درﯾﭽﻪ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد:

اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاى ﭘﺮوژه
ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  /ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر،ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣﺎه
در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺳــﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻮﺑﺨﺖ،اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﻣﺮﮐﺰ دﻓﺎع ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺣﺪاث
ﺑﺎغ ﻣﻮزه در اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ .وى ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد
را ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻰداﻧﻢ واﻣﺴﺎل
ﺑﺮاى ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ اﺟﺮاﯾﻰ ﭘﺮوژه 10ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :درﺧﻮاﺳﺖ دادﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎرى در ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﻠﻰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿــﺪ دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﻤﻦ رﯾﺤﺎﻧﻰ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺣﻀﺮت ﻧﺒﻰ
اﮐﺮم )ص( اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎغ
ﻣﻮزه در زﻣﯿﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 17ﻫﮑﺘﺎر درﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
اﺳــﺖ و اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﻰ ﺷﺮوع ﻗﺮار دارد.
وى ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺷﺮوع
ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاى ﺷﺮوع اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ،ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮزه
 100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎى ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎزار ﮐﺎر
درﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ

اردﺳﺘﺎن /ﻋﻠﻰ دﻫﻘﺎﻧﺎنزواره
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ﻣﺎزﻧﺪران  /اﻟﻬﻪ اﻣﯿﺮى :ﻣﺪﯾﺮﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳــﺎرى در ﻧﺸﺴﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ در ادارات ،ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎرى
و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺪﯾﻦ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺳﺒﺤﺎن رﺟﺐﭘﻮر اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و ﻓﺮاﯾﺾ اﻟﻬﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن اﻓﺮاد از دام ﺟﻨﮓ ﻧﺮم دﺷﻤﻦ ﻣﻰﺷﻮد .وى ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻤﺎز را ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺗﺪرﯾﺠﻰ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮده و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﻨﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺧﺎدﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﻫﺪاى
ﻫﺪاﯾﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻗﺪرداﻧﻰ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه /اﮐﺒﺮ ﻣﯿﺜﺎﻗﻰ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آبﻣﻨﻄﻘﻪاى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺑﺎزدﯾﺪ »ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ« ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
از روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮاﻧﻊ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ .ﺑﻬﺮام دروﯾﺸﻰ اﻓﺰود 22 :ﻗﻠﻢ
ﺗﺠﻬﯿﺰات در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ  11ﻗﻠﻢ آن در اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺴﺘﯿﻢ .وى ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد 130 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل  23ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮار اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ .دروﯾﺸﻰ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از »ﺳﺪ ﮔﺎوﺷﺎن« وارد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺷــﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻂ اﺻﻠﻰ آن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .وى اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺑﺮﺳﺪ.
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اﺳﺘﺎﻧﺪارﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه:

ﺑﺎﺗﺨﺼﯿﺺاﻋﺘﺒﺎرات ،ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﻰﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهازﺗﻮﺳﻌﻪﺟﺒﺮانﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮقﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺑﺎﺧﺘﺮ:

 17ﭘﺮوژه در ﻫﻤﺪان
درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
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اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى
ﻣﻠﻰ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺸــﻮر روى رﯾﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨــﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠــﻰ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
»ﻣﺮﺻﺎد« ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧــﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرت وﯾﮋه ،اﯾﻦ ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﻰ را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ .ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎزوﻧﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮراى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى
و ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺳــﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﻧﻮﺑﺨﺖ« ﻣﻌﺎون
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
در اﺳﺘﺎﻧﺪارى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،ﮔﻔﺖ 80 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎر
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ
ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﻣﻰﺗﻮان ﺻﺎدرات را از روزى  400ﮐﺎﻣﯿﻮن
ﺑﻪ روزى ﻫﺰار ﮐﺎﻣﯿﻮن رﺳﺎﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻔﺮ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه8111 ،
ﺷﻐﻞ ﺑﺎ  1451ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در اﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد
ﻣﻰﺷﻮد واﺟﺮاى ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اﺳﻼمآﺑﺎدﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﻫﺪﯾﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳــﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴــﯿﺮ ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎر ،ﺗﮑﻤﯿﻞ
ورزﺷﮕﺎه  6ﻫﺰار ﻧﻔﺮى ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ آبرﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺑﺎﻧﺪ دوم ﻫﺮﺳﯿﻦ ،ﺑﯿﺴــﺘﻮن و ﻧﻮرآﺑﺎد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮز
رﺳﻤﻰ ﺷﯿﺦﺻﻠﻪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻨﻘﺮ،

ﻫﻤﺪان  /ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﮕﺪﻟﻮ
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ﺑﺮاى ﻣﺴﺪودﮐﺮدن ورودىﻫﺎ 100
ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮهﺳــﻮ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى روﻧﻖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮى
اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻰ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮔﺴﺘﺮش راهآﻫﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﺴﺮوى ،ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ
و ﻓﻨﺎورى و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎى
ﻣﺮزى اﺳﺘﺎن از رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺮد .وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ
داد :ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از  9ورودى ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺮهﺳﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد .ﺑﺎزوﻧﺪ اﻓﺰود :ﺑﺮاى ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن ورودىﻫﺎ  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮهﺳﻮ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى روﻧﻖ

ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻰ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑــﺎ ﺗﺨﺼﯿــﺺ اﻋﺘﺒــﺎرات ،ﺑﺎﯾــﺪ
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﺒﺮان ﺷﻮد
اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻣﻠﻰ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر روى رﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار
داﺷﺖ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﻰ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺮﺻﺎد ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﺳﺎﯾﺮ اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد و

ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧــﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ
اﻋﺘﺒﺎرت وﯾﮋه ،اﯾﻦ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔــﻰ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزوﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺼﻰ
در ﺑﺤﺚ ﮐﺮوﻧﺎ  68ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺑﻮدن اوجﮔﯿﺮى ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮاى
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﺸــﺘﺮى در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
اﻣﻬﺎل وامﻫﺎى زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ  484ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى،
دو ﻫﺰار و  442ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام را اﻣﻬﺎل ﮐﻨﺪ.

ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر
و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﺮاى ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل از ﻧﺎاﻣﯿﺪى از ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار
ﮐﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،آرام در ﺣﺎل ﺷﮑﺴــﺘﻦ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﻰرود ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻋﯿﺴــﻰ ﻣﻨﺼﻮرى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮآورد
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم آﺳــﯿﺐدﯾﺪﮔﻰ ﺑﺨﺶ
رﺳﻤﻰ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ آنﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻢ ﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ در ﺷﻐﻞ ﯾﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
آنﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺰش داﺷﺘﻨﺪ،ارزﯾﺎﺑﻰ
ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
وى درﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎرى ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
 850ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﻰ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  700ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎرى ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻌﻬﺪات را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﻌﺎون
نوبت اول
آگهی فراخوان
عمومی در راﺳﺘﺎى ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻰ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده و از ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻬﺮﯾﺎر  /ﺳﺤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮىآرام
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه عمرانی به شرح ذيل اقدام نمايد aram.sahar69@gmail.com.ﺗﮑﻤﯿﻠــﻰ و اﺣــﺪاث در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ و ﻣﺸــﮑﻼت ﭘﯿﺶ روى ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻗﺮار
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم
اﯾﻦ ﻋﺪد
ﮐﺮد:
پروژه:ﺑﯿﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﮐﺸﻮرريال لذا از کلیه عالقمندان واجد شرايط در مناقصه دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاريخ  99/7/16به دفتر امور پیمان و
15/000/000/000
تصويری با اعتبار
پايش
تکمیل
ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺳﻄﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎوﯾﺎﻧﻰ ،ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮﯾﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ از
صباشهر و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
شهرداریﺑﻮد.
قراردادﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 400ﻫﺰار
ﺷﻬﺮ دﮐﺘﺮ ﻋﺴﮕﺮىﭘﻮر ،دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ واﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎى ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ و ﺟﻬﺎد ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
آخرين مهلت قبول پیشنهادات پايان ساعت اداری مورخ  99/7/27می باشد.
است .ﮐﺸﻮر
مختارﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﺎﺻﻰ
وى ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
شهرداری در رد و قبول پیشنهادات
ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوزﮐﺎوﯾﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮﯾﺎر ،رﯾﺎﺳﺖ و اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻓﻰﻣﺎﺑﯿﻦ،ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﮐﺮده و
ﺻﻮرت وﯾﮋه
انتشارﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺴــﺘﯿﻢ
ﻧﺎﭼﺎر
اﺳــﺖ،
عمومیوبه عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
آگهی مناقصه
مربوط به
هزينه های
ﺣﺎﮐﻢکلیه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳــﻰ واﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارى ﺷﻬﺮﯾﺎر و اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﻬﺮى و ﺑﺴــﯿﺎرى
اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر،
ساعت و 15مورخ  99/7/28در محل دفتر شهردار خواهد بود.
پیشنهادات
راسﺣﻔﻆ
ﮐﻪ ﺑﻪ
رسیدگی بهﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ
بازگشايیووﮐﺴﺐ و
زمانﺣﻮزهﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧــﻰ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷــﻬﺮدار از ﭘﺮوژهﻫﺎى درﺣــﺎل اﺣﺪاث ازﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷــﺪه اﺳــﺖ؛ ﻓﻠﺬا و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻬﺮدارى و
ساير اطالعات و جزيیات در اسناد مناقصه موجود است.
ﻣﻮرد
را
ﺑﺸﻮد
ﻣﻨﺠﺮ
ﺷــﺮاﯾﻂ
اﯾﻦ
در
اﺷﺘﻐﺎل
اﯾﺠﺎد
ارائه سپرده شرکت در مناقصه به میزان  5درصد قیمت کل پايه الزامی است.
ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎى ﻏﯿﺮﻫﻢﺳﻄﺢ ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ وﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد ،ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان وﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ واﺟﺮاﯾﻰ
دﻫﯿﻢ.
ﻗﺮار
نادر روحی  -شهردار صباشهر
تاريخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
ﺗﻮﺟﻪتاريخ انتشار نوبت اول99/7/7 :

ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

ﺗﻌﻠﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮوژه ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺴﯿﺞ و ﺟﻬﺎد و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮﯾﺎر

نوبت دوم

ﮐﻮﺗﺎه از اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  /آﺳﯿﻪ ﮐﺮﻣﻰ

ﻋﮑﺲ :ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون:

در ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ

ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ آب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در دﻫﻪﻓﺠﺮ

آگهي مناقصه عمومي
دو مرحله اي

روابط عمومی شركت گاز استان زنجان

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه »ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ« در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آب اﺳﺪآﺑﺎد و ﻗﯿﺎﺳﯿﻪ
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊآبرﺳﺎﻧﻰ

زﻧﺠﺎن  /ﺻﺤﺮا رﺿﺎﯾﻰ
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ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ
ﭘﺮوژه در راﺳــﺘﺎى ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺳــﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺮدد و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻣﺬﮐﻮر در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻣﯿﻮه وﺗﺮهﺑﺎر
ﻣﺮﮐﺰى ﺷــﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘــﺮوژه ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺷــﻬﺮﯾﺎر ﮐــﻪ در زﻣﯿﻨﻰ
ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  2850ﻣﺘﺮﻣﺮﯾﻊ ﺟﻬﺖ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻌﺘــﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ
و ﮐﺎﻫــﺶ آﺳــﯿﺐﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ در ﺣﺎل اﺣــﺪاث اﺳــﺖ ،ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎى اﺑﻬﺮ ،ﺧﺮﻣﺪره
و ﺳــﻠﻄﺎﻧﯿﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در روﺳﺘﺎﻫﺎى
اﺳﺪآﺑﺎد و ﻗﯿﺎﺳﯿﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﻰ از وﺿﻌﯿﺖ آبرﺳــﺎﻧﻰ در
اﯾﻦ روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎزدﯾــﺪ ﮐﺮد .ﺣﺠﺖاﻻﺳــﻼم
دﮐﺘﺮﺷــﺠﺎﻋﻰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﺠــﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ
آبرﺳﺎﻧﻰ و اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻰ ﻣﺸﮑﻞ
آب اﯾﻦ دو روﺳــﺘﺎ ﺗﺎ ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .وى اﻓﺰود :اﺳــﺪآﺑﺎد ﺟﺰو روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻫﺪف
ﮔﺮدﺷــﮕﺮى و ﻗﯿﺎﺳــﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو روﺳــﺘﺎﻫﺎى
ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .وى ﮔﻔﺖ :ﺑــﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻰ اﯾﻦ دو روﺳــﺘﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺷــﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳــﺘﺎن زﻧﺠــﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺸﻬﺪ

شماره مجوز وزارت نفت 1399.3414:

شــرکت گاز اســتان زنجان در نظــر دارد پــروژه خريــد هیتر فــورس درفت بــا ظرفیــت  100000شــماره تقاضــای  3099190080را با شــرايط ذيل
از طريق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نمايد  :کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از طريق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) به آدرس
www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .
الف ) شرح مختصر كار :
لحاظ کیفیت ارائه شود».
ه ) محل زمان و مهلت تكمیل و تحويل مدارك :
تعداد کل -عدد
شرح
رديف
از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت مي شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد ) به آدرس  ( WWW.setadiran.irبخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگي  ،دريافت و
1
سه
HEATER , 100000 m3/h
تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي زير اقدام فرمايند.
 مهلت دريافت اسناد ارزيابی فنی و اسناد مناقصه  99/07/07 :لغايت 99/07/12 مهلت عودت اسناد ارزيابی فنی و اسناد مناقصه  :تا ساعت  8/30صبح روز يکشنبه مورخ مدت انجام کار سه ماه شمسي مي باشد.99/07/27
ب ) پروژه فاقد پیش پرداخت مي باشد.
 زمان بازگشايي مرحله اول پاكات مناقصه  :يکشنبه مورخ 99/07/27ج ) شرايط متقاضي:
 هزينه دريافت اسناد مناقصه به مبلغ  500,000 :ريال (به حروف  :پانصد هزار ريال)تولیدکنندگان و تامین کنندگان هیتر فورس درفت عضو سامانه . ep
و )مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 024-33146225واحد
درصورت حضور شرکتهايی با هیئت مديره مشترک  ,پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
تنظیم پیمان شرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمايند.
ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرين تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ1,350,000,000
** هزينه درج آگهی ( هر دو نوبت ) به عهده برنده مناقصه می باشد .
ريال ( به حروف يک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ريال) شامل يکي ازانواع ذيل:
تذكر  :پیمانکاران می بايست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف  ،ب و ج ) عالوه بر
 ضمانتنامه بانکي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکي که دارايبارگذاری کلیه اسناد و مدارک به صورت مهر و امضاء شــده ( دستی  /الکترونیکی ) و ارسا ل از
مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
طريق سامانه ســتاد  ،به صورت فیزيکی نیز از طريق تحويل پاکات به واحد حراست در مهلت
 واريز وجه نقد (واريز به حساب شماره  IR260100004101103730230598بانک مرکزی بناممعین اقدام نمايند .
شرکت گاز زنجان).
بديهي است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقي را براي متقاضیان ايجاد نخواهد نمود .
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه
** توضیــح  :ايــن آگهی در شــبکه اطــالع رســانی نفــت و انــرژی (( شــانا ))
از سوي بیمه مرکزي ايران.
به آدرس  www. shana .ir ,ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) به آدرس
اوراق مشــارکت بي نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت بازخريد قبل از سررسید WWW.setadiran.irو پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http: iets . mporg
(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
 .irدرج گرديده است.
وثیقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن.ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأسیس شده يامي شوند و طبق اساسنامه فعالیت مي نمايند.
تبصره  :طبق نامه شماره  51103/97مورخ  «97/2/10قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮقﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺑﺎﺧﺘﺮ از اﺟﺮاى
17ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏﻫﺰار و 400ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن
در ﻫﻤﺪان ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾــﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﺎ دو
ﺳﺎلدﯾﮕﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎن
را ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از 30ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﺑﺮق اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .ﻓﺮﻫﺎدﺷﺒﯿﻬﻰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻰ
ﻧﻌﻤﺖآﺑﺎد در اﺳﺪآﺑﺎد ﺗﻮﺳــﻂ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :راهاﻧﺪازى ﭘﻮﯾﺶ #ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ -اﻟﻒ -ب -اﯾﺮان
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﻰﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎورى و اﻓﺘﺨﺎر
ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .وى ﮔﻔﺖ :ﻃﻰ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻣﺮدم ﺷﻮد .وى اداﻣﻪ داد:
اﻓﺘﺘﺎحﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  460ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
از ﺳﻮى وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق و
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وى ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ اﻓﺰود:
ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﻫﺎ  17ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏﻫﺰار و 400
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻰﺷﻮد.

در ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﻰ و ﺑﺎﻫﻨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ  12ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮى

ﻣﺸﻬﺪ  /زﻫﺮا آﺧﻮﻧﺪى

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن
ﻗﺪسرﺿﻮى رﺋﯿﺲ و ﺟﻤﻌﻰ از اﻋﻀﺎى ﺷــﻮراى ﺷﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ،دادﮔﺴﺘﺮى و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮى و اﺳﺘﺎﻧﻰ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ  12ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺷــﻬﺮى در ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺷﻬﯿﺪان رﺟﺎﯾﻰ و
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر» ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ« آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷــﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷﻰ در
ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺷﻬﺮك ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﻰ ،ﭘﺎرك 70
ﻫﮑﺘﺎرى در ﻣﺤﺪوده ﺷــﻬﺮك ﺷــﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺎورزى ﺷﻬﺮى،
ﭘﺎرك  5ﻫﮑﺘﺎرى در اﻧﺘﻬﺎى ﺑﻮﻟﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺮﯾﺰ ،اﺣﺪاث ﭘﻞ ﺑﺮ
روى ﺧﻂ راهآﻫﻦ و ﺧﺮوج اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮك از ﺑﻦﺑﺴﺖ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزوى ﭼﻬﺎرم
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻢﺳــﻄﺢ ﻣﺼﻠﻰ ،ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻮرﺳــﯿﻨﺎ و اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎى
ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ و ﺑﻮﺳــﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ دراﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺸــﻰ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.

آگهی فراخوان عمومی

نوبت اول

شهرداری صباشهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه عمرانی به شرح ذيل اقدام نمايد.
پروژه :تکمیل پايش تصويری با اعتبار  15/000/000/000ريال لذا از کلیه عالقمندان واجد شرايط در مناقصه دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاريخ  99/7/16به دفتر امور پیمان و
قرارداد شهرداری صباشهر و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
آخرين مهلت قبول پیشنهادات پايان ساعت اداری مورخ  99/7/27می باشد.
شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
کلیه هزينه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه عمومی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
زمان بازگشايی و رسیدگی به پیشنهادات راس ساعت  15مورخ  99/7/28در محل دفتر شهردار خواهد بود.
ساير اطالعات و جزيیات در اسناد مناقصه موجود است.
ارائه سپرده شرکت در مناقصه به میزان  5درصد قیمت کل پايه الزامی است.
نادر روحی  -شهردار صباشهر
تاريخ انتشار نوبت دوم99/7/14 :
تاريخ انتشار نوبت اول99/7/7 :

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
دو مرحله اي

شماره مجوز وزارت نفت 1399.3414:

شــرکت گاز اســتان زنجان در نظــر دارد پــروژه خريــد هیتر فــورس درفت بــا ظرفیــت  100000شــماره تقاضــای  3099190080را با شــرايط ذيل
از طريق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نمايد  :کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از طريق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) به آدرس
www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه

