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تاريخ چاپ:  نوبت اول: 99/11/21 نوبت دوم: 99/11/26

»تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران«

روابط عمومی شركت پااليش نفت امام خمینی )ره( شازند

شماره مجوز: 1399-6815
سهامی عام

ت دوم(
) نوب

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1( موضوع مناقصه:

الف( شرح مختصر کار:

ب( شرایط متقاضی:
1- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی و شناسه ملی.

2- داشتن امکانات، توانایی مالی، نیروی انسانی، تجربه کافی، سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.
3- داشتن گواهینامه های الزم در زمینه مدیریت انجام کارهای مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیربط و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران.

4- توان ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )در صورت قرار گرفتن در فهرست کوتاه این شرکت( و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی.
5- برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 12.500.000.000 )دوازده میلیارد و پانصد میلیون( ریال می باشد.

2( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، استان مرکزی، اراک، کیلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند
3( مهلت، محل دریافت و تحویل فرم های استعالم ارزیابی کیفی:

متقاضیانی که دارای شرایط اولیه مندرج در بند »ب« ماده یک بوده و متقاضی شرکت در مناقصه فوق الذکر میباشند میتوانند به مدت 5 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی )سه روز پس از درج 
آگهی نوبت اول چاپ میشود( طی ساعات اداری از ساعت 7 صبح لغایت 15:30 عصر ضمن ارسال تقاضای اعالم آمادگی جهت مناقصه، فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از طریق پایگاه اینترنتی این شرکت 

به آدرس: WWW.IKORC.IR دریافت و پس از تکمیل فرمها، بهمراه رزومه کاری در قالب لوح فشرده )سی دی( حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا به نشانی: اراک – کیلومتر 20 جاده 
بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند – ساختمان مرکزی – طبقه دوم – امور حقوقی و پیمانها – اتاق 232 تحویل نمایند. ضمناً تلفکس شماره 33673701 – 086 و 

تلفن شماره 33491099 – 086 آماده پاسخگوئی می باشد.
4( محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان:

مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان )رزومه کاری( در قالب لوح فشرده )سی دی( حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا می باشد. ضمناً محل تحویل مدارک درخواستی مورد نظر، امور 
حقوقی و پیمانهای شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند به نشانی مندرج در ماده »3« میباشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً این شرکت حق 
و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا میباشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند. 

الزم بذکر است دستگاه مناقصه گزار حداقل تا یک ماه پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
WWW.SHANA.IR  WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مدت زمان انجام کارموضوع مناقصهشماره مناقصه

6625.000.000 ماه شمسیمکانیزاسیون اسناد موجود در بایگانی فنی99/29

1- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  SKD-9902131  راجع به خرید دو دستگاه کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو.
2- محل و مدت انجام کار: استان خراسان رضوی، سرخس ،منطقه عملیاتی خانگیران به مدت 4 ماه

3- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .   
4- شرایط مناقصه گر : 

4-1- دارابودن شخصیت حقوقی، كد اقتصادی و شناسه ملی .
4-2- داشتن توانائی مالی، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه موضوع قرارداد.

4-3- توانایی تهیه ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ  300.000.000   ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی از انواع تضامین مجاز 
اعالم شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی.

4-4- در ضمن 25 درصد بار مالی معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار پرداخت خواهد شد.
5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/11/26  می باشد. 
6-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

و  WWW.ICOFC.IR و   WWW.SHANA.IR سایت  در  فوق  آگهی  ضمناً  نمایند.  حاصل  تماس   051-  37047337 و   333 های   تلفن  با  می توانند  متقاضیان   ، بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در   -7 
 WWW.EOGPC.IR درج میباشد. 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق انتشار نوبت اول : 1399/11/26 نوبت دوم : 1399/11/28

شماره مجوز : 6709 . 1399

SKD-9902131 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره
ت اول(

) نوب

شركت نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

سازمان: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاههای استان فارس(
موضوع مناقصه: خرید خدمات تأمین، تجهیز، حمل و نقل، نصب و راه اندازی، تست و تحویل، آموزش ،گارانتی و خدمات پس از فروش سه ساله رایگان سامانه نظارت تصویری فرودگاه بین المللی شیراز.

مهلت و محل دریافت اسناد: از ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 99/11/25 لغایت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/12/02 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد 
گردید. مناقصه گران واجد شرایط می توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مذکور اقدام نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/12/16 می باشد و کلیه مناقصه گران می بایست کلیه اسناد مناقصه را )شامل: شرایط عمومی، مشخصات فنی، طرح قرارداد و غیره( مطالعه و تکمیل و 
توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت مهر و امضاء شده و در سامانه ستاد بارگزاری گردد.

میزان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 5.700.000.000 ریال می باشد که می بایست به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد: 
1- ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاههای استان فارس( که به مدت 3 ماه اعتبار داشته و قابل تمدید نیز باشد.

2- واریز نقدی به شماره شبای IR 870100004001068406371896 به نام تمرکز وجوه سپرده با شناسه پرداخت 971280520100000000000000302303
تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهی: ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 در محل اداره کل فرودگاه های استان فارس )فرودگاه بین المللی شیراز( و حضور کلیه مناقصه گران الزامی می باشد.

میزان تضمین حسن انجام تعهدات: 10% کل مبلغ قرارداد
زمان ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/17 و از طریق سامانه ستاد می باشد.

زمان قرائت پیشنهادها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 و از طریق سامانه ستاد و در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران واقع در تهران، فرودگاه مهرآباد، خیابان 
معراج، ساختمان مرکزی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران می باشد.

تلفن های تماس جهت پاسخگویی به مناقصه گران:
در خصوص مشخصات فنی شماره 02163146105 حوزه معاونت عملیات فرودگاهی

در خصوص سایر اسناد شماره 07137225021 حوزه معاون اقتصادی و بازرگانی
توضیحات: اداره کل فرودگاههای استان فارس در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

)این آگهی در سایت http://iets.mporg.ir نیز اطالع رسانی شده است(

نوبت اول: 99/11/25 روزنامه خبر جنوب نوبت دوم: 99/11/26 روزنامه عصر اقتصاد 

شناسه آگهی: 1093883

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی«
مرحله ای( )دو   99 -41 ت دوم(شماره 

) نوب

اداره کل فرودگاههای استان فارس

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه اعضـاء و سـهامداران شـرکت تعاونـی مهـر2 مشـاغل آزاد کرمانشـاه مـی رسـاند جلسـه مجمـع فـوق العـاده 
نوبت اول راس سـاعت 3بعد از ظهر روز  شـنبه 13۹۹/12/0۹در محل سـالن سـپه واقع در خیابان گمرک روبروی اداره گمرک برگزار 
می گردد. خواهشـمند اسـت جهت تصمیم گیری در خصوص دسـتورات جلسـه مشـروحه ذیل راس سـاعت و تاریخ مقرر حضور بهم 
رسـانید ضمنـاً بـه اسـتناد مـاده ۵آئیـن نامـه تبصـره 3مـاده 33قانـون بخـش تعـاون اقتصـاد جمهـوری اسـالمی ایـران هـر یـک از اعضـاء 
شـرکت مـی تواننـد اسـتفاده از حـق خـود را بـرای حضـور و دادن رای در مجمـع بـه یـک نماینـده تـام االختیـار از میـان اعضـاء و یـا خـارج 

از اعضـاء واگـذار نماینـد.
دستورات جلسه:

۱- تصویب اساسنامه تعاونی با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون مصوب ۱3۹3/۰۲/۱7
۲- اصالح ماده 5 اساسنامه مربوط به تعاونی ) تمدید مهلت شرکت تعاونی(

هیات مدیره تعاونی مسکن مهر ۲ استان کرمانشاه )مشاغل آزاد(

مجمع فوق العاده نوبت اول

دربــاره  مذاکــره  خوزســتان،  اســتاندار 
ملــی  ســازمان  رییــس  عنــوان  بــه  انتصابــش 
اســتاندارد را تایید کرد و گفت که تصمیم گیری 

در این باره با رییس جمهوری است. 
در  شــریعتی  غالمرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
حاشــیه آییــن بهره بــرداری از فــاز نخســت مســیر 
کمربندی پل ششم اهواز در جمع خبرنگاران، در 
پاسخ به خبر انتصابش به عنوان رییس سازمان 
اســتاندارد کشــور، اظهار کرد: درباره انتصابم در 
ایــن ســازمان صحبــت  و بلکه یک مرحلــه فراتر از 

صحبت صورت گرفته است.
وی افــزود: تصمیــم گیــری در ایــن بــاره بــا 

رییــس جمهــوری اســت و هــر کجــا کــه دســتور 
بدهند خدمت می کنم، من به خدمتگزاری مردم 
افتخار می کنم و هر جا که باشم خدمتگزار مردم 

هستم.
بــا بیــان اینکــه همــه کشــور بــه  شــریعتی 
خوزستان دین دارد، اضافه کرد: اصل خدمت به 
جمهوری اســالمی اســت و هر جا که باشم خودم 
را خوزســتانی می دانــم و قلبم بــرای اهواز و همه 

شهرهای استان می تپد.
وی همچنیــن از توضیــح دربــاره زمان صدور 

حکم انتصابش خودداری کرد.
خبر رفتن شــریعتی از استانداری خوزستان 

و انتصاب به عنوان رییس ســازمان اســتاندارد از 
چند روز پیش در فضای مجازی مطرح شــده اما 
اســتاندار خوزســتان و روابط عمومی اســتانداری 

تاکنون به پرسش ها پاسخ قطعی نداده اند.
غالمرضــا شــریعتی در خــرداد ۹۵ به عنوان 
اســتاندار خوزســتان منصــوب شــد. پیــش از این 
نیــز چنــد بار شــایعه برکناری و یا رفتن شــریعتی 
مطــرح شــده بــود کــه از جملــه آنهــا انتصــاب بــه 

عنوان رییس جمعیت هالل احمر بوده است.
خــرداد مــاه ۹۹، یــک منبــع آگاه در وزارت 
کشور نیز شایعات مطرح شده در فضای مجازی 

مبنی بر برکناری شریعتی را رد کرده بود.

آذربایجــان  عبدالعلــی زاده؛  روح الــه 
شــرقی- رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی تبریز 
گفــت کــه در حــال حاضــر عدم تأمیــن و توزیع 
بــه موقــع نهاده هــای دامی، اصلــی ترین عامل 

گرانی گوشت و تخم مرغ است.
بــا  رضــا زبانــدار در گفتگــوی اختصاصــی 
خبرنــگار عصراقتصــاد، بــا بیــان اینکــه بایســتی 
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در مــورد 
اقتصــاد، توجــه ویژه کنیم اظهــار کرد: حدود 12 
ســال اســت کــه نامگــذاری ســال از ســوی رهبر 
معظــم انقــالب، عمدتــا اقتصــادی اســت و ایــن 
نشــان می دهد کــه امنیت اقتصادی، مهمترین 

دغدغه رهبری است.
وی افزود: به فرمایش رهبری نه در شعار 
اگــر در عمــل بایــد توجــه ویــژه داشــته باشــد و 
بدانــم کــه در صــورت عمــل به فرامیــن او ، افق 

روشنی پیش رو قرار می دهد.
تولید کننده و کارخانه آفرین نمونه ســال 
۹8 بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل مدیریــت صحیــح 
و ضعــف در نظــارت ، تولیدکننــده و هــم مــاده 

مخــدر را متضــرر مــی کنــد گفــت: بــه دلیل این 
کــه ضعفهــا متناوبــاً قیمتهای بعدی را به شــکل 
غیــر اصولــی و غیــر منطقــی پاییــن مــی آورنــد 
 شــود کــه یــا تولیــد کننــده متضــرر مــی شــود یا

مصرف کننده.
بســیج  اقتصــاد  کارگــروه  عضــو  گفتگــوی 
سازندگی: در توزیع نهادها که همه ضعف های 
آنهــا وجــود دارد بــه عنوان مثــال قیمت کنجاله 
ســویا با ارز حدود 3۵00 تومان وجود دارد زیرا 
دلیــل آن ایــن اســت کــه بــه صــورت عادالنــه و 
صحیــح توزیع نمی شــود ، زیرا تولید کننده آن 
بــا قیمــت بــاالی 17 هزار اســت. تومــان از بازار 
آزاد تهیــه مــی کنــد کــه طبیعت باعــث افزایش 

قیمت می شود.
مهندس زباندار ادامه داد: نهادهاى شرايط 
ارزيابــى دولتــى به واحدهايى كه پيشــرفت بهره 
بــردارى از آنهــا موجــب مــي شــود و در اين ميان 
واحدهايى كه پروانه بهره بردارى از آنها را تحت 
تاثير قرار مي دهد باعث مي شــود كه براي حل 

اين موضوع هم بايد اعمال شود.

 3 هزار خودروی غیربومی
در مازندران جریمه شدند

قانــون  اعمــال  از  مازنــدران  راه  پلیــس  رییــس 
ریالــی 3 هــزار و ۱۰۰ دســتگاه  و جریمــه 5 میلیــون 
خودروی غیربومی که در تعطیالت آخر هفته گذشــته 
قصــد ورود بــه این اســتان را داشــتند خبــرداد و گفت: 
طــرح محدودیت ورود خودروهای غیربومی به اســتان 

همچنان ادامه دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ علیرضــا قدمــی اظهــار 
کــرد کــه ممنوعیــت ورود خودروهــای غیربومــی با توجه 
به وضعیت شــکننده مازندران به لحاظ شــمار مبتالیان 
به بیماری کووید 1۹، طبق مصوبه ســتاد ملی مبارزه با 

ویروس کرونا عملیاتی و اجرایی شده است.
بــا بیــان اینکــه محدودیــت ورود خودروهــای  وی 
غیربومــی بــه مازندران همچنــان نیز تداوم دارد، گفت : 
در سه روز منتهی به آخر هفته گذشته از ورود 10 هزار 
دستگاه خودروی غیربومی به مازندران جلوگیری شد. 

تشــدید  تــداوم  از  مازنــدران  راه  پلیــس  رییــس 
و  داد  خبــر  اســتان  ایــن  در  کرونایــی  محدودیت هــای 
گفــت: نیــروی انتظامــی و ماموران راهنمایــی و رانندگی 
در ۵7 نقطــه از ســطح شــهر مســتقر شــدند و نســبت 
می کننــد. اقــدام  کرونایــی  محدودیت هــای  اجــرای   بــه 

 قدمی با اشاره به تعطیالت آخر هفته گذشته و تداوم 
شــرایط پایــدار جــوی در مازندران افزود: تــردد خودروها 
و  کیاســر  ســوادکوه،  هــراز،  چالــوس،  در جاده هــای 

محدوده های درون شهری عادی و روان است.
مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شــماره 
2182۴۴3۴ و 2182۴۴20 بــا پیــش شــماره 011 به طور 
وضعیــت  در خصــوص  پاســخگویی  آمــاده  روز  شــبانه 

راه های استان است.
صــدور  بــا  نیــز  مازنــدران  هواشناســی  کل  اداره 
روز  تــا  امــروز  از  مازنــدران  جــوی  شــرایط  اطالعیــه ای 
سه شــنبه هفتــه جــاری را ابــری تــا نیمــه ابــری و از روز 
بارانــی  و  ابــری  را  تــا جمعــه هفتــه جــاری  چهارشــنبه 

پیش بینی کرد.
طبــق ایــن اطالعیه، دمای امروز شــهر ســاری مرکز 
مازندران نیز در گمترین ساعت به 20 درجه سانتیگراد 
باالی صفر می رسد و سمت وزش باد نیز غرب و شمال 
غربی با سرعت 10 تا 1۵ کیلومتر بر ساعت پیش بینی 

شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اردبیــل اعــالم کــرد کــه در مرحلــه اول ســاخت 
مسکن در قالب طرح مسکن ملی، مجوز ساخت 
۱6۰۰ واحــد مســکونی در شــهرهای کوچــک ایــن 

استان اخذ شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، فرهــاد ســبحانی در آییــن 
معارفــه رئیس جدید بنیاد مســکن شهرســتان نیر 
گفــت: بــرای احــداث ایــن میــزان واحــد مســکونی 
در شــهرهای زیــر 100 هــزار نفــر جمعیــت اســتان 
اقدامات الزم آغاز شــده و زمین موردنیاز از ســوی 

اداره کل راه و شهرسازی نیز واگذار شده است.
وی بــا بیــان ایــن کــه بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی متولی ســاخت مســکن ملی در شــهرهای 
زیــر 100 هــزار نفــر جمعیــت انتخاب شــده اســت، 

افــزود: بــرای بهره منــدی از ایــن طــرح در مرحلــه 
نخست ۹00 متقاضی ثبت نام کرده اند که ثبت نام 

نهایی 38۶ نفر از آنها انجام شده است
ســبحانی بــا اشــاره به پیش بینــی اعطای 100 
میلیــارد ریــال قیــر رایــگان بــرای تکمیــل عملیــات 
بنیــاد  توســط  روســتایی  طرح های هــادی  اجرایــی 
مسکن انقالب اسالمی اظهارکرد: با اختصاص قیر 
رایــگان، معابــر احیــا و احداث شــده در طرح هادی 

روستاهای استان آسفالت می شود.
او گفــت: عــالوه بــر این امســال بالــغ بر ۴00 
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای طرح هــای بنیاد 
مسکن از منابع مختلف اخذ شده و اخذ اعتبارات 

تکمیلی از منبع ملی همچنان ادامه دارد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 

اردبیــل از اختصــاص ۶0 میلیــارد ریــال اعتبار ویژه 
از  بــاارزش  بــرای احیــای روســتاهای دارای بافــت 
محــل اعتبــارات ویــژه ســفر دی مــاه ســال گذشــته 

ریاســت جمهوری به اســتان اردبیل خبر داد.
شــجاع اقبالــی ، فرمانــدار نیــر هــم در ایــن 
آییــن گفــت: در شهرســتان نیــر از لحــاظ توســعه 
زیرساخت های روستایی اعم از اجرای طرح هادی ، 
مقاوم ســازی مسکن و بازنگری طرح هادی کارهای 
خوبی صورت گرفته و امیدواریم این روند ادامه دار 
باشــد تا شــاهد توســعه ، رونق و شکوفایی هرچه 

بیشتر منطقه در حوزه روستایی باشیم.
در ایــن آییــن با تجلیــل از رضا جوانمرد، علی 
بنیــاد  اداره  رئیــس جدیــد  بــه عنــوان  جهانگیــری 

مسکن شهرستان نیر معرفی شد.

فرمانــدار کالت گفــت کــه تکمیــل عملیــات 
گازرســانی و واگذاری انشعاب مصرف به ساکنان 
۲۱ روستای دارای بیشتر از ۲۰ خانوار جمعیت از 
مجموع ۴۹ روســتای این شهرستان مرزی آخرین 

مراحل را طی می کند. 
بــه گــزارش ایرنــا، مهــدی ناصری افــزود: یکی 
از ۴ طــرح گازرســانی روســتایی شهرســتان مــرزی 
کالت واقع در شــمال شــرقی خراسان رضوی اخیرا 
بــه میمنــت دهــه فجــر انقــالب اســالمی تکمیــل 
شــد و ســاکنان روســتاهای مشــمول آن هم اینــک 
از خدمــات شــبکه سراســری گازرســانی برخــوردار 

شده اند. 
اجرایــی  عملیــات  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
روســتای  چهــار  بــه  دیگــر  گازرســانی  دو طــرح 
»کالو، کرنــاوه، حمام قلعه و جلیل آباد« با هزینه 
بــر ۵0 میلیــارد ریــال در شهرســتان کالت در حــال 

انجام است. 
فرماندار کالت بیشترین فعالیت شرکت های 
پیمانــکار حــوزه گازرســانی را در خراســان رضــوی 
مربوط به این شهرستان ذکر و بیان کرد: گازرسانی 
بــه ۹ روســتای واقع در منطقه کوهستانی شــمال 
کالت نیــز در قالــب طــرح مجــزای دیگــری بــا 170 

میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد. 
از  برخــوردار  روســتاهای  شــمار  گفــت:  وی 
مزایای شــبکه سراســری گازرســانی در شهرســتان 
کالت که تا پیش از دهه فجر امسال تنها ۵ مورد 

بود با تکمیل طرحهای در دســت اجرا و در صورت 
چشــمگیر  افزایشــی  پیمانــکاران،  اعتبــار  تامیــن 

خواهد یافت.
تاکنــون شــهرهای کالت و زاویــن بــا مجمــع 
جمعیــت 12 هــزار نفــر در ایــن شهرســتان مــرزی 

گازرسانی شده اند. 
مرکز شهرستان 38 هزار نفری کالت در فاصله 
1۵۵ کیلومتــری شــمال شــرق مشــهد واقــع اســت. 
کالت مرکــب از دو بخــش »مرکــزی و زاویــن« ۶8 
روستا دارد. 27 هزار نفر از جمعیت این شهرستان 
ســاکن روســتاها هســتند. کالت از ســمت شــمال و 

شرق هم مرز با جمهوری ترکمنستان است.
کالت بخاطــر منابــع آبــی سرشــارش شــامل 
۵۶0 دهنه چشــمه، 1۶ رشــته قنات، ســد بتنی ۴1 
متــری زاویــن و رودخانه هــای متعــدد شــاهد رونق 
کشــاورزی در 22 هــزار هکتار مزرعــه، باغداری در 
ســطح شــش هزار هکتار باغ و دامپروری با 3۹۵ 
هزار راس دام است. هفت هزار و ۵۹۵ بهره بردار 
کــه چهــار هــزار و 318 نفــر از آنهــا پرورش دهنــده 
دامهای ســبک هســتند در مجمــوع 28 هزار زمین 
را در کالت زیــر کشــت انــواع محصــوالت زراعــی و 

باغی برده اند.
بخــش کشــاورزی ایــن شهرســتان بــا تولیــد 
ساالنه ۵1 هزار تن انواع محصول که “گندم، جو، 
کنجــد، گــردو و ســیب عمده تریــن آنها هســتند در 
تولیــد آبــی »برنــج و مــاش« و تولید دیــم »گندم، 

عدس، کنجد، نخود، فندق، گردو، پسته، انجیر و 
تمشــک« رتبه های نخســت تا سوم را در میان 30 

شهرستان استان خراسان رضوی دارد.
بخــش  تولیــدات  اقتصــادی  ناخالــص  ارزش 
کشاورزی این شهرستان 1.۵ درصد از کل استانی 
این شــاخص را با جایگاه بیســت و پنجم در میان 
شهرســتانهای خراســان رضــوی بــه خــود اختصاص 

داده است.
واحــد   2۴ داری  هــم  کالت  صنعــت  بخــش 
تولیــدی مربــوط بــه صنایــع تبدیلــی اســت کــه در 
حوزه لبنیات، برنجکوبی، روغنگیری و بســته بندی 

حبوبات فعالند.
ایــن شهرســتان در حــوزه میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری نیــز بــا 28 اثــر ثبت شــده در فهرســت 
آثــار ملــی، پنج رشــته فعال صنایع دســتی شــامل 
گلیم بافــی،  نواربافــی،  محلــی،  لبــاس  »دوخــت 
حوله بافی، ابریشم بافی که نوار و ابریشم بافی آن 
بــه عنــوان آثار معنوی ثبت شــده اند و همچنین ۴ 
روســتای هدف گردشــگری در این عرصه، خطه ای 
غنی محســوب می شــود. عمارت خورشید، مسجد 
کبــود، بنــد و کتیبــه نــادری، برج ارغونشــاه و موزه 
مردمشناســی مهمتریــن بناهــا و آثــار تاریخــی این 
شهرســتان بــا قدمتــی 800 ســاله هســتند. دیگــر 
آثــار تاریخــی کالت شــامل »کاخ، مســجد، ســد، 
بــرج، آب انبــار، قلعــه، دروازه، حمام، ربــاط، تپه و 

آرامگاه« است.

وی افــزود: پیشــنهاد شــده بــود کــه مبنــی بر 
اینکــه یــک شــهرک دام و مرغــداری ایجــاد شــده 
اســت و همه فعاالن ایــن عرصه در صورت تجمیع 
می شــوند تا به واحدی تبدیل شــوند که در صورت 
استفاده یکسان و عادالنه از آن استفاده می شود، 

نه اینکه شما را با تعمیر دولت تعبیر کنید.
زباندار با استفاده از مجوز استفاده از تعداد 
واحدهــای تولیدکننــده مرغ و تخم مرغ در اســتان 
موجــود نیســت ، گفــت: مــا مشــکلی در بازاریابــی 
تخریــب مــرغ و مــرغ نداریم و تقاضا از طرف دیگر 
همجــواری وجــود دارد کــه مشــکل مــا در گمــرک و 

ثبت کاالهای صادراتی من است.
متاســفانه در صــادرات محصــول و یــا واردات 
مــواد مورد نیاز برای تولیدکننده مانع تراشــی الزم 

است که مرتب شود.
ســازندگی  بســیج  اقتصــاد  کارگــروه  عضــو 
اســتان در ادامــه ایــن گفتگو و گو بــا بیانگر اگر به 
توانمندی هــای داخلــی و ســایر شــرایط موجــود در 
داخــل می شــود گفــت: اگر ایجــاد بســترهای الزم 
باشــد ، در داخــل کشــور دیگــر همــه نیازهــا در 
نهاده هــای شــما دامــی را تأمین کنیم دیگر شــاهد 

بروز چنین مشکالتی نخواهیم بود.

وی گفــت: چــون قســمت اصلــی نهاده هــای 
بــا  بــه طبــع آن  ، وارداتــی اســت  دامــی و طیــور 
قیمت هــای جدیــد و ســایر مــوارد از جملــه تحریــم 

و ...، تولید کننده گان به مشکل بر روی خورند.
کار  جوانــان  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
ایده هــای  گفتگــو:  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  آفریــن 
کــه  مــی شــود  باعــث  از جوانــان  بســیار دیگــری 
و  شــود  کارآفریــن  جوانــان  انجمــن  جلســات  در 
ایده های بســیار خالقانه و کارگشــا باشــد، اگر به 
این ایده ها داده شــود ، مشــاهده می کنید تحول 
عظیم در همه زمینه ها باید بودجه داشــته باشد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی تبریز: عدم تأمین نهاده ها با ارز دولتی دلیل اصلی 
گرانی مرغ و تخم مرغ است

واکنش استاندار خوزستان به خبر انتصابش به ریاست 
سازمان استاندارد

۱6۰۰ واحد مسکونی در اردبیل احداث می شود

گازرسانی به روستاهای کالت خراسان رضوی در مراحل آخر


