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رایزنی اتاق بازرگانی یاسوج با فعاالن اقتصادی اروپای شرقی و لبنان
یاسوج -ایرنا -رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی یاسوج در سفری که با
هیات سیاسی اقتصادی ایران به اروپای شرقی
و لبنان داشت با تعدادی از سرمایهگذاران این
کشورها رایزنی کرد.
جبار کیانی پور در هفته گذشته در این
سفر به همراه هیات اقتصادی سیاسی
جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی وزیر
امور خارجه با مقام ها و سرمایه گذاران لبنان،
رومانی ،اسلواکی و جمهوری چک دیدار کرد.
تیم مذاکره کننده اقتصادی ایران را در
این سفر غالمحسین شافعی رئیس اتاق
ایران ،جبار کیانی پور رئیس اتاق یاسوج و
مظاهری مدیر شرکت بینالمللی کیسون
تشکیل دادند.
رئیس اتاق یاسوج در لبنان با سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی این کشور از جمله
«فواض» سرمایه گذار کارخانه سیمان مارگون در کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد.
این کارخانه با سرمایه گذاری یک لبنانی در  50کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و
بویراحمد و در بخش مارگون شهرستان بویراحمد ساخته شده است.
در این نشست مشکالت مربوط به سیمان مارگون یاسوج مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
جبار کیانی پور در این باره به ایرنا گفت :در نشست سرمایه گذار لبنانی به بیان

مسائل و مشکالت کارخانه سیمان مارگون
پرداخته شد.
وی افزود :در این نشست با تماس با
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان
کهگیلویه و بویراحمد هماهنگیهای
جلسهای را برای یک روز پس از بازگشت به
ایران ،با حضور مسئوالن محلی استان ترتیب
دادیم ،تا مشکالت سرمایه گذار کارخانه
سیمان مارگون در آن مطرح و برطرف شود.
در این سفر دورهای رئیس اتاق بازرگانی
یاسوج به همراه رئیس اتاق ایران با فعاالن
اقتصادی ،سرمایه گذاران و اعضای اتاق
کشورهای لبنان ،رومانی ،اسلواکی و
جمهوری چک دیدار کرد.
اتاق بازرگانی یاسوج در سالهای اخیر فعالیتهایی برای برقراری ارتباط با سرمایه
گذاران و فعاالن اقتصادی خارجی داشته است.
در آخرین رخداد در این زمینه یک هیات اقتصادی از استان امسک روسیه برای
آشنایی با ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد مهرماه امسال به یاسوج سفر
کردند.
این هیات به سرپرستی استاندار امسک روسیه تفاهمنامه ای با استاندار کهگیلویه و
بویراحمد در رابطه با گسترش همکاریهای کشاورزی ،آموزش ،گردشگری و صنعت
امضا کردند.

بازسازی شبکه توزیع آب کهگیلویه و بویراحمد نیازمند650میلیارد ریال اعتبار است
معاون بهرهبرداری شرکت آب و
فاضالب کهگیلویه و بویراحمد گفت که
برای بازسازی شبکه فرسوده توزیع آب
آشامیدنی در مناطق شهری این استان به
650میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
طول شبکه توزیع آب آشامیدنی شهری
کهگیلویه و بویراحمد یکهزار و 412
کیلومتر است.
از این مقدار شبکه توزیع آب آشامیدنی
شهری  30درصد معادل  435کیلومتر
فرسوده بوده و نیازبه نوسازی دارد.
سید یعقوب فرجی روز شنبه در گفت و
گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت 450 :مورد
از شکستگی خطوط انتقال و شبکه توزیع
در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد در سه ماهه اخیر ترمیم شد.
به گفته وی بیشترین موارد شکستگی شبکه توزیع آب در استان با  260مورد
مربوط به شهر یاسوج بوده و شهرهای گچساران و دهدشت در رده های بعدی
قرار دارند.
سیدیعقوب فرجی تاکید کرد که عالوه بر باالبودن عمر شبکههای
توزیع در شهرهای استان ،دستکاری انشعابات و شبکههای توزیع و نصب
غیراصولی و خودسرانه انشعاب توسط برخی افراد سبب باال رفتن میزان
شکستگی در سطح شبکه توزیع آب شرب شهرهای استان شده است

 98درصد از جمعیت شهری کهگیلویه و
بویراحمد زیرپوشش آب و فاضالب شهری
است.
 52درصد از جمعیت  700هزار نفری
کهگیلویه و بویراحمد در مناطق شهری
زندگی می کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری
کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان
هدرروی آب در مناطق شهری استان را
 25.6درصد ذکر کرد.
سید علی لدنی نژاد گفت که حدود
 10میلیون متر مکعب از  38میلیون
مترمکعب آب تولیدی در استان هدر می
رود که بخشی از آن مربوط به انشعابات

غیرمجاز است.
وی تصریح کرد که مرمت و اصالح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرهای استان
براساس برنامه ریزی در اولویت کاری شرکت آب و فاضالب قرار گرفته است.
وی بیان کرد :باوجود محدودیت های اعتباری ،این شرکت رفع شکستگی ها را
در دستور کار خود قرار داده به طوری که در مدت یک سال در برخی خیابان ها
و کوچه ها چندین بار اقدام به رفع شکستگی ها کرده است.
142هزار و  142مشترک آب و  28هزار مشترک فاضالب در شهرهای استان
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
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موضوع مناقصه(پروژه)

برآورد مبلغ اولیه
به ریال

مبلغ ضمانتنامه
شرکت در مناقصه
به ریال

مدت زمان اجرای
پروژه (ماه)

رتبه مورد نیاز

اجرای مخزن  2000متر مکعبی
به همراه خط انتقال فوالدی شهر
باشت

13.708.085.229

700.000.000

6ماه

5آب

پیمانکار بایستی دارای توان تامین مالی پروژه در طول دوره اجرا تا بعد از تحویل موقت باشد ،پرداخت
مبلغ سرمایه گذاری پس از تحویل موقت به متناسب تخصیص اعتبارو یا در قالب واگذاری اسناد خزانه
اسالمی و اوراق مشارکت و ....صورت خواهد گرفت.
 -1مهلت دریافت اسناد از طرف پیمانکاران :از روز یک شنبه مورخ95/8/23لغایت روزپنج شنبه مورخ
95/8/27
 -2محل دریافت اسناد:یاسوج -انتهای بلوار  45متری ارم شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه
وبویراحمد دفتر امور قراردادها
 -3مهلت تحویل پیشنهادها از طرف پیمانکار:از روزشنبه مورخ  95/8/29لغایت روز پنج شنبه مورخ95/ 9/11
 -4محل تحویل اسناد:یاسوج-انتهای بلوار45متری ارم شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه
وبویراحمد واحد دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان
 -5تاریخ وزمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 95/9/13در محل دفتر امور قراردادها
 -6نحوه خرید اسناد:شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد با واریز مبلغ 4.000.000ریال
به حساب شماره 0102578757000نزد بانک صادرات به نام درآمدشرکت آب وفاضالب شهری استان
کهگیلویه و تحویل فیش واریزی جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
 -7مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه شمسی
 -8هزینه انتشار دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -9شرکت کنندگان می بایست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زیر اقدام نماید:
-1پاکت الف:حاوی ضمانتنامه -2پاکت ب:حاوی براورد اولیه و اسناد فنی شرکت -3پاکت ج:حاوی
پیشنهاد قیمت -پاکتهای سه گانه فوق می بایست بصورت مجزا الک ومهرشده وهرسه پاکت در لفاف
مناسب الک ومهر شده به دبیرخانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد.
متن این آگهی در سایت شرکت آب وفاضالب به آدرس www.abfa-kb.irوسایت ملی مناقصات
به آدرس www.iets.mporg.irدرج گردیده است.جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 074-33343507تماس حاصل فرمائید.
شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه وبویراحمددفتر امور قراردادها

