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نوبت دوم

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران تصریح کرد:

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (خرید و نصب  35عدد شیرآتش نشانی در
شهرکهای صنعتی سطح استان  ،تکمیل خط انتقال شبکه فشار متوسط (کابل هوایی
فاصله دار ) شهرک صنعتی صحنه  ،تکمیل خط فشار متوسط شهرک صنعتی زاگرس )

گازرسانی به  ۵۳روستای آالشت تا پایان سال ۹۸
تحقق پروژه گازرس��انی به شهر آالشت ،رویایی برای ساکنان
آن ب��ود و گمان نمیکردند گاز تا این ارتفاع و به منطقه آالش��ت
برسد ،اما امروز با همت و تالش شبانهروزی ،این کار سخت به
انجام رسیده است .جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز استان
مازندران ،در آيين افتتاح پروژه گازرسانی به شهر آالشت و هفت
روس��تاي همجوار آن كه در مس��جد امام حسين اين شهر و با
حضور حس��ن منتظر تربتی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت
ملی گاز ایران ،احمد حسينزادگان استاندار مازندران ،جمعی از
مديران ارشد صنعت گاز ،برخی از مقامات و مسئولین کشوری
و اس��تانی و عبدا ...رضيان و س��يدعلی اديان��ی راد نمايندگان
مردم قائمش��هر ،سوادكوه ،جويبار و سيمرغ در مجلس شوراي
اس�لامی برگزار ش��د ،با بيان اين مطلب ،اظهار داشت :امروز به
ش��هر آالشت و هفت روستای آن با اعتبار  ۲۳میلیارد تومان به
طول  ۵۹کیلومتر گازرس��انی میشود که این طرح با گازرسانی
 ۵۹۰کیلومتر شبکه درونشهری برابری میکند .وی ادامه داد :تا
پایان امسال  ۵۳روستای منطقه آالشت با اعتبار  ۸۱میلیارد تومان
گازرسانی خواهد شد ،همچنین سرانه نصب هر علمک در آالشت
و روستاهای آن  ۱۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است .احمدپور با
بیان اینکه مجوز این هزینه در زمانی صادر شد که هزینه اقتصادی
نصب علمک تنها  ۶میلیون تومان بود و صدور این مجوز نشان
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دهنده تدبیر و آیندهنگری وزیر نفت اس��ت ،تصریح کرد :اکنون
هزار علمک گاز در این منطقه نصب میشود و با تکمیل گازرسانی
به سراس��ر منطقه ،بیش از  ۶هزار خانوار از نعمت گاز بهرهمند
میشوند .مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با بیان این که از
نظر سختی و هزینه ،انجام این پروژه غیرممکن به نظر میرسید،
افزود :س��رمایه گذاری و هزینه زیادی ب��رای این پروژه صرف
شد؛ چراکه نظام دوست داشت تا برای مردم خود حتی در نقاط
دوردست آسایش و آرامش به ارمغان آورد .وی با اشاره به عزم
این شرکت در گازرسانی به روستاهای باالی  ۲۰خانوار ،ایجاد
زیرساخت و بستر مناسب در نقاط کمتر توسعه یافته به منظور
ایجاد مهاجرت معکوس را یکی دیگر از اهداف این امر دانس��ت و
خاطرنشان کرد :این منطقه استعداد خوبی در گردشگرپذیری دارد
و گازرسانی میتواند کمک کار این امر باشد .احمدپور کل هزینه
صرف شده برای افتتاح گازرسانی به آالشت و هفت روستا را ۲۳
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :برای گازرسانی به کل منطقه با
 ۵۳روستا اعتباری بالغ بر  ۸۱میلیارد تومان در نظر گرفته شده
که تا آخر س��ال همه آنها گازدار خواهند شد .مدیرعامل شرکت
گاز اس��تان مازندران در پایان افزود :با انجام این پروژه در کل
منطقه ،پیشبینی ما این اس��ت که تعداد مشترکان گاز به بیش از
هزار نفر برسد.

ش��رکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه (خرید و نصب  35عدد شیرآتش نشانی در شهرکهای
صنعتی سطح استان  ،تکمیل خط انتقال شبکه فشار متوسط (کابل هوایی فاصله دار ) شهرک صنعتی صحنه  ،تکمیل
خط فشار متوسط شهرک صنعتی زاگرس ) به ش��ماره های ()2098001115000022-2098001115000020را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/04/05می باشد.
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از سایت  :ساعت  14:30روز چهارش��نبه تاریخ  1398/04/05تا 1398/04/15
ساعت 14:30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:30روز شنبه تاریخ 1398/04/25
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز چهار شنبه تاریخ 1398/04/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس  :س��ه راه  22بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و تلفن (08338246100 :داخلی
)204
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه  :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام:
02188969737و02185193768
شرح پروژه
خرید و نصب  35عدد شیرآتش نشانی
تکمیل خط انتقال شبکه فشار متوسط (کابل
هوایی فاصله دار )

تکمیل خط فشار متوسط

محل اجرا
شهرک های صنعتی
سطح استان

شهرک صنعتی صحنه
شهرک صنعتی
زاگرس

حجم پروژه

مدت اجراء

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ ضمانت

رتبه مورد نیاز

 35عدد

 2ماه شمسی

3/097/617/934

155/000/000

 5آب

 3کیلومتر

 1ماه شمسی

6/345/387/198

318/000/000

 5نیرو

 1/5کیلومتر

 2ماه شمسی

2/527/481/700

127/000/000

 5نیرو

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

استاندار کرمانشاه:

اجرای سند رونق تولید به اشتغال و بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه کمک میکند
اس��تاندار كرمانشاه گفت :اجرای سند رونق تولید به اشتغال و بهبود فضای کسب و
کار کرمانشاه کمک میکند .مهندس هوشنگ بازوند در نشست کارگروه اشتغال که
با حضور دکتر امید معاون توس��عه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری
گ پیش روی استان است که
برگزار شد؛ اظهار داشت :بیکاری یکی از چالش های بزر 
آثار منفی خود را در حوزه آسیب های اجتماعی و معضالت اجتماعی نشان می دهد و
کرمانشاهی ها سال هاست به شکل جدی با معضل بیکاری روبرو هستند .وي ادامه
داد :در سال  ۹۷سند یک ساله اشتغال استان را تهیه کردیم كه خوشبختانه با اجرایی
کردن این سند شاهد کاهش دو نیم درصدی در مقایسه با سال  ۹۶بودیم و در سند
اشتغال امسال برای یک کاهش سه درصدی برنامه ریزی کرده ایم و امیدواریم با کار
و تالش جهادی بتوانیم در این عرصه موفق باشیم .مقام عالي استان ادامه داد :بخش
خصوصی استان بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقالب ،سند رونق تولید را تدوین
اند که در این هفته ابالغ می شود كه با اجرایی شدن این سند ،عالوه بر رونق
کرده 
تولید شاهد ایجاد اشتغال جدید برای جوانان استان هم خواهیم بود .مهندس بازوند
اظهار داشت :در این سند همچنین بهبود فضای کسب و کار را در نظر داشته ایم تا
از نگرانی های سرمایه گذاران و کارآفرینان کاسته شود .وي گفت :در بخش اشتغال
روستایی خوشبختانه استان عملکرد بسیار خوبی داشته است كه امیدواریم با افزایش
اعتبارات این بخش شاهد اجرایی شدن طرح های اشتغال زایی بیشتری باشيم.

تجلیل ویژه معاون توس�عه روس�تایی ریاس�ت جمهوری از تالشهای استاندار

کرمانشاه :مجموعه دولت به توانمندیهای مهندس بازوند کامال واقف است  /همه
استانها به داشتن استانداری مانند مهندس بازوند غبطه میخورند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت :مجموعه دولت
به توانمندیهای مهندس بازوند کامال واقف است .دکتر امید معاون توسعه روستایی
و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
استان؛ اظهار داشت :یکی از موهبت های بزرگ استان کرمانشاه داشتن یک استاندار

توانمند و تالشگر است و همه استان ها به داشتن استانداری مانند مهندس بازوند
غبطه می خورند .وي بيان داش��ت :کرمانشاهی ها قدر حضور ایشان را بدانند و از
آن در راستای توسعه استان بهره بگیرند .معاون توسعه روستایی و مناطق محروم
نهاد ریاس��ت جمهوری تصريح كرد :دول��ت ،وزیران کابینه ،و معاونین همه بر این
توانمندیهای مهندس بازوند واقف هس��تند و در بحران زلزله اگر حضور مهندس
بازوند و هنر مدیریت ایش��ان نبود هنوز کش��ور درگیر این بحران بود .وي گفت:
مهندس بازوند عالوه بر بازس��ازی خرابی های زلزله ،فرصتس��ازیهای جدیدی

هم برای توس��عه استان انجام دادند .دكتر اميد افزود :براساس شاخص ها با حضور
مهندس بازوند ،روند توسعه استان کرمانشاه شتاب گرفته است.
اس�تاندار کرمانشاه 100 :میلیارد تومان برای اشتغال روستایی درخواست کرده

ایم /رسانه ها مبلغ اشتغال روستایی باشند

استاندار کرمانشاه گفت :از معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
درخواست کرده ایم که  100میلیارد تومان در همین رابطه به اعتبارات استان اضافه

کنند که بتوانیم قسمت اشتغال روستایی را پرداخت کنیم ،رسانه ها هم می توانند در
این قضیه یک مبلغ باشند .هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و محمد امید معاون
توس��عه روس��تایی و مناطق محروم ریاست جمهوری عصر دوشنبه از یک تولیدی
پوشاک در روس��تای «لیلمانج» سنقر و کلیایی بازدید کردند .استاندار کرمانشاه در
رابطه با اعتباراتی که برای کمک به اشتغال روستایی به استان کرمانشاه اختصاص
یافته است به خبرنگار خبرگزاری برنا در کرمانشاه گفت :مقداری از اعتبارات از سال
گذشته مانده است امروز هم از دکتر امید درخواست کرده ایم که  100میلیارد تومان
در همین رابطه به اعتبارات استان اضافه کنند که بتوانیم قسمت اشتغال روستایی
را پرداخت کنیم .بازوند ادامه داد :عالوه بر این اعتباری هم برای روستاهایی که در
شهرهای مرزی هستند دریافت کرده ایم و چنانچه کم هم بیاوریم مجدد تقاضای
اعتبار می کنیم که مردم بتوانند از این وام  6درصد استفاده کنند .او گفت :همچنین
اگر موقعی این اعتبار  6درصدی هم تمام ش��ود از محل کمک های فنی اعتباری
50درصد کل سود شان را می توانیم برگردانیم .بازوند در خصوص نقش رسانه در
معرفی تولیدی های اس��تان کرمانش��اه و به نوعی ایجاد رونق تولید به سرپرست
خبرگزاری برنا در کرمانشاه گفت :اگر رسانه ها در کارگروه گردشگری حضور پیدا
کنند و س��ند اشتغال استان در سال  98را مرور کنید کامال مشخص است وضعیت
اشتغال روستایی که رسانه ها هم می توانند در این قضیه یک مبلغ باشند .او ادامه
داد :این اتفاقی اس��ت که می توانیم روس��تایی ها را توانمند کنیم ،اگر روستایی ها
توانمند نشوند در حوزه اقتصاد و در حوزه شغل خود ،قطعا باید منتظر باشیم که کوچ
کنند به شهرس��تان ها کما اینکه در سنوات گذشته ما به بحث توانمند سازی افراد
کمتر توجه کرده ایم اس��تاندار کرمانش��اه در پایان اضافه کرد :علی رقم اینکه زیر
س��اخت ها را انجام داده ایم از برق و گاز ت��ا راه ولی اتفاقی در ماندگاری مردم رخ
نداده اس��ت لذا باید این اقدامات زمانی انجام شود که بتواند به ماندگاری روستایی
ها در ش��غل خود و در روس��تای خود بیانجامد که الحمدهلل این کار در حال حاضر
دارد انجام می شود..

