد
ا ر ا ك  ،ﺷــﺎ ز ﻧﺪ ،
ﺧﻨﺪاب،ﮐﻤﯿﺠــﺎن،
آﺷﺘﯿﺎن ،ﺗﻔﺮش
ﺳــﺎوه،زرﻧﺪﯾﻪ،ﻏﺮق
آﺑﺎد ،ﺧﻤﯿﻦ ،ﻣﺤﻼت،
دﻟﯿﺠﺎن
اراك،ﺷﺎزﻧﺪ،ﻓﺮﻣﻬﯿﻦ،
ﺗﻔﺮش،ﺧﻨــﺪاب،
ﮐﻤﯿﺠﺎن،آﺷﺘﯿﺎن

ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﺧﻂ ﮐﺸﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺳﺎوه-
زرﻧﺪﯾﻪ -ﻏﺮق آﺑﺎد -ﺧﻤﯿﻦ -ﻣﺤﻼت -دﻟﯿﺠﺎن
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﺧﻂ ﮐﺸﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎى اراك-
ﺷﺎزﻧﺪ -ﻓﺮﻣﻬﯿﻦ -ﺗﻔﺮش -ﺧﻨﺪاب -ﮐﻤﯿﺠﺎن-
آﺷﺘﯿﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﯾــﻪ وﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗــﻰ واﺧﻄﺎرى
واﻧﺘﻈﺎﻣﻰ وﻣﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﻣﺤﻮرﻏﺮق آﺑﺎد،ﻧﻮﺑ ﺮان
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﻧﯿﻮﺟﺮﺳــﻰ ﻣﺤﻮر اراك -
ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﻧﯿﻮﺟﺮﺳــﻰ ﻣﺤﻮر اراك -
ﺑﺮوﺟﺮد
ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاى ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﻰ ﻣﺤﻮر ﻏﺮق آﺑﺎد
 ﻧﻮﺑﺮانﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى ﻣﺤﻮر ﺗﻮره  -ﺑﺮوﺟﺮد

درزﮔﯿﺮى و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ اراك-
ﺧﻤﯿﻦ -ﻣﺤﻼت -دﻟﯿﺠﺎن
ﺑﻬﺴﺎزى و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎى
ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎى آﺷﺘﯿﺎن،
ﻓ ﺮاﻫﺎن ،ﮐﻤﯿﺠﺎن
ﺑﻬﺴــﺎزى و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ آﺳــﻔﺎﻟﺖ
ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى
ﻣﺤﻼت -دﻟﯿﺠﺎن
درزﮔﯿﺮى و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺳﺎوه-
آوه -ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن
ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ آﺳــﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺣﻮزه
اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش
ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ آﺳــﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻠﻮار اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﻰ ﻧﻮﺑ ﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه
ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ آﺳــﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺣﻮزه
اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه
ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى ﻣﺤﻮر اراك -ﺗﻮره – ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى اراك و ﺷﺎزﻧﺪ
اﺟﺮاى ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و ﻣﺎﺳــﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و روﮐﺶ
ﻣﺤﻮر ﻓ ﺮاﻫﺎن -ﺧﻨﺠﯿﻦ -ﮐﻤﯿﺠﺎن و داود آﺑﺎد
اﺟﺮاى ﻣﺎﺳــﻪ آﺳــﻔﺎﻟﺖ و روﮐﺶ ﻣﺤﻮر
دﻟﯿﺠﺎن -ﻧﺮاق -ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل
ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى و روﮐﺶ ﻣﺤﻮر دﻟﯿﺠﺎن -ﻣﺤﻼت
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