دریچه
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مدیرعامل ذوبآهن اصفهان
در نشست خبری ماینکس ۲۰۱۹

قرارداد فروش  ۹هزار تن ریل
را برای گلگهر داریم
اصفهان /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیرعامل ذوبآهن اصفهان در نشســت خبری
«نمایشگاه ماینکس  »۲۰۱۹در غرفه این شرکت
گفت :اخذ عــوارض  ۲۵درصدی از صادرات مواد
معدنی هرچند بازدارنده نیســت ،اما برای شروع
خوب اســت؛ البته نظر تولیدکنندگان فوالد ۴۰
درصد بود .مهنــدس منصور یــزدیزاده گفت:
قرارداد فروش  ۹۰۰۰تن ریل  UIC60پرسرعت
به شرکت توسعه و ســرمایهگذاری گلگهر امضا
شــده اســت و امروز از ریل ذوبآهــن اصفهان
در محور بســتان آباد – میانه استفاده میشود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ،در نشست خبری
که در حاشــیه هشــتمین کنفرانس بینالمللی
مهندســی متالورژی و مــواد ( )iMat۲۰۱۹و
هشــتمین نمایشــگاه ســاالنه فرصتهــای
ســرمایهگذاری در معــدن و صنایــع معدنــی
 MINEX۲۰۱۹برگزار شــد ،گفــت :ایمیدرو
امســال برای ذوبآهن اصفهان یک میلیون تن
کنسانتره در نظر گرفته است که جای تقدیر دارد.
مهندس یزدیزاده گفت :پیشــنهاد اختصاص
 28درصد سهام شرکت ســنگآهن مرکزی به
ذوبآهن اصفهان بابت تســویه بخشی از بدهی
دولت به تأمین اجتماعی ارائه شده است که با این
حساب میتوانیم یک میلیون تن کنسانتره را به
گندله تبدیل کنیم .وی افزود :در سال  ۹۲حدود
 ۴۰۰میلیارد تومان به سنگآهن مرکزی بدهکار
بودیم و امروز این بدهــی در حدود  ۲۰۰میلیارد
تومان اســت .در واقع بحث تأخیر در پرداخت به
معدنکاران موضوع جدیدی نیست و نباید آنرا
بهانه عدم تأمین سنگ برای ذوب آهن قرار دارد.

مدیر شبکه برق شهرستان میناب گفت :بارندگی و وزش باد شدید ،پنجاه میلیارد ریال خسارت به تأسیسات برق این شهرستان وارد
کرد .کیوان براتی افزود :وزش باد شدید موجب شکسته شدن  ۱۶۰تیر برق شد که از این شمار ،پنجاه تیر برق متعلق به مزارع پرورش
میگو در دو سایت تیاب شمالی و جنوبی بود .مدیر شبکه برق شهرســتان میناب تصریح کرد ۱۱۵ :مزرعه پرورش میگو در دو سایت
تیابشمالی و جنوبی وجود دارد که در صورت وصل نشدن بهموقع برق این مزارع ۶۰۰ ،میلیارد تومان خسارت به این مزارع پرورش
وارد میشد .براتی افزود :با توجه به حساس بودن مزارع پرورش میگو ،برای وصل سریعتر برق در مزارع ،مجبور به درخواست نیرو از
بندرعباس ،حاجیآباد ،بشاگرد و سیریک شدیم .وی خاطرنشان ساخت :اکنون برق همه مناطق شهرستان میناب وصل شده است.
اداره کل هواشناسی هرمزگان بیشینه سرعت وزش باد در شهرستان میناب در جمعه گذشته را  ۷۲کیلومتر بر ساعت عنوان کرده بود.

زنجان  /گروه استانها :مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت :آگاهسازی کودکان کار و خانوادههای آنها از برنامههای بهزیستی
در خصوص توانمندسازی کودکان کار است .محمد محمدیقیداری ،با بیان اینکه ارائه خدمات مددکاری ،روانشناختی و حقوقی به
کودکان کار و خانواده آنها از حمایتهای سازمان بهزیستی است ،بیان کرد :سازمان بهزیستی به منطور تعامل با خانوادههای کودکان
کار و خیابانی ،جلسات مختلف آموزشی در زمینه مهارتهای اساسی زندگی ،شناخت ،مظاهر آسیبهای اجتماعی و عواقب ابتال به
آنها و راههای پیشگیری از ابتال در طول سال برگزار میکند تا هم کودکان و هم خانوادهها را از گرفتار شدن به آسیبهای اجتماعی
در اثر عدم آگاهی مصون دارد .این مسئول اظهار کرد :کاهش حضور کودکان کار در خیابان ،توانمندسازی خانواده آنها و آگاهسازی
و توانافزایی کودکان در مواجهه با آسیبهای اجتماعی ،ازجمله برنامههای بهزیستی درخصوص توانمندسازی کودکان کار است.

6
مشهد  /زهرا آخوندی
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تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت :دانشــگاه
علوماســامی رضوی ،باید دانشــگاه نخبگان و محل
پاســخگویی به شــبهات و مســائل روز جامعه باشد.
حجتاالسالموالمسلمین احمد مروی ،در مراسم آغاز
سال تحصیلی جدید دانشــگاه علوم اسالمی رضوی ،با
بیان اینکه باید درهرحالی به دنبال انجام وظیفه شرعی
خود باشیم ،اظهار کرد :ما از امام خمینی(ره) آموختهایم
که مأمور به انجام تکلیف هســتیم نه مأمور به نتیجه.
صرف انجام تکلیف به صورت مطلوب و صحیح اهمیت
دارد و نتیجه کار را باید به خداوند متعال واگذار کنیم.
وی رمز موفقیت و توفیق را عبــور از منیتها و بندگی
خدا دانســت و گفت :تمام آنهاییکه در زندگی موفق
بودند و بــه درجاتی از ایمان ،کمــال معنوی و خدمت
به دین رسیدند ،ابتدا از هوای نفس خویش و منیتها
عبور کردند و تهذیب نفس داشــتند .تولیت آســتان
قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به اینکه «سکوالریسم» در دهه  60میالدی پیشبینی
میکردند که دین در جوامع بشری رو به افول است ،ابراز
کرد :غرب در آن دوران جامعه منهای دین را معرفی کرد
و به سوی دینگریزی و دینزدایی از جامعه رفت و دین
را صرفاً یک امر شخصی و فردی معرفی کرد .وی با اشاره
به کتابهای منتشر شده در در زمینه سکوالریسم در
دهه  60میالدی ،گفت :در آن دوران یکی از تحلیلگران
و اندیشمندان غربی کتابی با عنوان «روح بیمأوا» منتشر
کرد که در آن کتاب پیشبینی کــرده بود که در آینده
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رئیسجمهوری دیدار کرد

کرج  /زری اسفندفر
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دشمنان دین نسبتبه توسعه معنویت
در جوامع بیکار ننشستهاند ،لذا شبهاتی
که در سالهای اخیر نسبت به دین ،وجود
خدا و اصل وحی شده کمسابقه است،
پاســخگویی به این شبههافکنیها
برعهده حوزههای علمیه است

نزدیک دین در عرصه زندگی اجتماعی بشــریت هیچ
جایگاهی نخواهد داشــت .حجتاالسالموالمسلمین
مروی افزود :چند ســال بعد و پــس از پیروزی انقالب
اسالمی همان شــخص مقاالتی را نوشــت و در آنها
اعتراف کرد که ادعاهای گذشــتهاش در رابطه با افول

دین در زندگی بشریت نادرســت بوده و باورهای دینی
به شــکل فزایندهای در میان جوامع در حال افزایش و
نقشآفرینی در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی
بوده که بخشی از آن اثر انقالب اسالمی ایران است .وی
با بیان اینکه امروز به برکت انقالب اســامی دین وارد

یاسوج /محمدحسین آذرپندار
news@ naslefarda.net

بازدید کردو در جریان مسائل و مشکالت
آنها قرار گرفت .علی داودیمهر ،مدیر

عامل شرکت ،شرکت آبمنطقهای استان
کهگیلویه وبویر احمددر این سفر اظهار

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایالم خبر داد؛

جامعه شده است ،گفت :دشمنان دین نسبت به توسعه
معنویت در جوامع بیکار ننشستهاند ،لذا شبهاتی که در
سالهای اخیر نســبت به دین ،وجود خدا و اصل وحی
شده کمسابقه است ،پاسخگویی به این شبهه افکنیها بر
عهده حوزههای علمیه است.

داشت :این بازدید به صورت هوایی انجام
گرفت .تعدادی از مدیران کشوری واستانی
از جمله مدیرعامل شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور ،مدیرعامل شرکت توانیر،
استاندارکهگیلویه و بویر احمد ،نماینده
شهرستانهای کهگیلویه ،بمهئی ،چرام
و لنده در مجلس شورای اسالمی حضور
داشتند.
داودیمهر گفت :طرح آبرسانی به شهر
لیکک و روســتاهای مسیر در شهرستان
بهمئی با هدف تأمیــن  8/5میلیون متر
مکعب آب شرب و صنعت ( 5/5میلیون
مترمکعب شرب ،سه میلیون مترمکعب
صنعت) ،شهر لیکک و روستاهای واقع در
مسیر انتقال با جمعیت  78هزار نفر برای
افق (ســال)  1415پیشبینی ودر حال

اجراست .این مسئول با توجه به اینکه سال
آغاز این طرح سال  1390است ،تصریح
کرد :اعتبار هزینه شده جهت آن تاکنون
 373هزار میلیون ریــال و اعتبار مصوب
سال  98نیز  327هزار و  560میلیون ریال
است که پیش بینی کل هزینه اجرای آن
یک هزار و چهارصد میلیارد ریال است و
هم اکنون این پروژه  38/5درصد پیشرفت
داشته است.
مدیر عامل شــرکت آبمنطقهای استان
کهگیلویه وبویراحمد در پایان افزود :این
طرح دارای مشــخصاتی مثل طول خط
انتقال نشکن  186/7کیلومتر ،طول جاده
ســرویس  50کیلومتر ،جنس لولههای
طرح فوالدی  11-ST37و چدن نشکن
و ...است.

شهری

طرح مشکالت  107واحد در جلسات اقتصادمقاومتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایالم
گفت :براساس ارزیابیهای دبیرخانه ستاد اقتصاد
مقاومتی و سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۹۵
رتبه اقتصادمقاومتی اســتان ایــام  ۲۲بود و این
جایگاه در سال  ۹۶به  ۱۵و ســال  ۹۷به رتبه یک
تغییر کرد که نشان از اهتمام جدی استان به مقوله

کوتاه از استانها

دانشگاهبایدمحلپاسخگوییبهشبهاتباشد

بازدید از  4طرح آبرسانی در کهگیلویهوبویراحمد

ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

Provinces

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

در سفر وزیر نیرو به کهگیلویهوبویراحمد انجام شد

وزیر نیرو به همراه مدیرعامل شــرکت
مدیریت منابــع آب ایران و تعــدادی از
مدیران کشوری و اســتانی در سفر خود
به استان کهگیلویه وبویر احمد ،در مرحله
اول بازدیدها از طرح آبرســانی به شهر
لیکک و روســتاهای مسیر در شهرستان
بهمئی و آبرسانی به چهار شهر دهدشت،
چرام ،سوق و لنده ،از ســد کوثر و طرح
تأمین وانتقال آب اراضی دهدشت غربی

استانها

عکس :نسل فردا

معاون امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی قم
گفت :طبق آمار رســمی کشور ،قم مطلوبترین
و بهترین استان کشور درمناسبسازی فضاهای
شهری برای استفاده افراد معلول است.
محمدعلی مقدمخواه ،در جلسه ستاد هماهنگی
و مناسبسازی قم افزود :میانگین مناسبسازی
قم  ۷۲درصد بوده است .معاون امور توانبخشی
اداره کل بهزیســتی قم بیان کرد :مناسبسازی
دستگاههای استان در مقایسه با متوسط کشوری
بیش از  ۳۳درصد بیشتر بوده که نشان از وضعیت
مطلوب اســتان در مقایسه با شــهرهای دیگر
است .مقدمخواه ،خاطرنشــان کرد :در رابطه با
مناسبسازی توسط دستگاههای دولتی ،استان
قم در رتبه نخست کشــور قرار گرفته اما نیاز به
مناسبسازی همچنان احســاس میشود .وی
تصریح کرد :در رابطه با مناسبســازی در سطح
بانکهای استان ،تعامالت و هماهنگیهای الزم
با مدیریت شعب بانکها انجام گرفته است .معاون
امور توانبخشــی اداره کل بهزیستی قم با اشاره
به ضرورت مناسبســازی در ســطح بانکهای
اســتان ،بیان کرد :در وضعیت کنونی مســیر و
زیرساختهای موجود برای دسترسی و عبورومرور
افراد معلول مناســب و ایمن نیست .مقدمخواه
عنوان کرد :معلولیت صرفاً در معلولیت جسمی
خالصه نمیشــود و مناسبســازی ،حوزههای
متنوعی دارد که در رابطه با افراد نابینا و ناشــنوا
شکل مناسبسازی با مناسبسازی افراد معلول
تفاوت دارد .وی گفت :مناسبســازی و افزایش
خدمــات الکترونیکی در انجام امــور خدماتی و
اجتماعی نیز مهمی بوده که در رابطه با افراد نابینا
و ناشنوا احساس میشود.

خسارت  ۵۰میلیاردریالی بارندگی به تأسیسات برق میناب

کودکانکار دردسرساز نیستند

اقتصادمقاومتی و اجرای درست مفاد آن است.
رحمت الــه قیصوری اظهــار کرد :اســتان ایالم
اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی را از ســال ۹۵
بهطورجدی شــروع و پیگیری کرد و تاکنون ۹۶
جلســه اقتصاد مقاومتی برگزار شده که سه مورد
از این جلسات به صورت تخصصی مربوط به برخی
صاحبان صنایع مشکلدار بوده است.
وی تاکید کــرد :از ابتدای شــروع به کار ســتاد
اقتصادمقاومتی اســتان ایالم تاکنون  ۳۵۲دستور

کار جلسه با  ۴۲۵مصوبه برگزار شده که از این تعداد
مصوبــه  ۳۹۶مصوبه اجرا و  ۹مورد نیز بر حســب
شرایط طرح و نیاز به اصالحات هنوز اجرایی نشده و
تعداد  ۲۱مصوبه نیز در دست اقدام است.

وی ادامه داد :تعداد کل واحدهای تولیدی مشکلدار
مطرح شده در ســتاد اقتصاد مقاومتی  ۱۰۷واحد
بوده که مشــکل  ۹۲واحد برطرف شده و مشکل
دو واحد به قوت خود باقی اســت و مشکالت ۱۳
واحد تولیدی نیز در دســت اقدام است .قیصوری
گفت :از مجمــوع  ۱۰۷واحد که مشــکالت آنها
در جلسات اقتصاد مقاومتی مطرح شده  ۵۸واحد
مربوط به حوزه صنعت و معدن ۱۸ ،مورد واحدهای
گردشــگری ۲۵ ،مورد مرتبط بــه زیربخشهای
جهادکشاورزی و  ۶مورد نیز مربوط به سایر حوزهها
بوده است.

آﮔﻬﯽﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﯽﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاي

آﮔﻬـﻰ دﻋـﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻨﺎوران ﺟﻰ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ، 2020ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260591382

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺳﺎﻋﺖ  12ﺻﺒﺢ ﮐﻪ د ر ﻣﻮرخ  1398/07/30ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﻋﺖ  :11اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖ اﻣﻀﺎ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  : 12اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ :اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ،ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ ،دﺳﺘﮕﺮد
ﻗﺪاده ،ﮐﻮﭼﻪ )ﮐﺎرﮔﺮ( ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره  ،108ﭘﻼك  ،0ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8436178774

ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖﻣﺒﯿﻦﻓﻨﺎورانﺟﻰ)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(

اســتاندار البرز با رئیسجمهــوری دیدار و
گفتوگو کرد.
عزیزاله شهبازی اظهار داشت :در این دیدار
گزارشــی از مسائل و وضعیت اســتان البرز
و برنامههای در دســت اقدام توسعه بخش
این استان ارائه شد .تشــریح طرحهای ویژه
توسعه و پیشرفت البرز در حوزههای مختلف،
اقدامات انجام شــده با هدف جلب رضایت
هر چه بیشــتر مــردم از جملــه محورهای
گفتوگوی اســتاندار البرز در دیدار با دکتر
حسن روحانی ،رئیسجمهوری بود .در این
دیــدار رئیسجمهوری دســتوراتی را برای
توسعه و اعتالی استان البرز صادر کرد.

اجرای آسفالت معابر
21روستای شهرستان بوکان
ارومیه  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیــرکل بنیادمســکن انقالباســامی
آذربایجانغربــی در دیداربــا سرپرســت
فرمانداری شهرســتان بــوکان ،ضمن ارائه
گزارشی از وضعیت تهیه و اجرای طرح هادی
در روستاهای شهرســتان از آسفالتریزی
21روستای شهرســتان بوکان از محل قیر
یارانهای خبر داد و افزود :تجربه نشــان داده
است که مشارکت روستاییان با بنیاد مسکن
و ســایر ادارات درانجــام پروژههای عمرانی
همیشه ثمرات و نتایج خوبی به همراه داشته
که از نمونههای بازر آن اجرای طرح آسفالت
مشارکتی اســت؛ لذا با توجه به وجود بیش
از  10هزار واحد مسکونی کمدوام و بیدوام
در سطح روستاهای بوکان ،جلب مشارکت
اهالی و مجموعه دهیاران و شوراهای اسالمی
روستاها میتوان در جهت جبران این کمبود
گامهای مهمی برداشت .مهندس بدلی ،در
ادامه ســخنان خود گفت :یکی ازمشکالت
امروز شهرهای بزرگ و روستاهای قرار گرفته
در حاشیه این شــهرها ،بحث مهاجرپذیری
است که در صورت عدم کنترل مناسب این
پدیده ،شــاهد بهوجودآمدن حاشیهنشینی
در روستاها و مشــکالت فراوان مانند پدیده
ساختوســازهای غیرمجاز و تخریب اراضی
زراعی و غیره خواهیم بود .بنابراین نیاز است
که امروز دهیاران با همکاری بنیاد مسکن از
تفکیک غیراصولی اراضی و ساختوسازهای
غیرمجــاز کــه در گاهی موارد ســبب بروز
خســارتهای جبرانناپذیــر در حــوادث
غیرمترقبه میشود ،جلوگیری کنند.

ﻧ ﻮﺑﺖاول

ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز 1398,4342:
ﺷﻤﺎره  :گ50109/080/31
ﺗﺎرﯾﺦ 1398/07/14:

) ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ( ﺷﻤﺎره2201/98/48
-1ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار:ﺷﺮﮐﺖﮔﺎزاﺳﺘﺎنآذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻣﻠﻰ ﮔﺎز اﯾﺮان
-2ﻣﻮﺿﻮعﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:ﭘﺮوژهﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰوﺗﻌﻤﯿﺮاتاﻧﺸﻌﺎﺑﺎت،ﺷﺒﮑﻪ،اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ،ﺷﯿﺮﻫﺎ،ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎوﺣﻔﺎﻇﺖﮐﺎﺗﺪﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖﮔﺎزاﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻰ
-3ﻣﺤﻞاﺟﺮايﭘﺮوژه :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﮐﺎن
ﺷﻬﺮﻫﺎىﺑﻮﮐﺎن،ﺳﯿﻤﯿﻨﻪوروﺳﺘﺎﻫﺎىﺗﺎﺑﻌﻪ
)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
-4اﺳﺘﺎﻧﺪارداﺟﺮايﮐﺎر :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان
-5ﺷﺮاﯾﻂﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن- :داﺷﺘﻦﺷﺨﺼﯿﺖﺣﻘﻮﻗﯽ
داﺷﺘﻦﮔﻮاﻫﻰﺻﻼﺣﯿﺖﻣﻌﺘﺒﺮﭘﺎﯾﻪﭘﻨﺞوﯾﺎﺑﺎﻻﺗﺮدررﺷﺘﻪﺗﺎﺳﯿﺴﺎتوﺗﺠﻬﯿﺰاتازﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪ  -داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ارﺟﺎع ﮐﺎرﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﺗﻬﯿﻪوﺗﺴﻠﯿﻢاﻧﻮاعﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎيﻣﻮردﻧﯿﺎز-6ﻣﺪاركﻣﻮردﻧﯿﺎزﺟﻬﺖدرﯾﺎﻓﺖﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎىاﺳﺘﻌﻼمارزﯾﺎﺑﻰ  - :ﺗﻘﺎﺿﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎى اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و
ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﺻﻼﺣﯿﺖرﺗﺒﻪﻣﻌﺘﺒﺮازﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪدررﺷﺘﻪﻣﺮﺑﻮﻃﻪﮐﺎرﻫﺎى در دﺳﺖ اﺟﺮا  ،ﻣﺒﻠﻎ و درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ
 -7ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎى اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ  10 :روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ دوم
-8ﻣﻬﻠﺖﺗﮑﻤﯿﻞوﺗﺤﻮﯾﻞﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎواﺳﻨﺎداﺳﺘﻌﻼمارزﯾﺎﺑﻰ 25 :روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ دوم
-9ﻣﺤﻞدرﯾﺎﻓﺖوﺗﺤﻮﯾﻞﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎواﺳﻨﺎداﺳﺘﻌﻼمارزﯾﺎﺑﻰ :دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ واﻗﻊ در اروﻣﯿﻪ  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮي  ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ،ﻃﺒﻘﻪاول،اﺗﺎق 102ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻬﻰاﺳﺖﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎدﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪﮐﺘﺒﻰﺟﻬﺖدرﯾﺎﻓﺖﻣﺎﺑﻘﻰاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺑﻪﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮانﺣﺎﺋﺰ
ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-10ﻧﻮعوﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺮﮐﺖدرﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره/123402ت 50659ه ﻣﻮرخ 94/09/22ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
-11ﻣﺤﻞﺗﺎﻣﯿﻦاﻋﺘﺒﺎرﻣﺎﻟﻰﭘﺮوژه:اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮوژه از ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
آﮔﻬﯽ ﻓﻮق در ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي " ﺷﺎﻧﺎ " در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ آدرس WWW.SHANA.Irو ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ آدرس WWW.NIGC-WAZAR.Irدرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 044-33477170ﺗﻤﺎس ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻤﺎره 044-33444475ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺿﻤﻨﺄ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﻬﯽ در ﮐﺪ ﺷﻤﺎره 3,216,421ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺮاى آﮔﺎﻫﻰ از اﺧﺒﺎر  ،آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻣﺰاﯾﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺳﺮوش ﺑﻪ آدرس
ﻧﻮﺑﺖ اول 98/07/18:
 @WAZARGASﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .
ﻧﻮﺑﺖ دوم 98/07/21:

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

