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 معاون امور عمرانی استانداری همدان در بازدید از پروژه 
های منطقه یک شهرداری:

رویکرد انسان محوری شهرداری همدان 
در اجرای پروژه ها

همدان - فرهاد فرزانه معاونت امور عمرانی استانداری 
به همراه صوفی شهردار همدان، دهبانی صابر  همدان 
مدیر منطقه یک و علی ضمیر معاون خدمات شهری از 
روند اجرایی پروژه هایی مانند احداث پارک فرامنطقه 
ساختمان  و  )ره(  امام  میدان  موزه  سایت  والیت،  ای 
بازدید  منطقه یک  در سطح  چندمنظوره کوی مدرس 

کردند.
معاون امور عمرانی استانداری همدان با اشاره به توسعه نگاه 
انسان محوری و ایجاد پیوستهای فرهنگی و اجتماعی حرکت 
شهر همدان را به سمت یک شهر ایده آل برای شهروندان دانست 
و گفت: شهر همدان دارای خصوصیات و ویژگی خاصی از منظر 
فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و بایستی در اجرای تمامی پروژه ها 
چنین ویژگی هایی لحاظ شوند که در این صورت شاهد استقبال 
مردم از این پروژه ها خواهیم بود. وی ادامه داد: خوشبختانه طی 
سالیان اخیر شهرداری همدان با استفاده از پرسنل جوان، متعهد 
و متخصص خود توانسته است این رویکرد را در شهر همدان 
توسعه دهد که خروجی آن رضایت همشهریان می باشد. فرزانه 
گفت: اقدامات و پروژه های بزرگی در شهر همدان  در حال 
اجراست که  می توان به پروژه هایی همچون استانداردسازی 
و پیاده رو سازی های گسترده معابر، احداث سایت موزه میدان 
امام )ره( که یک نقطه تاریخی در شهر همدان محسوب می 
گردد و احداث پارک فرامنطقه ای مانند پارک والیت اشاره کرد 
و عالوه بر اینکه نشان دهنده ی نگاه مثبت شهرداری به شهر 
و بافت تاریخی آن می باشد نشان دهنده ی توجه شهرداری به 
فضای سبز و حرایم شهری نیز هست. صوفی شهردار همدان نیز 
با بیان پارک فرا منطقه ای والیت با توجه به مساحت گسترده 
ای که دارد می تواند یکی از پارکهای راهبردی شهر همدان 
باشد گفت: تا کنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث راه های 
دسترسی این پارک صورت پذیرفته است. شهردار همدان گفت: 
موزه مرکزی میدان امام )ره( در بافت تاریخی شهر و بازار قدیمی 
همدان می تواند بیش از پیش به جذب بیشتر گردشگر داخلی و 
خارجی کمک کند گفت احداث این موزه اهمیت ویژه ای برای 
شهروندان همدانی دارد. از این رو در تابستان سالجاری احداث 
این سایت موزه به منطقه یک شهرداری واگذار شد تا شاهد 

تکمیل شدن هرچه سریعتر آن باشیم. 

۸۴ درصد از جایگاه های عرضه 
)CNG  سوخت طبیعی فشرده( گیالن 

استانداردسازی شد 
 رشت  –   علی حیدری - مدیر 
فرآورده های  شرکت ملی پخش 
کورش  گیالن،  منطقه  نفتی 
استانداردسازی84  از  باالدست، 
 CNG جایگاههای  از  درصد 

استان گیالن طی نه ماهه سال جاری خبر داد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه ؛ استانداردسازی 
حقوق  از  صیانت  اجرای  منظور  به   CNG جایگاههای 
شهروندی ، حفظ ایمنی و ارتقای خدمت رسانی به همشهریان 
و همچنین نگهداشت تجهیزات و تأسیسات جایگاهها انجام 
می شود .  باالدست ضمن اشاره به اینکه در استان گیالن 
یکصد باب جایگاه CNG ) ۶۲ باب تک منظوره CNG و ۳۸ 
باب دو منظوره بنزین، نفتگاز و CNG ( فعال است گفت : » 
از ابتدای سال تاکنون ۸۴ باب از جایگاههای گیالن گواهینامه 
استاندارد را دریافت کردند و مابقی نیز تا پایان سال دریافت 
می کنند . «  مدیر منطقه با بیان اینکه بازدیدهایی به صورت 
از  برداران  بهره  عملکرد  از  بار  ماه یک  و هر شش  ای  دوره 
کلیه جایگاههای استان صورت می گیرد افزود : » بازدیدها 
در راستای رعایت شاخصهایی منطبق بر استانداردهای فنی و 
عملیاتی با هدف رفع نواقص احتمالی ، تعامل بیش از پیش با 
جایگاهداران و ارائه کیفی تر خدمات سوخت رسانی به مردم 
صورت می گیرد و این مهم تازمان رفع نواقص ادامه خواهد 

داشت.«  

با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین بار در کشور

مدال افتخار ملی صادرات به 
ذوب آهن اصفهان رسید

اصفهان -یحیی مرادیان: در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
آور  مدال  تنها  عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  کشوری، 
ملی صادرکنندگان سال 1399 ) باالترین نشان صادرات 
کشور( انتخاب و منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت 
، لوح و تندیس ویژه این مراسم را از اسحاق جهانگیری 
وزیر  رزم حسینی  و علیرضا  رئیس جمهور  اول  معاون 
صنعت معدن و تجارت 22 دی ماه در اتاق بازرگانی صنایع 

و معادن کشاورزی ایران دریافت نمود.
منصور یزدی زاده در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تبریک 
و  ذوب آهن  تالشگران  تمامی  به  ارزشمند  توفیق  این  کسب 
مجموعه فوالد کشور، عوامل انتخاب این شرکت را بدین شرح 
بیان نمود: تداوم رشد صادرات ، افزایش تعداد بازارهای هدف 
کشورهای  به  فوالدی  محصوالت  صادرات  افزایش   ، صادراتی 
منطقه، آفریقایی ، آسیای جنوب شرقی ، حفظ کیفیت برتر 
محصوالت ،برگشت بالغ بر 100درصد ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور ، ثبت جهانی برند و لوگوی ذوب آهن 

.ZOBESCO ، ESCO  اصفهان

رونمایی از تندیس و سردیس فاخر سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در ورودی  گرگان

قاسم  حاج  شهید  فاخر  سردیس  و  تندیس   - گرگان 
سلیمانی با حضور دکتر منتظری نماینده مردم گرگان 
در مجلس شورای اسالمی، دکتر دادبود شهردار گرگان، 
استان  نینوا  سپاه  فرمانده  شاهکوهی  ملک  سردار 
گلستان، اعضای شورای اسالمی شهر و برخی مقامات 

استانی و شهرستانی رونمایی شد.
دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در این آیین اظهار کرد: 
در ایام شهادت سردار سلیمانی کار های متنوعی انجام شد از جمله 
نصب سردیس شهید سلیمانی در جلوی ساختمان شهرداری 
گرگان، همچنین در سال گذشته ساختمان شهرداری گرگان به نام 
این سردار شهید نامگذاری شده است. وی افزود: امروز یک تندیس 
از شهید سلیمانی با ارتفاع ۷ متر رونمایی شد که در میدان بسیج 
جانمایی شده است.دادبود ادامه داد: این کار ها در مقابل عظمت 
شهید سردار سلیمانی کوچک بوده و امیدواریم در آینده کار های 
بیشتری انجام دهیم.سردار ملک شاهکوهی در این آیین اظهار کرذ: 
شهرداری گرگان از سال گذشته تصاویر مزین به شهدای عزیز را در 
سطح شهر و مبادی ورودی و خروجی به نمایش گذاشته که این 

اقدام بسیار ارزشمند است و جای تشکر دارد.

اخبار ایراناخبار ایران پروژه بازیابی و استفاده مجدد از آب های با امالح باال درشرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند کلید خورد
اراک - پروژه بازیابی و استفاده مجدد از آب های دارای امالح 
باال با روش سیستم اسمز معکوس در راستای سالمت محیط 
زیست و حفظ آب های زیر زمینی در پاالیشگاه نفت امام 

خمینی )ره( شازند آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند از آنجایی که کشور ایران اقلیمی گرم و خشک دارد و سرانه 
آب تجدید شونده آن بسیار محدود است قطب های بزرگ صنعتی، 
بهره گیری از روشهای مدرن مدیریت منابع آب را در دستور کار 
تا جایگزین روشهای سنتی مختلفی شود که  اند  داده  قرار  خود 
برای تصفیه آبهای آلوده مورد استفاده قرارگیرند . تحقیقات نشان 
داده است روشهای سنتی  کارایی الزم را نداشته و مقرون به صرفه 
نمی باشد. بر همین اساس  مدیریت و کارشناسان توانمند شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند با بهره گیری از  دانش بومی 
، توانمندی های داخلی و تجارب ارزشمند متخصصین خود ، پروژه 
بزرگ زیست محیطی بازیابی و استفاده مجدد از آب های با امالح 
باال را به روش اسمز معکوس )R . O(  کلید زده تا گامی بزرگ 
در راستای سالمت محیط زیست و حفظ منابع آبهای زیر زمینی 
شهرستان شازند و استان بردارند.  به همین منظور از مدیر محترم 
مهندسی طرحها توضیحات تکمیلی این پرژه بزرگ را سئوال کردیم 
که گفت : پسابهای صنعتی دارای امالح باال )High TDS( متاسفانه 
تا کنون مورد استفاده مجدد قرار نگرفته و به حوضچه های تبخیر 

ارسال می شوند . با شروع بحران کم آبی در کشور ، بخصوص در 
منطقه دشت شازند مدیریت شرکت از سال 1۳۹۸ تصمیم  به تعریف 
پروژه ای جهت بازیابی  و استفاده  مجدد  از  این آبهای دور ریز گرفت 
و پس از انجام مراحل مناقصه بین پیمانکاران خبره  و کارآمد داخلی ، 
پیماکار EPC  انتخاب و از دیماه سال جاری شروع  و مراحل طراحی 
مهندسی کلید خورد . مهندس علی شاهوردی با شرح تکمیلی این 
پروژه افزود : با اجرای این پروژه حدود hr/m۳ 1۷0 از این آب ها 

همراه   hr/m۳ 1۷0 آب خام )در مجموع hr/m۳ ۳۴0( تصفیه و با 
کاهش میزان TDS از PPM۶000  به کمتر از PPM۵0  با کیفیت 
مناسب تولید و به واحد آب صنعتی ارسال می گردد که پس از عبور 
از  فرآیندهای پیچیده تصفیه و کیفی سازی عالوه بر بازیافت مجدد 
  )DM Unit( آبهای مذکور ، در عملکرد واحد تولید آب صنعتی
پاالیشگاه، بهبود چشمگیری ایجاد خواهد کرد و زمان کارکرد رزینهای 
این واحد را افزایش میدهد..   وی ادامه داد :  این واحد دارای سه 

بخش اصلی شامل تصفیه ، اسمز معکوس و تصفیه لجن های باقی 
مانده  است که ورودی های این واحد شامل بلودان برج های خنک 
کننده ، بلودان بویلرها ، پساب پالشیرها و پساب آب استخر خنثی 
سازی واحد DM می باشد . این آب ها پس از عبور از بخش تصفیه 
که شامل انعقاد سازی ، لخته سازی ، مخازن زالل سازی ، فیلتر شنی 
و … است ، وارد مخازن ذخیره سازی شده ،  پس از عبور از بستر 
غشاهای مافوق فیلتراسیون )ultra filtration( وارد غشاهای اسمز 
معکوس می گردد که سختی و امالح آن کاهش یافته و در نهایت آب 
با کیفیت بسیار باال ) TDS <۵0ppm( به واحد تولید آب صنعتی 
هدایت  می شود .  در این پروسه درصد بازیافت آب با کیفیت ، حداقل 
۹0 % است که میزان هزینه سرمایه گذاری آن برای مراحل طراحی ، 
خرید ، نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی حدود ۲۸00 میلیارد ریال  
می باشد و بازگشت سرمایه آن به صورت تقریبی سه سال پیش بینی 
شده است .  گفتنی است این پروژه از دی ماه سال 1۳۹۹ آغاز شده 
است و انشاءاهلل طی 1۸ ماه  کلیه  مراحل طراحی ، خرید ، ساخت 
، پیش راه اندازی و راه اندازی انجام خواهد شد و در تابستان  سال 
1۴01 به بهره برداری کامل خواهد رسید .  مهندس شاهوردی در 
پایان با تشکر از مدیریت محترم و همه دست اندرکارن در این پروژه 
یاد آوری نمود: با راه اندازی این پروژه و استفاده مجدد از این آبها پیش 
بینی میگردد انشااهلل سالیانه حدود سه میلیارد لیتر برداشت آب از سد 

کمال صالح کاهش خواهد یافت.  

فاضالب  و  بهرامی: مدیرعامل شرکت آب  زهرا  بوشهر - 
استان بوشهر گفت: زمینه افزایش ظرفیت تولید آب شیرین 
کن جزیره فارسی )به عنوان یکی از جزایر خلیج فارس( 

فراهم شد.

عبدالحمید حمزه پور در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای 
تامین آب پایدار جزیره فارسی اظهارداشت: در زمان حاضر یک 
دستگاه آب شیرین کن در جزیره فارسی وجود دارد که توان تولید 
۵0 مترمکعب آب را دارد که با گذشت زمان نیاز به تعمیر اساسی و 

نوسازی دارد. وی بیان کرد: در همین راستا پس از بازیدهای انجام 
گرفته اسناد مناقصه تهیه و با انتخاب پیمانکار، پروژه نوسازی و 
تعمیر اساسی با ۳۸0میلیون تومان اعتبار وارد فاز عملیاتی شده 
است. حمزه پور ادامه داد: عالوه بر این احداث یک آب شیرین 
کن جدید با ظرفیت 1۵0 مترمکعب در دست اجرا است که با 
بهره برداری از آن آب شرب پایدار جزیره فارسی به پایداری کامل 
می رسد. وی گفت: پروژه آب شیرین کن جدید جزیره فارسی به 
عنوان یکی از پروژه اولویت دار استان بوشهر است که پس از رایزنی  

 های الزم اعتبار اجرا آن تامین شد.
اختصاص 171 میلیارد ریال به طرح فاضالب گناوه 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از اختصاص  
1۷1 میلیارد و ۹00 میلیون ریال در سال جاری برای ادامه طرح 
فاضالب شهر گناوه خبر داد و گفت: با تخصیص این میزان اعتبار 
مجموع بودجه تخصیص یافته به طرح فاضالب گناوه از سال ۷۷ 
تاکنون به ۶1۸ میلیارد و ۵00 میلیون ریال اعتبار رسیده است. وی 
اظهار داشت: با تخصیص این اعتبار، عملیات اجرایی مشتمل بر 
احداث یک ایستگاه پمپاژ فاضالب در شهر گناوه با ۵۵ میلیارد ریال 

آغاز خواهد شد. حمزه پور با اشاره به اینکه پروژه فاضالب گناوه در 
سال ۶۹ برای جمعیت ۶۵ هزار نفری طراحی و در سال ۷۷ عملیات 
اجرایی آن آغاز شد، گفت: تاکنون 1۶0 کیلومتر شبکه جمع آوری و 
خط انتقال و چهار ایستگاه پمپاژ در این شهر وارد مدار بهره برداری 
شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر  اظهارکرد: 
عملیات اجرایی پروژه خط انتقال فاضالب در منطقه ساحلی گناوه 
نیز با اعتبار ۲۶0 میلیارد ریال از محل این تخصیص انجام می شود. 
وی به راه اندازی مدول تصفیه خانه فاضالب گناوه اشاره کرد و گفت:  
از سه مدول تصفیه خانه یک مدول به صورت کامل به همراه یک 
الگون ذخیره اجرا شده است. حمزه پور افزود: پروژه کانال پساب 
تصفیه خانه فاضالب گناوه با اعتبار 110 میلیارد ریال برای انتقال 

پساب فاضالب و جلوگیری از آلودگی محیطی اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر:

زمینه افزایش ظرفیت آب شیرین کن جزیره فارسی فراهم شد

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: با ایجاد بسترهای اداری و سیاست گذاری، تصدی گری در 

فعالیت های فرهنگی به هنرمندان واگذار می شود.
علی غیاثی در مراسم تکریم و معارفه مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد ارس 
افزود: به منظور فعال کردن بخش اقتصاد فرهنگ و هنر تالش شده در چند سال گذشته 
از تصدی گری به سمت حمایت و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی حرکت شود. وی 
با بیان اینکه ایجاد زیرساخت های تشکل های هنری نیازمند توانمندسازی و منسجم سازی 

است، اظهار داشت: نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سپردن کارها و امور به هنرمندان 
است و از این رو باید با ایجاد تشکل های قوی و منسجم به تحقق امور پرداخته شود. غیاثی، 
از مدیران منطقه آزاد ارس خواست در زمینه اجرای طرح خواهرخواندگی شهرهای مرزی با 
کشورهای همسایه که توسط شورای توسعه پایدار مصوب شده، تالش بیشتری کنند. وی 
یادآوری کرد: توسعه ارتباطات فرهنگی با کشورهای همسایه زمینه ساز تقویت اقتصادی 
برای فعاالن این عرصه در سطح ملی و منطقه ای می شود و انتظار می رود با توجه به 
ارتباطات خویشاوندی و روابط فرهنگی مشترکی که بین منطقه آزاد ارس و کشورهای 
همسایه وجود دارد این ارتباط پررنگ تر و پرثمره تر شود. مدیرعامل منطقه آزاد ارس 
نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت های فرهنگی هنری انجام شده در این منطقه، گفت: 
سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه فرهنگ و هنر در زمینه های مختلف از جمله برگزاری 
جشنواره فیلم و عکس ارس، تئاتر خیابانی، اکران فیلم های سینمایی، مسابقات فرهنگی، 
نشر و کتاب و برگزاری نمایشگاه های فرهنگی اقدامات شاخصی کرده و عملکرد قابل قبولی 
داشته است. این مقام مسوول، هدف از امضای تفاهمنامه مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور را ایجاد وحدت رویه و ریل گذاری جهت 

تسریع در اجرای برنامه ها عنوان کرد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه مدیران فرهنگ 
و ارشاد مناطق آزاد هم رده با مدیران کل استان ها بوده و این امر می تواند به سرعت 
ارتباطات و تسریع در فرآیندهای اداری اهالی هنر در مناطق آزاد کمک کرده و ظرفیت های 
۲ مجموعه را تکمیل کند. وی اظهار داشت: تالش می شود شرایط مناسبی برای فعالیت 
بخش غیردولتی و فرهنگ، هنر و رسانه در ارس فراهم شود و از ظرفیت ایجاد شده در 
سیاست گذاری برای حل مشکالت و دغدغه اهالی فرهنگ و هنر و حمایت  از فعاالن این 
عرصه استفاده شود که در این زمینه انتظار می رود همراهی هنرمندان نیز مبنای کار باشد. 
در این مراسم ابراهیم نصیری عملکرد چند ساله خود در دوره تصدی گری مدیریت حوزه 
مدیریت فرهنگی هنری و نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ارس را تشریح کرد 
و از زحمات وی به عنوان نماینده سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در منطقه آزاد 
ارس تجلیل و سعید شیرمحمدی به عنوان مدیر جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منطقه آزاد ارس معرفی شد. الزم به ذکر است منطقه آزاد ارس در شمالغرب کشورمان و 
در مجاورت جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است و با وسعت ۵1 هزار هکتار 

1۳۷ کیلومتر با تبریز فاصله دارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد:

نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سپردن کارها و امور به هنرمندان است

گرگان - شهردار گرگان از آغاز عملیات ساخت تله کابین 
این شهر در فروردین سال 1400 خبر داد.

عبدالرضا دادبود در دویست و شصت و هفتمین جلسه رسمی 
شورای اسالمی شهر گرگان در خصوص مراحل تصویب پروژه 
تله کابین گرگان اظهار داشت: برای پروژه تله کابین مطالعات 
بسیاری در حوزه های مدیریت شهری، زیست محیطی و ترافیکی 
به صورت پیوسته و فراگیر انجام شده است.دادبود افزود: این پروژه 
به ۳ مصوبه از مراجع مختلف نیاز داشت که همه این موارد اکنون 

به پایان رسیده است. نخستین مصوبه مربوط به شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان بود که اسفند ۹۷ دریافت شد، سپس در 
شورای عالی جنگل ها در تیرماه سال گذشته به تصویب رسید و 
به تازگی نیز آخرین مصوبه مورد نیاز در شورای عالی معماری 
ادامه گفت: هیچ یک  و شهرسازی اخذ شد.شهردار گرگان در 
از پروژه های تله کابین که در کشور ساخته شده به این اندازه 
مصوبه نیاز نداشته و این موضوع بیانگر اهمیت موضوع تله کابین 

در شهر گرگان است.

ساخت تله کابین گرگان فروردین ۱۴۰۰ آغاز می شود

آگهی فراخوان عمومی 
سرمایه گذاری مشارکتی

شهرداری گرگان به استناد به شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر مصوبه جلسه هیئت 
عالی سرمایه گذاری به تاریخ 99/9/10 و ماده 30 آئین نامه معامالت شهرداری در نظر دارد از طریق مشارکت مدنی با 
سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به احداث مجتمع مسکونی واقع در رودکی 5 بین کوچه 10 و12 بصورت 
پالک مجزا با مساحت 750/23 متر مربع با کاربری مسکونی با ضابطه پیوست ، از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دعوت 
بعمل آورد. لذا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ 1399/10/24 لغایت پایان وقت اداری  
مورخ 1399/11/14  به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس: گرگان- میدان شهرداری- شهرداری گرگان- و یا به 
سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی  مراجعه وضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه 
با رعایت شرایط ،اسناد و  گذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری 
مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری را دریافت و نسبت به ارائه تضمین شرکت در آگهی فراخوان در )پاکت الف( و اسناد 
مربوط به توانمندی مالی ، شرایط شرکت در فراخوان ،تکمیل فرم های مندرج در صفحات 1 الی 5 ، رزومه )شامل  سوابق 
قراردادهای منعقده(، )پرینت حساب بانکی 6 ماهه از تاریخ آگهی فراخوان به قبل ، مدارک هویتی اشخاص حقیقی 
و  درپاکت ب(   ( تغییرات(  آگهی آخرین   ، اساسنامه  اشخاص حقوقی شامل  برای  و  و شناسنامه(  ملی  )کارت  شامل  
پیشنهاد سهم الشرکه در )پاکت ج( به صورت الک و مهر شده لغایت 1399/11/14 به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: 

گرگان - میدان شهرداری- شهرداری گرگان و آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR اقدام نمایند. 
تلفن تماس امور قراردادها : 01732240752

772  عبدرالرضا دادبود - شهردار گرگان

آگهی مناقصه عمومی
بند ۲ مورخه ۹۹/۹/1۹ هیئت مدیره محترم سازمان عمران  باستناد مجوز شماره 110۴ 
تبریز در نظردارد تامین نیروی انسانی کارگر ساده برای دانه بندی مصالح کارخانجات 
آسفالت و سنگ شکن مجتمع تولیدی سازمان عمران تبریز در قالب حجمی از طریق 

مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
اداره  از  مناقصه گران دارای گواهی صالحیت فعالیت در رسته خدمات عمومی   الف( 
کل تعاون ،کار ،رفاه وتامین اجتماعی استان یا سازمان برنامه و بودجه می توانند درمناقصه 

شرکت نمایند.
ب( مبلغ برآورد اولیه : -/11/000/000/000 ریال ) یازده میلیارد ریال(  

 ۵۵0/000/000/- کار(  ارجاع  فرآیند  )تضمین  درمناقصه  شرکت  تضمین  مبلغ  ج( 
هه  1۲۳۴0۲/ت۵0۶۵۹  شماره  بخشنامه  مطابق  ریال(  میلیون  پنجاه  و  )پانصد  ریال 
شماره  بحساب  نقدی  واریز  صورت  در  یا  تبریز  عمران  سازمان  بنام   ۹۴/۹/۲۲ مورخه 

700821340505 بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز
د( فروش اسناد مناقصه از تاریخ 99/10/17  تا آخر وقت اداری تاریخ 99/11/4 به صورت 
حضوری و در قبال ارائه رسید واریز مبلغ -/۵00/000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه سازمان 

عمران تبریز به حساب شماره 700821340505  بانک شهر شعبه آزادی تحویل می گردد.
ذ( محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز

ه( پیشنهادات بایستی تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 99/11/4 به دبیرخانه سازمان 
عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و( پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 99/11/4 در محل سازمان 
عمران تبریز بازگشائی و بررسی خواهد شد.

ر(  سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز(  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان 
عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن ۳۴۷۶۹۵۸۳ -0۴1 تماس 

حاصل نمایند.

نوبت دوم

سازمان عمران تبریز

چاپ آگهی نوبت دوم : 99/10/24 چاپ آگهی نوبت اول : 99/10/17
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