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دیار
معاون رئیسجمهوری از بازار
ایرانی -اسالمی اندیشه بازدید کرد
س س��ازمان
مع��اون رئیسجمه��وری و رئی 
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریگفت:
بازار ایرانی -اس�لامی شهر اندیش��ه میتواند به
کانونی برای جذب گردشگران ایرانی و خارجی در
شهراندیشهمبدلشود.
مسعود س��لطانیفر ،معاون رئیسجمهوری و
رئیس س��ازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردش��گری کش��ور ضمن بازدید از بازار ایرانی-
اسالمی شهر اندیش��ه با بیان اینکه بازار ایرانی-
اسالمی شهر اندیشه طرحی بسیار قابلتوجه در
سطح استان و در کشور است ،اظهار کرد :این اثر
با الهام از میدان نقشجهان اصفهان دومین نمونه
برجسته در سطح کش��ور محسوب میشود که
از قابلیت بس��یاری در جذب گردشگران ایرانی و
خارجیبرخورداراست.
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری با اش��اره بهضرورت جذب گردشگر
گفت :ایران درسال  92بیش از 200هزارمیلیارد
ریال از جذب گردش��گران خارجی درآمد کسب
کردهاست.
وی در جری��ان بازدی��د از بازار ب��زرگ ایرانی-
اسالمی شهر اندیشه که نخستین بازار تجاری با
معماری اس�لامی در کشور محسوب میشود ،با
حضور در جمع خبرنگاران با اش��اره به تواناییها
و قابلیتهای این بن��ا اظهار کرد :م��ا میتوانیم
با بهرهگی��ری هرچ��ه بهت��ر از این فض��ا آثار و
صنایعدستی هنرمندان کش��ورمان را بهمعرض
دیدعمومبگذاریم.

س��لطانیفر ادام��ه داد :مطاب��ق برنامهه��ا و
صحبتهای انجام شده بهمحض افتتاح این بنای
باش��کوه که نمونه آن در هیچیک از اس��تانهای
کشورمان قابل یافت و مشاهده نیست ،تورهای
گردشگری مختلفی را به این محل اعزام خواهیم
کرد.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر توفیق��ات اخیر س��ازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدس��تی و گردش��گری
کشورمان در بازگرداندن آثار تاریخی کشورمان
بهای��ران خاطرنش��ان ک��رد :موفق ش��دیم در
یکسال گذشته با تالشهای پیگیرانه و مستمر
این س��ازمان و معاونت امور بینالملل و حقوقی
ریاس��تجمهوری بی��ش از  300اث��ر تاریخی
کشورمانرابهمیهنبازگردانیم.
وی افزود :برای آینده نی��ز برنامههای ویژهای
همچون بازگردان��دن برخی ال��واح تاریخی که
درس��ال  1313هجری شمسی از کش��ور برای
مدت3سال خارج شده و به موسسه شهرشناسی
دانشگاه ش��یکاگو ارسال ش��دهاند اما تاکنون به
کشور بازگردانده نش��دهاند را داریم که بهزودی
خبرهایخوشیبهمردمخواهیمداد.
سلطانیفر با اشاره به سند چشمانداز توسعه و
پیشبینیهای این سند برای صنعت گردشگری
ی س��ال  1404حدود
گفت :در این س��ند ب��را 
20میلیون گردش��گر پیشبینی شده است که
درحالحاضر این رقم حدود 5میلیون نفر اس��ت
و امیدواریم بتوانیم با برنامههای خود این مهم را
تحققبخشیم.
وی ادامه داد :اما امروز تهران پرواز مس��تقیم به
بسیاری از پایتختهای جهان ندارد و باید بگوییم
که تحریمهای ظالمانه و ناجوانمردانه دش��منان
40درصد ناوگان هوایی ای��ران را زمینگیر کرده
اس��ت و خطوط ریلی نیز باید توس��عه بیشتری
بیابن��د .مع��اون رئیسجمه��وری در خاتمه با
ی سالگذشته ایران از صنعت
اش��اره به درآمدها 
گردش��گری اظهار کرد :درسال گذش��ته ایران
ح��دود 200هزارمیلیارد ری��ال درآمد از صنعت
گردش��گری ک��ه نتیج��ه ورود 4/7میلیون نفر
گردشگر به کشور بوده را کس��ب کرده است که
امیدواریم بتوانیم این رقم را بهطور قابلتوجهی
افزای��ش بخش��یم .در ادامه این مراس��م محمد
آیینی ،مدیرعامل ش��رکت عمران اندیش��ه در
تش��ریح مختصات این پروژه عظیم ،گفت :پروژه
بازار ایرانی -اسالمی با 123هزار مترمربع زیربنا
و در زمینی بهمساحت 52هزار مترمربع و با الهام
از سبک معماری دوران صفویه ،زندیه ،افشاریه،
پهلوی و انقالب مقدس جمهوری اسالمی ایران
و با اعتباری بالغ بر 125میلیارد تومان و به همت
شرکت عمران اندیشه احداث شده و تا اسفندماه
امسال با تکمیل انشعابات گاز و برق آن بهصورت
نهاییبهمرحلهبهرهبرداریمیرسد.

بازدیدکارشناسانشورای استانتهران
ازمجموعهشورایشهرستانقدس
در راس��تای ارتق��ا و توس��عه سیس��تمهای
انفورماتیک و همچنین راهاندازی اتوماس��یون
اداری ش��وراها ،هیاتی از کارشناس��ان مجرب
شورای استان از این شورا بازدید به عمل آوردند.
بهگ��زارش روابطعمومی ش��ورای اس�لامی
شهرستان قدس ،این هیات ضمن ابراز خرسندی
از نحوه فعالیتهای ش��ورای اسالمی شهرستان
ق��دس ،توصیهه��ا و ن��کات الزم را در راس��تای
ساماندهی و بهبود روند اجرایی این نهاد مردمی
درشهرستانقدسوحوزهبخشبیانداشتند.
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تاكيد مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب بر همكاري با دانشگاهها

خانه به خانه

اجراي  6طرح پژوهشي ازدياد برداشت از ميادين نفتي
براس��اس تفاهمنامه امضاش��ده ميان وزير
نفت و وزير علوم ،تحقيق��ات و فناوري ،مبني
بر همكاري دانش��گاهها و مراك��ز تحقيقاتي و
پژوهشي كشور در اجراي پروژههاي پژوهشي
مرتبط با توس��عه ميادين ،ش��ركت ملي نفت
ايران  9ميدان نفتي را در فاز اول جهت اجراي
پروژههاي پژوهش��ي ازدياد برداشت انتخاب و
به دانش��گاهها معرفي كرده است .از اين تعداد
 6ميدان در حوزه عملياتي شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب قرار دارد ك��ه به لحاظ اهميت
موضوع ،مس��ائل حقوقي و قراردادي ،ساختار
طرح و فرآين��د اجرايي طرح در نشس��تي كه
مورخ  4بهمن ماه با حضور دكتر عمادي مدير
پژوهش و فناوري ش��ركت ملي نفت ايران در
اهواز برگزار ش��د ،مورد بررس��ي ق��رارگرفت.
به منظور آگاه��ي از روند اج��راي اين طرح و
تصميمات جلس��ه گفت و گويي ب��ا مهندس
بيژن عاليپور مديرعامل ش��ركت ملي مناطق
نفتخيز جن��وب انجام دادهايم ك��ه متن آن به
شرح زير است:
ه�دف از اج�راي پروژههاي پژوهش�ي
ازدياد برداش�ت از مخازن نفتي توس�ط
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي چيست؟
هدف اصلي از اين طرح انجام مشاوره علمي
و اج��راي پروژههاي پژوهش��ي جهت افزايش
ضريب بازيافت نفت و بهبود روشهاي توليدي
از مخازن مش��مول طرح توس��ط دانشگاهها و
مراكز پژوهشي اس��ت كه در راستاي مطالبات
رهبر معظ��م انقالب مبن��ي بر تولي��د علم از
ثروت و سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي صورت
ميگي��رد .در اين راس��تا و بر مبن��اي تصميم
مهن��دس زنگنه وزير محترم نف��ت و مهندس
جوادي مديرعامل محترم شركت ملي نفت ،در
قالب يك طرح دراز مدت 10ساله با همكاري
و همراهي ش��ركت ملي نفت ايران ،دانشگاهها
و مراكز پژوهش��ي منتخب ،به مشاوران عالي
صنع��ت نفت جه��ت بهبود روشه��اي توليد
فعلي و افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي
تبديل و از توانمندي آنها استفاده خواهد شد.
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در
اين طرح چه ميزان مشاركت دارد؟
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اين
طرح بهعن��وان اصليترين مج��ري در وزارت

توليد از مخ��ازن نفت و گاز هم��واره بهعنوان
نفت مطرح اس��ت .در فاز نخس��ت اين طرح،
مصرفكنن��ده تكنول��وژي محس��وب ش��ده
9مي��دان نفتي از س��وي ش��ركت مل��ي نفت
اس��ت .وجود كارشناس��ان با تجربه ،داش��تن
اي��ران براي واگ��ذاري به دانش��گاهها و مراكز
تحقيقاتي كش��ور انتخاب ش��د ك��ه  6ميدان
اطالع��ات كاف��ي از مخ��ازن كربنات��ه و تنوع
ميادين توليد ش��ركت مل��ي مناطق نفتخيز
در حوزه فعاليت مناط��ق نفتخيز جنوب واقع
جنوب ش��رايطي بوج��ود آورده ت��ا درصورت
اس��ت .يعني در فاز اول اج��راي طرح بيش از
بكارگي��ري پتانس��يلهاي
65درص��د ميادي��ن ب��ه
عهده اين شركت گذاشته
علمي در دانش��گاهها و مراكز
هدف اصلي از اين طرح
پژوهشي بتوان اميد داشت در
ش��ده اس��ت .بدونش��ك
انجام مشاوره علمي و اجراي
آينده نه چندان دوري ش��اهد
اين مس��أله بيانگ��ر وجود
پروژههايپژوهشيجهت
دس��تيابي به تكنولوژي بومي
پتانس��يل مناس��ب در
افزايشضريببازيافتنفت
در زمينههاي مختلف نيازهاي
ش��ركت مل��ي مناط��ق
و بهبود روشهاي توليدي از
نفتخيز جنوب براي اجراي
صنعت ازجمله ازدياد برداشت
طرح اس��ت .اي��ن ميادين
از مخازن نفت و گاز باشيم.
مخازنمشمولطرحتوسط
ش�ركت مل�ي مناط�ق
ش��امل اهواز ،گچس��اران،
دانشگاههاومراكز
نفتخي�ز جن�وب ت�ا چه
كوپال ،منص��وري ،كرنج و
پژوهشي است
ان�دازه براي اج�راي طرح
بيبيحكيمه اس��ت كه به
آمادگي دارد؟
ترتيب از س��وي پژوهشگاه
مديريت و كارشناس��ان اين شركت مصمم
صنعت نفت ،دانش��گاه صنعت نفت ،دانشگاه
هس��تند كليه امكان��ات و توانايي خ��ود را در
صنعتي شريف ،دانش��گاه شيراز ،دانشگاه آزاد
جهت تحقق اهداف اين طرح ب��كار گيرند .در
اسالمي و پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن
اين راس��تا در اولين اقدامات انجامشده بعد از
اجرا خواهند شد.
جلسه مش��ترك مسئوالن ش��ركت ملي نفت
چ�ه ضرورتي ب�راي اج�راي طرحهاي
ايران با رؤساي دانش��گاهها و مراكز تحقيقاتي
ازدياد برداشت از مخازن وجود دارد؟
كه در تاريخ  29ديماه امس��ال برگزار ش��د،
صنع��ت نفت با بيش از يكصدس��ال س��ابقه

برای نخستینبار صورت گرفت

تولید ورق گرم با ويژگي فرمپذيري
باال در نورد گرم شرکت فوالد مبارکه
اصفهان

اقداماتي انجام ش��ده كه ازجمله آنها برگزاري
جلسات متعدد مديريتي و كارشناسي در اين
شركت جهت بررسي روشهاي اجرايي طرح،
دعوت از برخي دانشگاهها جهت ارایه اطالعات
و عملكرد ميادين و همچني��ن بازديد ميداني
از تأسيس��ات مربوط��ه قبل از انعق��اد قرارداد
رس��مي ،آماده کردن دفت��ر اختصاصي براي
مجريان پژوهش��ي ب��ا تجهي��زات الزم جهت
انتقال س��ريع اطالع��ات و برگزاري جلس��ات
مش��ترك با كارفرما ،قابل ذكر اس��ت .در اين
مدت همچنين تمام اطالعات ميادين منتخب
جهت تحويل به مشاوران پژوهشي هر ميدان
آماده شده است.
مش�كالت اجراي�ي ناش�ي از
عملياتيک�ردن طرح را چگون�ه ارزيابي
ميكنيد؟
اين طرح به صورت دراز مدت 10س��اله اجرا
ميشود .اولين نكته مهم اين است كه مشاوران
پژوهشي شامل دانش��گاهها و پژوهشكدههاي
منتخب ،خود را ب��راي يك همكاري درازمدت
با صنع��ت نف��ت مهيا كنن��د .از ط��رف ديگر
ديدگاههاي كارشناس��ان و مسئوالن شركت
ملي مناطق نفتخيز جنوب مبني بر همكاري
دراز اس��ت .با توجه به س��از وكار بوجود آمده
در ش��ركت ملي نفت ايران مقرر شده است در
صورت هرگونه مشكلي در مراحل اجراي طرح
س��ريعاً راهكار مناس��بي جهت رفع آن توسط
مديريت مشخص ش��ود تا اهداف ترسيم شده
بهطور كامل محقق شود.
قرارداد با دانشگاهها چه زماني نهايي و
امضا خواهد شد؟
در جلس��هاي كه مورخ  4بهمنماه امس��ال
با حضور دكتر عمادي مدي��ر محترم پژوهش
و فناوري ش��ركت مل��ي نفت اي��ران در اهواز
برگ��زار ش��د درخص��وص مس��ائل حقوقي و
قراردادي ،ساختار طرح و فرآيند اجرايي طرح
بررس��يهاي الزم به عمل آم��د و براي هرچه
سريعتر عملياتي ش��دن طرح تصميمات الزم
گرفته شد .در اين جلس��ه مقرر شد نخستين
ق��رارداد ب��ا دانش��گاهها در بهمنماه امس��ال
در اهواز امضا ش��ود و پس از آن قرارداد س��اير
ميادي��ن ب��ا دانش��گاهها و مراك��ز تحقيقاتي
منتخب امضا شود.

س��یدمحمود مان��ی تولي��د  2ه��زار ت��ن
ورقگ��رم ب��ا ويژگ��ي فرمپذي��ري ب��اال
( )IF Interstitial Freeبراي نخس��تینبار
در خط نورد گرم فوالد مبارکه اصفهان خبر داد
و افزود :مقرر شده مطابق سفارشهاي مربوط به
خودروسازها ،درصدی از تولید نورد گرم در آینده
بهتولیداینمحصولاختصاصیابد.
بهگزارش خبرنگار ما از اصفهان ،سیدمحمود
مان��ی در ارتب��اط با تولی��د این ن��وع ورقهاي
فوالدي در فوالد مبارکه اظهار داشت :بهدنبال
راهاندازی واحد گاززدايي از نوع  RH-TOPدر
ناحيه فوالدسازي و ريختهگري فوالد مبارکه و
امکانپذیر شدن تولید فوالدهای با کربن پایین،
پس از انجام بررسیهای الزم و تهیه یک روش
فرآیندیمشتملبررعایتپارامترهایفرآیندی
در کورههای پیش��گرم ،نورد مقدمات��ی و نورد
نهایی ،برای نخس��تینبار تولید ورق گرم  IFدر
نورد گرم مطابق با ش��رایط کیفی و پارامترهای
دماییموردنظرصورتپذیرفت.
وي با اش��اره به کاربرد اين قبيل ورقها افزود:
فوالد  IFاز فوالدهای فوقکشش��ی است که با
توجه به خاصیت فرمپذی��ری باالی آن (High
 ،)Formableب��رای مصارفی نظیر کش��ش
عمیق ( )Deep Drawingو عمدتا در صنایع
خودروسازی کاربرد دارد .این نوع فوالد با توجه
به خواصی ویژه در اس��تحکام نهایی کشش��ی
( )UTSو تس��لیم ( )Yield pointو می��زان
کربن فوقالعاده پایی��ن ،بهعنوان یک محصول
ویژه است که ش��رایط مخصوص به خود را برای
تولیدورقگرمنیازدارد.
وی در ادامه بهنحوه و ش��رايط توليد ورق گرم
 Ifتصريح کرد :یک��ی از مهمترین پارامترهایی
که در نورد گرم برای تولید این نوع ورق فوالدي
برای دس��تیابی به خ��واص مکانیکی و کیفیت
مطلوب مدنظر اس��ت ،رعایت دمای نورد نهایی
( )Finishing Temperatureدر محدوده
باالی  900درجه س��انتیگراد ()C 920=FT
است که برای تأمین آن نیاز به طراحی و اجرای
شرایط خاص فرآیندی در قسمتهای مختلف
در نورد گرم است .دمای کالفپیچی این فوالد
نیز ازجمله پارامترهای موث��ر درتأمین خواص
مکانیکی اس��ت که در محدوده C 700~CT
بایدباشد.

شهردار ساري در اختتاميه جشنواره شعر «شهر من ساري» اعالم كرد  :

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت
مزرعه گندم در شهرستان پارسیان

پيشنهاد بودجه  10ميليارد توماني فرهنگي شهرداري در سال 94
س�اری   -عل�ی جعفریگرج�ی| اولي��ن
جش��نواره ش��عر «ش��هر من س��اري» از س��وي
شهرداري و شوراي شهر ساري و بههمت معاونت
فرهنگي-اجتماعي ش��هرداري در س��الن شهيد
باغباني حوزه هنري س��اري برگزار شد و با تجليل
از برگزيدهه��ا ب��هكار خ��ود خاتم��ه داد .در اين
جش��نواره كه با حضور عبوري ش��هردار س��اري،
شمش��يربند رئيس شوراياسالمي ش��هر ،پيري
رئيسكميس��يون فرهنگي-اجتماع��ي ش��وراي
ش��هر ،معيل معاونت فرهنگي-اجتماعي شهردار،
احمدي و زارع معاونان ادارهكل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي اس��تان ،تعدادي از مديران حوزههنري،
اعضای ش��وراي سياس��تگذاري و كارگروههاي
خانهفرهنگ و هنر ش��هرداري س��اري و شاعران
برجس��ته اس��تاني و ....هم��راه بود ،ش��اعران به
ش��عرخواني درباره شهر س��اري با مضامين «شهر
من س��اري» تاري��خ ،تم��دن ،فرهنگ ،ب��زرگان،
فرهيختگان و طبيعت مركز اس��تان درقالبهاي
س��نتي ،نيمايي ،س��پيد ،س��رود و تران��ه و بومي
پرداختند.
تالشها مبتني
بر توسعه شهر من ساري است
مهدي عبوري ،شهردار ساري در آيين اختتاميه
اين جش��نواره ضمن اظهار خرسندي از حضور در
جمع هنرمن��دان از ادامه فعاليته��اي فرهنگي
در س��اري خب��ر داد و گفت :اگرچه ش��هرداريها
متولي كارهاي فرهنگي نیس��تند اما م��ا بهدليل
انجاموظيفه و احساس مسئوليت در پي مراجعات
بسيار هنرمندان ساروي ضرورت تشكيل معاونت
فرهنگي و هنري را در س��اري قديميترين ش��هر
جنوب درياي خ��زر با قدمت  3هزار س��اله الزامي
ديديم تا بهس��هم خ��ود بتوانيم از اصح��اب هنر و
اهالي فرهنگ كه نقش اثرگذاري در توسعه ساري
دارند ،حمايت كنيم.
ضرورت تشكيل خانه فرهنگوهنر
در شهرداري
عبوري گف��ت :تمام��ي كاركرده��ا در معاونت
فرهنگي-اجتماعي شهرداري ساري براي توسعه
شهر ما س��اري اس��ت اما با اين وجود جاي خالي
خان��ه فرهنگ و هنر در زيرمجموع��ه اين معاونت
مش��هود بود و با راهاندازي اين خانه س��عي كرديم
تا گامهاي اس��توار و جديتري براي توسعه ساري
برداشته شود.
انتظار آينده روشنتري براي ساري داريم
عبوري ،ش��هردار مركز اس��تان با اظه��ار اينكه
س��اري ،ش��هر ب��زرگان و اديب��ان اس��ت ،آينده
روش��ني را در انتظار ش��هر من س��اري دانست و
گفت :جش��نوارههاي بعدي ش��عر شهر من ساري
ب��ا محوريت ش��عراي قدي��م اين ش��هر و معرفي

شخصيت آنان براي نسل جديد برگزار خواهد شد.
شهردار س��اري با قدرداني از تمامي تالشهايي
ك��ه در معاون��ت فرهنگ��ي و هنري ش��هرداري و
كميس��يون فرهنگي ش��وراي شهر س��اري براي
بالندگي اين ش��هر انجام ميش��ود ،گف��ت :امروز
ش��اهد افزايش  400درصدي اعتب��ارات معاونت
فرهنگي از زمان حضورم درس��ال  91با اعتبارات
 5/1ميليارد توم��ان و بعد از آن به 6ميليارد تومان
هستیم و برايس��ال  94به ش��وراي شهر ساري
پيش��نهاد بودجه 10ميليارد توماني را دادهايم كه
با درايتي كه در اعضای شورا س��راغ داريم ،انتظار
ميرود با رويكرد خوب فرهنگي همچون گذش��ته
كه تعامالت بس��يار خوب��ي در راس��تاي اقدامات
فرهنگي با شهرداري داشته سوقدهنده ساري در
جاده توسعه و پيشرفت باشند.
تداوم حركتهاي فرهنگي در شهر ساري
ناصر معيل ،معاون فرهنگي-اجتماعي ش��هردار
ساري در حاشيه برگزاري اين جشنواره گفت :براي
اين فراخوان  ۱۶۰اثر بهدبيرخانه جش��نواره ارسال
شده بود كه پس از داوري در  2مرحله در  3بخش
آزاد ،ويژه و ش��عر بومي منتخب داش��ت .در بخش
بومي جش��نواره ش��عر ابراهيم باقريحميدآبادي،
محمدعلي قاج��ار ،علي گلعموي��ي ،بخش ويژه:
ش��عر الله نجفي و مهري اترگله و مهدي دس��تيار
و در بخش آزاد ،ش��عر حس��ن حس��نپور ،بهمن
نش��اطي و داديار حامدي ،س��يدمحمدهاش��مي،
مبين اعرابي ،طاها وفايينژاد و ندا عبدي برگزيده
ش��دند .معاون فرهنگي شهردار س��اري در خاتمه
از تداوم حركتهاي فرهنگي در ش��هر ساري خبر
داد و اف��زود :اين معاون��ت آمادگي خ��ود را براي
برنامههاي وسيعتري در حوزه فرهنگي و اجتماعي
درسالآتي اعالم ميدارد.
رونمايي از كتاب «شهر من ساري»
با تاليف استاد ايرج اصغري
در آيين اختتاميه اولين جش��نواره ش��عر شهر
من ساري كه همراه با ابراز تش��كرها و تقديرهاي

بهگ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان جهاد
کش��اورزی اس��تان هرمزگان ،یعق��وب دلدار
اظهار داش��ت :کارگاه آموزشی با هدف افزایش
اطالعات گندمکاران ،تغذیه گن��دم ،مبارزه با
علفهای هرز ،افزایش عملکرد در واحد سطح
و با شعار نیل به سمت کشاورزی پایدار در تولید
گندم برگزار شد.
ویاذعانداشت:اینکارگاهآموزشیباشرکت
 70نفر گندمکاران از بخ��ش مرکزی خصوصا
روستاهای بهده ،بوچیر ،هشنیز و حیران برگزار
شد.
شایان ذکر است :این کارگاه با حضور مدرس
«فائو» ،همکاران جهاد کش��اورزی شهرستان،
مدیریت جهاد کشاورزی بستک و کارشناسان
ناظروشبکهمراقبتبرگزارشد.

بيك��ران اهالي فرهنگ و هنر س��اري از ش��هردار
فرهنگ دوس��ت و دلسوز س��اري در شكوفا شدن
مركز اس��تان بود از كتاب جش��نواره «ش��هر من
ساري» نيز رونمايي شد.
عبوري ،هم محبوب است هم معروف
اس��تاد زندي كه ب��راي اهدای هديه ش��خصي
خود به اس��تاد ايرج اصغري دقايقي روي سن قرار
گرفت ،با ابراز احساس��ات قلبي خود به ش��هردار
مركز اس��تان در راس��تاي تحوالت ايجاد شده در
ش��هر گفت :عبوري ،اقدامات بزرگ و اساس��ي در
ش��هر انجام داد ك��ه انصافا جاي تقدي��ر دارد .وي
گفت :عبوري ،ازجمله شخصيتهایي است كه هم
محبوب است هم معروف.

استان خراسان شمالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

جمعیت هالل احمر اس�تان خراس�ان شمالی در نظر دارد عملیات احداث پد و باند پرواز آشیانه بالگرد پایگاه
پش��تیبانی عملیات خود به ش��رح ذیل را بر اس��اس قرار دادهای بخشنامه س��رجمع از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید .به همین منظور از کلیه پیمانکارانی که دارای حداقل پایه پنج رش��ته راه و
باند س��اجات می باش��ند دعوت به عمل می آید از تاریخ  93/11/07لغایت پایان وقت اداری مورخ  93/11/14با
در دس��ت داشتن تصویر گواهی پایه مذکور و معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ  800/000ریال به حساب
 694257 /78با شناس��ه  400008030182به نام جمیت هالل احمر خراس��ان شمالی نزد بانک ملت نسبت به
خرید اسناد اقدام و پیشنهاد قیمت خود را همراه با مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
 93/11/28به دبیرخانه شورای معامالت جمعیت تحویل نمایند.
ردیف
1

موضوع مناقصه

احداث پد وباند پرواز آشیانه بالگرد
پایگاهپشتیبانیعملیات

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (ریال)

مدت انجام کار

مبلغ برآورد اولیه میلیون ریال

230/000/000

 3ماه

7015

نش��انی محل دریافت اس��ناد و تسلیم پیش��نهادات:بجنورد،جنب میدان خرمش��هر،جمعیت هالل احمر خراسان
شمالی،دبیرخانه شورای معامالت ،شماره تماس058-32401138:و 058-32401237
بدیهی اس��ت ارائه اس��ناد هیچ گونه حقی برای متقاضیان ش��رکت در مناقصه ایجاد نمی کند و جمعیت در رد یا
قبول کلیه پیشنهادات طبق قوانین مختار می باشد در ضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جمعیت هالل احمر استان خراسان شمالی

