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نوبت دوم

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد خبر داد؛

آگهي مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

مراجعه بیش از  ۷۰هزار نفر در شهرستان بویراحمد به
ایستگاههای طرح کنترل فشار خون

بدینوسیله به اطالع عموم می رساند اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر داردبه استناد نامه شماره  600/97/69921مورخ  97/12/26معاون محترم
وزیر موضوع برنامه اجرایی سال  1398در خصوص فروش و واگذاری اراضی و همچنین استناد به بند  11موارد تفویض اختیار ابالغی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن 2
قطعه زمین تجاری واقع در خیابان شریعتی روبروی سینمای قدیم به صورت نقد از طریق مزایده عمومی تحت پالک و کروکی های پیوست بر اساس ضوابط و مقررات قانونی
به قیمت پایه کارشناس�ی رس�می دادگستری با رعایت قوانین و مقررات به فروش برس�اند .لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  98/04/04لغایت  98/04/16به سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت  http://setadiran.irمراجعه نمایند.
ردیف

شماره پالک

مساحت (متر مربع)

آدرس ملک

نوع کاربری

قیمت هر متر مربع(ریال)

قیمت کل (ریال)

1

729/4310

165/94

یاسوج -خیابان شریعتی (روبروی سینمای قدیم)

تجاری

222،500،000

36،921،650،000

2

729/4311

165/9

یاسوج -خیابان شریعتی (روبروی سینمای قدیم)

تجاری

205،000،000

34،009،500،000

-1مزای�ده گ�زار و نشاني:ياس�وج -ضلع جنوبي ميدان ش�هيد حس�ين فهميده-
ساختمان شماره - 1اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد
-2مزایده گران مي بايس�ت پاكت مهر و موم ش�ده حاوی ضمانت نامه بانکی دارای
مشخصات کامل (بابت س�پرده به مبلغ  5درصد قیمت پایه دارای سه ماه اعتبار از
تاریخ صدور در وجه اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان) را در وقت اداري از تاريخ
 98/04/04لغاي�ت  98/04/16س�اعت  14:00ب�ه دبیرخانه حراس�ت اداره كل راه و
شهرس�ازي اس�تان واقع در ياس�وج-ضلع جنوبي ميدان ش�هيد حسين فهميده،
ساختمان شماره يك تحويل و رسید تحویل اخذ نمایند.
-3به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه یا ضمانت نامه کمتر از  5درصد مبلغ پایه ،مبهم،
ناخوانا ،مش�روط و دارای خط خوردگی یا تحویل در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-4اداره کل راه و شهرسازی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-5کلی�ه هزینه های نقل و انتقال (دارایی ،ثبت،ش�هرداری و هزینه های دفترخانه
س�ند نویسی)نش�ر آگهی به اضافه هزینه کارشناس�ی رس�می دادگستری و سایر
هزینه ها به عهده برنده مزایده است.
-6جلس�ه كميسيون بازگش�ايي مزایده مورخ  98/04/17س�اعت 10صبح در محل
سالن جلسات ساختمان شماره  1برگزار مي گردد .
-7برنده مزایده ظرف  10روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت
به واریز وجه به حسابی که این اداره کل کتب ًا اعالم می دارد اقدام نماید و در صورت

عدم مراجعه برنده اول ،سپرده وی به نفع خزانه دولت ضبط و نفر دوم برنده مزایده
اعالم خواهد شد و در صورت عدم مراجعه (نفر دوم) مزایده تجدید خواهد شد.
-8برنده مزایده توجه داش�ته باش�د در صورت بروز هر گونه مشکل از نظر حقوقی
یا ثبتی و موارد پیش بینی نشده بهای واریزی عین ًا به متقاضی مسترد و هیچگونه
ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد

مرادی با بیان اینکه هدف وزارتخانه  ۵۰درصد است افزود :در شهرستان
بویراحمد بیشتر از میانگین کشوری ،تعداد  ۷۰هزار و  ۳۵۹نفر یعنی
 ۵۶.۷درصد جمعیتی است که تاکنون ثبت شده است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت :طبق برآورد کارشناس
ناظر طرح جنوب کشور ،روند اجرای طرح با بازدید میدانی از مراکز و
ایستگاه ها مطلوب ارزیابی شد.
محسن مرادی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت :طرح بسیج ملی
کنترل فشار خون همزمان با کل کشور در استان کهگیلویه و بویراحمد هم
از  ۲۷اردیبهشت شروع شده است و تا  ۱۵تیرماه ادامه دارد.
مرادی با بیان اینکه هدف وزارتخانه  ۵۰درصد است افزود :در شهرستان
بویراحمد بیشتر از میانگین کشوری ،تعداد  ۷۰هزار و  ۳۵۹نفر یعنی
 ۵۶.۷درصد جمعیتی است که تاکنون ثبت شده است.
مرادی اظهار داشت :هدف جمعیتی مورد نظر طرح افراد باالی  ۳۰سال،
همه مادران باردار و بیماران کلیوی است و مواردی که فشار خون باال دارند
جهت درمان به پزشک ارجاع ،موارد پیش فشار خون پیگیری میشوند و
افرادی که فشار خون نرمال دارند بعدا فشارشان را چک کنند.
وی گفت :بر اساس آمار جمعیت باالی  ۳۰سال شهرستان بویراحمد
 ۱۲۴هزار نفر برآورد شده که از این میزان گروه هدف مورد نظر وزارتخانه
 ۶۲هزار نفر است.
مرادی گفت :بخش لوداب  ۱۰۰درصد جمعیت هدف را پوشش دادهاند.
مرادی بیان کرد :حدود  ۳۰ایستگاه ثابت و سیار در شهرستان بویداحمد
در حال اجرای این طرح هستند که بخشی از این ایستگاهها در حوزه
درمان و بهداشت ،بیمارستان ها ،همه مراکز بهداشتی و درمانگاهها و
سایر دستگاههایی که در حوزه سالمت نقش دارند این طرح را پوشش
میدهند.

اقدامات بیسابقه پتروشیمی شازند در تولید و فروش محصوالت

مسئولیت اجتماعی و اشتغال زایی گسترده
مهندس ابراهیم ولدخانی در ارتباط با جایگاه فعلی شرکت
پتروشیمی شازند خاطرنشان کرد :در حال حاضر این مجتمع
بیشترین تنوع تولیدات را در سطح صنایع پتروشیمی کشور دارد
و بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن انواع محصوالت میانی و
نهایی در  17واحد فرایندی و  6واحد یوتیلیتی(سرویس های جانبی)
این مجتمع تولید می شود که از لحاظ تنوع محصوالت ،ارزش
فرآورده ها و تامین نیازهای صنایع مهم کشور کم نظیر می باشد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند ادامه داد :با محصوالت
تولیدی این شرکت مواد اولیه بیش از  5هزار واحد تولیدی پایین
دستی تامین و در این ارتباط برای بیش از  ۱۰۰هزار نفر نیروی
انسانی اشتغال ایجاد شده است.
جهت جلوگیری از خروج ارز و در راستای حمایت از تولید ملی
و کاالی ایرانی و رونق تولید در سال گذشته در بخش پلیمری،
محصوالت متنوعی برای اولین بار از جمله تولید گریدهای مخصوص
سرنگ ،کیسه سرم و محصوالت بهداشتی تولید گردیده است.
وی در ادامه با اشاره به تحریم های جاری کشور و عدم امکان
تامین قطعات فنی و تجهیزات مورد نیاز شرکت اظهار داشت :تحریم
ها برای مجموعه پتروشیمی شازند یک فرصت بود تا با معنا کردن
اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر رونق تولید تیم فنی تخصصی
پتروشیمی شازند بتواند با استفاده از توانمندی های موجود در
شرکت و بهره گیری از صنایع داخلی کشور با استفاده از مهندسی
معکوس قراردادهایی با شرکت های داخلی و استانی از جمله شرکت
ماشین سازی اراک منعقد نموده و تعداد زیادی از قطعات موردنیاز
را به صورت داخلی تولید و تامین نموده و باعث قطع وابستگی به
خارج از کشور گردد.
از اقدامات مهم دیگر تولید کاتالیست های صنعتی و مورد نیاز
صنایع پتروشیمی بوده که خوشبختانه این شرکت با توان فنی و
تخصصی کارشناسان خود و با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی
کشور نسبت به ساخت کاتالیست مورد نیاز تعدادی از واحدهای
تولیدی خود و سایر واحدهای داخل کشور نموده است که قدم
بسیار موثری در قطع وابستگی و خروج ارز داشته است.

وی افزود :در راستای سیاست های دولت و کمک به اشتغال
پایدار در منطقه و در چهارچوب سیاستهای شرکت جهت
جایگزینی نیروهای بازنشسته و جانشین پروری کارکنان،
پسازبرگزاریآزمونهایعلمی و مصاحبه های فنی و تخصصی بیش
از  700نفر از متقاضیان در بخش های تولیدی و عملیاتی شرکت
مشغول به کار شده اند که این افراد صرفا ًبومی استان مرکزی بوده
بطوری که  70درصد آنها بومی شهرستان شازند میباشند و  30درصد
نیز از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران با منظور نمودن امتیازات
ویژه جذب و مشغول به کار شده اند و همچنین در زمان تعمیرات
اساسی واحدهای عملیاتی و مقاطع مختلف زمانی در فعالیتهای
موقت نیز در سالهای اخیر برای اولین بار از کارگران روزمزد با اولویت
شهرستان شازند استفاده شده است  .
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با اشاره به مسئولیتهای
اجتماعی در منطقه سرمایه گذاری های قابل توجهی جهت رفع
کامل آالینده گی های شرکت  ،استفاده بهینه از آب و پساب مجتمع
به منظور ایجاد محیط زیست سالم در سالهای اخیر صورت گرفته

که از جمله ایجاد فضای سبز حدود  250هکتار با ایجاد رینگ حلقه
ای آبیاری قطره ای ،تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست جهت
شناسایی چالش های پیش رو با ارائه راهکارهای علمی و تخصصی
و کنترل پایش مستمر اقدامات صورت گرفته و همچنین تصمیم
شرکت جهت استفاده از پساب مهاجران و یا شازند به منظور
استفاده کمتر از منابع زیرزمینی و تقویت منابع آبی در منطقه در
دستور کار خود قرار داده است.
مهندس ولدخانی با اشاره به صدور اسناد مالکیت منازل واگذار
شده به کارکنان شرکت پتروشیمی شازند پس از سال ها ،تصریح
کرد :به منظور جلوگیری از تنش های اجتماعی و نارضایتی ساکنین
واحد های مسکونی پتروشیمی مبلغی در حدود  ۲۵۰میلیارد ریال
برای هزینه واگذاری اسناد مالکیت  ۲۵۰۰واحد مسکونی واگذار
شده به پرسنل واقع در شهر مهاجران که از ابتدای ایجاد شرکت
اختصاص یافته اقدامی صورت نگرفته بود و مشکل نزدیک به ۱۰
هزار نفر از پرسنل و خانواده های محترم آنان در حال مرتفع شدن
است و همچنین در خصوص مشکالتی که در حوزه برق این منازل و

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()98-14

نوبت دوم

نوبت اول

شــرکت گاز اســتان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شــرایط ذیل برگزار نماید .
داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت
آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره  33239661یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان
کرمــان واقــع در بلــوار  22بهمــن  -حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه (در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7و چهارشــنبه هــا  ) 15-7اقــدام و دفترچــه
اســتعام ارزیابــی کیفــی را نیــز از ســایت پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.irدریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن ،مــدارک مــورد نیــاز
را جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه ،تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان
کرمــان تســلیم نماینــد .بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد (.نــوع تضمیــن شــرکت در
مناقصــه  :یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه) متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر
بــه ســایت  www.nigc-kerman.irو پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات  http://iets.mporg.irمراجعــه و الزامــا نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی
ذکــر نوبــت هــای اول و دوم الزامــی مــی باشــد.
مناقصــات اقــدام نماینــد.
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان
(سهامی خاص)

مدت زمان اجرا(روز)

300

تاریخ چاپ نوبت اول

98/4/4

شماره مجوز

1398.1780

کد فراخوان

تعداد مرحله

یک

تاریخ چاپ نوبت دوم

98/4/5

مبلغ تضمین(ریال)

2/200/000/000

3/205/321

موضوع  :تهیه مصالح و اجرای حدود 66کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن روستاهای دریجان،توکل آباد ،پورطار،دلبر،جزین،ساوات و دارزین
3680

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شهرک وجود داشت و شاهد قطعی مکرر برق و اعتراضات ساکنین
در این منطقه بودیم پس از توافق با اداره برق و اختصاص مبلغی
بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال با نصب پست برق جدید و به روز رسانی
سیستم کابل کشی و تفکیک انشعاب برق منازل از برق مصرفی
شرکت و  ...موضوع برق را به طور کلی به اداره مربوطه واگذار
کردیم تا دیگر شاهد مشکالت گذشته نباشیم.
وی ادامه داد :متاسفانه در پاره ای از اوقات شاهد آن هستیم
که افرادی ندانسته و به دلیل عدم اطالع کامل ،شرکت پتروشیمی
شازند را متهم به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های
اجتماعی میکنند که در واقعیت اینگونه نیست و در خیلی از موارد
شرکت خود در حمایت از فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی  ،ورزشی،
درمانی و ...در منطقه پیش قدم بوده و جلو تر از مسئولیت های
اجتماعی خود گام برمیدارد.
وی خاطرنشان کرد :بنا به اظهار مسئولین ،شرکت پتروشیمی
شازند در بین شرکتهای استان بیشترین کمک را به منطقه داشته که
در دو سال گذشته حدود  16میلیارد ریال کمک های نقدی بالعوض

جهت مراکز آموزشی ،ورزشی ،مذهبی ،درمانی و  ...تخصیص داده
و عالوه بر آن کمک های غیرنقدی نیز در مقاطع مختلف زمانی
جهت اماکن ورزشی ،فرهنگی و خدماتی و رفاهی و زیست محیطی
استان اختصاص داده است.
مهندس ولدخانی در ادامه افزود :عالوه بر کمک نقدی بالعوض
شرکت به مجموعه های مختلف ،شرکت پتروشیمی شازند در سال
گذشته مبلغی بالغ بر  (1.035.000.000.000یک هزار و سی و
پنجمیلیارد ) تومان در منطقه هزینه کرده است که شامل خرید
نفتا از پاالیشگاه ،پرداخت بیمه و مالیات و دارایی  ،هزینه برق و
گاز مصرفی  ،هزینه قرارداد پیمانکاران طرف قرارداد بومی منطقه با
شرکت  ،خرید مایحتاج مورد نیاز شرکت از اصناف در جهت رونق
اقتصادی استان مرکزی و شهرستان شازند بوده است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند با اشاره به نام گذاری سال
 ۹۸توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید خاطرنشان
ساخت :در حال حاضر کشور شرایط بسیار ویژه ای را تجربه میکند و
انتظارماازهمهمسئولین وتصمیمگیرانایناستکهدراینمقطعحساس
با همدلی و هم گرایی بتوانند باری را از دوش صنایع بردارند.
مهندس ولدخانی در پایان گفت :شرکت پتروشیمی شازند در
طول دوسال اخیر به باالترین میزان فروش محصوالت خود از ابتدای
راه اندازی تا به امروز رسیده است و در این شرایط ویژه توانسته
است در سال گذشته به بیش از  370میلیون دالر صادرات دست
یابد و کل ارز حاصله را نیز در سامانه نیما برای کمک به تامین ارز
مورد نیاز کشور تحویل داده است که این مهم محقق نمیشد مگر با
برنامه ریزی ،همدلی و کار و تالش شبانه روزی که در همین راستا
جادارد از جناب آقای دکتر حسین زاده مدیر عامل محترم بانک
ملی ،مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه
ملی ،اعضا محترم هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند ،استاندار
محترم استان مرکزی ،نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس
شورای اسالمی و همچنین همکاران سختکوش خودم در شرکت که
به صورت شبانه روزی برای دستیابی به این موفقیت تالش کردند
صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
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