درﯾﭽﻪ
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آبوﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺧﺒﺮ داد:

ﺟﻤﻊآورى اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
در ﺷﻬﺮﯾﺎر

آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ ﺑﺨﺸﻰ از ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻞﮔﻞ

ﯾﺰدىﻫﺎ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻃﻼى ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ

اﯾﻼم /ﮐﻮﺛﺮ ﻣﻮﺳﻮي :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ ﺑﺨﺸﻰ از ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻞ ﮔﻞ ﺑﻪﻃﻮل ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺑﺎﻧﺒﺮز« ﺷﻬﺮ اﯾﻼم آﻏﺎز
ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮى اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزى ﮐﻪ روى ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﻞ ﮔﻞ ﻃﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻧﺒﺮز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اى را ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى
از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﯾﺪارى ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﻰ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻂ اﻗﺪام
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮى اﻓﺰود :ﺑﺮاى اﺟﺮاى اﯾﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺣﺪود  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وى در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺑﺎ اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻫﺎى آبرﺳﺎﻧﻰ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻰﮐﻮﺷﻨﺪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﭼﺎر ﻗﻄﻊ ﯾﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺸﻮد.

ﯾﺰد/ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﻰ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻃﻼى ﯾﺰد در ﻓﻬﺮﺳﺖ
آﺛﺎر ﺟﻬﺎﻧﻰ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،ﯾﺰد را ﻣﺎﻟﮏ  25درﺻﺪى ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻃﻼى اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﻃﻤﻰ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد  25درﺻﺪ از
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻃﻼﺳﺎزى ﮐﺸﻮر در ﯾﺰد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  400ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﻼﺳﺎزى ﺳﻨﺘﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  100واﺣﺪ از آنﻫﺎ در ﯾﺰد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻼى ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﻰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .وى از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى ﯾﺰد ﯾﺎد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﻰ
از ﻫﻨﺮﺻﻨﻌﺖﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺻﯿﻞ ﯾﺰدى ،ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼﺳﺎزى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﯿﺎر ﺧﺎص ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪد زﯾﻮرآﻻت و
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت آن در ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ زﺑﺎنزد ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺪود  700ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺰدى در
ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات ،ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﺻﻨﻌﺖ در ﯾﺰد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﺷﻬﺮﯾﺎر /ﺳﺤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮىآرام
aaramm69@gmail.com

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷــﻬﺮﯾﺎر ،از ﺟﻤﻊآورى
اﻧﺸــﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز دﮐﻪﻫﺎى ﻣﯿﺪان ﺑﺴــﯿﺞ و
ﺷــﻬﺮك ﺑﻬﺎران ﺷــﻬﺮﯾﺎر ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻬﺰاد اﺳﺪى
اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓــﺖ آب ،ﺑﺮﺧﻮرد
و ﺟﻤــﻊآورى اﻧﺸــﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑــﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﻰﺷــﻮد .او در اداﻣﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑــﺮ اﻃﻼع واﺻﻠﻪ ،اﻧﺸــﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف ﺗﻌﺪادى ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎى
ﺗﺠﺎرى ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﯾﮏ دوم ﺑــﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود  30ﻣﺘﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬارى ﻏﯿﺮﻣﺠــﺎز ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﯾﮏ اﯾﻨﭻ
ﺑﻪﻃﻮل 100ﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺣــﺪود 10ﻣﺘﺮ
ﻃﻰ دو ﻣﺮﺣﻠــﻪ و ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﮏ ﻓﻘﺮه اﻧﺸــﻌﺎب ﺑﺎ
ﻗﻄﺮ  3/4در ﺷــﻬﺮك ﺑﻬﺎران ﺑﺎ ﺣﻀــﻮر ﻋﻮاﻣﻞ
ﺣﺮاﺳــﺖ و اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻊآورى ﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ
ذﮐﺮ اﺳــﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳــﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ
در ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ  ،ﮐﯿﻮﺳــﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارى
ﺟﻤﻊآورى ﺷــﺪ و ﻓﻌﻼ ﯾﮏ واﺣﺪ ﻓﻌﺎل اﺳــﺖ.
اﺳﺪى ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آبرﺳﺎﻧﻰ،
اﻓﺖ ﻓﺸــﺎر ،ﻫﺪررﻓﺖ آب ،ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى اﻧﺸﻌﺎب ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ اﺣﺮاز وﺟﻮد اﻧﺸﻌﺎب
ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬارى ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﻃﺒﻖ ﻣــﺎده  660ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺮاﺗﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﮐﺮﻣﺎن /ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ :ﻋﺒﺎس ﺳﻌﯿﺪى ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزى ﺷــﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷــﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﻰ اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺣــﺪود دو ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺎﻧﻰ و ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﻠﻰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﻰ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

naslfarda

Provinces

ﺻﺮف250ﻣﯿﻠﯿﺎرد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺮوى ﮐﺮج

ﮐﺮج  /زرى اﺳﻔﻨﺪﻓﺮ
mrs.esfandfar@gmail.com

ﺷﻬﺮدار ﮐﺮج ﮔﻔﺖ 250 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اوراق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ ﺷﺪن ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺮو ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻋﻠﻰاﺻﻐﺮ ﮐﻤﺎﻟﻰزاده ،در ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﻠﻨﻰ
ﺷــﻮراى ﺷــﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻻﯾﺤﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاى ﭘــﺮوژه ﻣﺘﺮوى ﮐﺮج
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر 400
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن اوراق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑﺮاى
ﭘﺮوژه ﻣﺘﺮو داد ،ﮔﻔﺖ :ﺷــﻬﺮدارىﻫﺎى
ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﮐﺮج ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻧﺘﺸﺎر اوراق
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠــﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى
ﺷــﺪ .وى ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺮوى ﮐﺮج در ﺑﻮرس ﻣﻄﺮح
ﻣﻰﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻰ
ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد.ﺷــﻬﺮدار ﮐﺮج در
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ
در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎرى ﮐﺸﻮر ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار و  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﺣﻤﻞوﻧﻘــﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻰ اوراق اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ  50درﺻﺪ اﯾﻦ
ﻣﺒﻠــﻎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ داده اﺳــﺖ.
ﮐﻤﺎﻟﻰزاده ﺑﺎﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯿﺎن ﮐﻼنﺷــﻬﺮﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد،

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎى ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاى اﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﺸــﺘﺮ اوراق ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ اوراق ﺑﻪ ﭘــﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺮاى ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﺟﺎرى و ﺳﯿﻮﯾﻞ
دو ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﻣﺘﺮوى ﮐﺮج
از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺮدارى ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺷــﻬﺮدار ﮐﺮج ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑــﺮ اﯾﻨﮑﻪ 250

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد (سهامی خاص)
به شماره ثبت  12798و شناسه ملی 10260338199

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن اوراق ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﭘﺲ
از ﻧﻘﺪ ﺷــﺪن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺮو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻰﺷــﻮد،ﮔﻔﺖ:
ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻗﻮى ،ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه رﯾﻞ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﻏﯿﺮه از
ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر  250ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰﺷﻮد.ﮐﻤﺎﻟﻰزاده ،ﺑﺎﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺮو
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت تجهیزات برق وسیاالت فوالد (سهامی خاص)
دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14مورخ1398/04/02
در محل شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا به نشانی :اصفهان ،بلوار دانشگاه ،نبش خیابان
توحید ،پالک 49تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و
زیان سال مالی منتهی به1397/12/29
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -2انتخاب بازرس یا بازرسان
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هیئت مدیره

ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل اﺳــﻔﻨﺪﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻮﺑﻮس
اﺳﮑﺎﻧﯿﺎ را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد  460ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪارى ﮐﺮدهاﯾﻢ؛درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺮدادﻣــﺎه ﺟﺎرى ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.وى
ﺗﻌﻬﺪ داد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﺮو
ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ:
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﯾﺴــﮏ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارد و
ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮوژه ﻣﻰﺷــﻮد.

رﺋﯿﺲ اداره ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﻗﻢ:

اﻧﺠﺎمﺳﻨﺠﺶرﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪى
ارﺑﺎبرﺟﻮعوﮐﺎرﮐﻨﺎنادارهﮐﻞ

درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم درﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاتﻣﺘﺮو

ﻋﮑﺲ:ﻣﻬﺮ

ﺻﺮف  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ درﮐﺮﻣﺎن
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اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﮐﻮﺗﺎه از اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﺷﻬﺮدار ﮐﺮج در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮى ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﻣﺘﺮو ﻓﻘﻂ ﭘﺮداﺧﺖ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 20
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اوراق ﺧﺰاﻧﻪ و  20ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺮدارى را ﺟﺬب ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﮐﻤﺎﻟﻰ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻣﺘﺮوى ﮐﺮج ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷــﻬﺮى
ﻓﻌﺎلﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  5درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ و
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  37و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ
داﺷــﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ  55درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻂ
»اف« ﺗﺎ »ﮐﺎ« اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻰﺷﻮد .وى ﺑﺎﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻂ اف ﺗﺎ »ﮐﺎ« راهاﻧﺪازى
ﻣﻰﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺮو ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮى اﯾــﻦ ﭘﺮوژه از
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳــﺖ ،زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ دو
ﻗﻄﺎر در اوﻟﯿﻦ اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻣﺘــﺮو ﺗﻬﺮان
ﯾﻌﻨﻰ »ﺻﺎدﻗﯿﻪ  -ﻣــﻼرد« ﺑﻪ  45دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﻰرﺳﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى
ﻣﺘﺮوى ﭘﺎﯾﺘﺨــﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻰرﺳــﯿﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﮐﺮج ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻂ اف ﺗﺎ ﮐﺎ،
ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﺒﺮد ﻣﺘﺮوى ﮐﺮج
را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺮوى
ﮐﺮج ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﯿﮏ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﯾــﻦ ﺧﻂ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد.

ﻗﻢ /ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﻰ

tavakoli.m.1987@gmail.com

رﺋﯿــﺲ اداره ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و اﻃﻼعرﺳــﺎﻧﻰ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﻗﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل
 1398و در ﻓﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى روشﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ ،ﻣﯿــﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨــﺪى ارﺑﺎبرﺟﻮعﻫﺎ و
ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳــﻨﺠﯿﺪه ﺷــﺪ.
ﻣﻬﺪى رﺣﯿﻤﻰراد اﻇﻬﺎر داﺷــﺖ :در راﺳــﺘﺎى
اﺟﺮاى ﻃﺮح ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎبرﺟﻮع ،ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪى ،اﺻﻞ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
و اﺟﺮاى ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪى
ارﺑﺎبرﺟﻮع و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻞ ،ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﻰ
ﺷــﺪ .وى ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳــﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات
دﯾﮕﺮان از ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ
ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﮔﺰارش و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈــﺮات ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ در ﺣﻞ
ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﺎرى اداره ﮐﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .وى
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮات
دﯾﮕﺮان در اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤــﻪ ارﺑﺎبرﺟﻮعﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ
درﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﻰدارﻧﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد،
ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪﺷﺎن اﺟﺮاﯾﻰ و ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

تجدید آگهی مناقصه ( ارزیابی کیفی )شماره 1398/1562

نوب

ت
اول

-1مناقصه گزار:شرکت گازاستان خراسان رضوی
-2موضوع مناقصه:خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات ،گاز بابی تعویض کنتورورفع نشتی درسطح منطقه شش گاز رسانی مشهد
-3شرایط اولیه متقاضیان :الف:دارابودن رتبه دررشته تاسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب-دارابودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج-دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کاروامور اجتماعی
 -4سایر شرایط  :الف:ارائه اعالم آمادگی درمهلت مقرربه دفترکمیته فنی و بازرگانی
ب:تکمیل وارائه کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی ومستندات مربوطه مطابق مندرجات آن درمهلت مقرربه دفترکمیته فنی بازرگانی
– 5مهلت اعالم آمادگی:ازتاریخ  98/3/22لغایت آخروقت اداری 98/4/01
 -6مهلت تکمیل وتحویل کاربرگها واسناد استعالم ارزیابی :تاآخر وقت اداری مورخ98/04/15
 -7محل دریافت وتحویل کاربرگهاواسناد استعالم وارزیابی کیفی :دفترکمیته فنی وبازرگانی شرکت گازخراسان رضوی واقع درمشهد -میدان
شهید فهمیده،کنارگذرآسایشگاه فیاض بخش،جنب مجتمع آبی نگین،امورتدارکات وعملیات کاالی شرکت گاز استان خراسان رضوی میباشد .
 -8نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه:مطابق مصوبه شماره/123402ت 50659ه -هیئت محترم وزیران واصالحیه های بعدی آن می باشد .

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی و کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی درسایت WWW.nigc-khrz.irامکان پذیر
بوده ودرصورت نیازبه کسب اطالعات بیشتردراین خصوص با تلفن 051-37072822تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی شرکت گازاستان خراسان رضوی

آگهـی مزایـده  ،فـروش امـالک

نوبت اول

فروش فوق العـاده امـالک و مستغـالت (مزایـده شماره  29منطقه مرکزی استـان اصفهان)

دفتر فروش امالک مجتمع اقتصادی منطقه مرکزی در نظر دارد تعدادی از امالک زمین بایر و اراضی کشاورزی آماده فروش خود را شامل تعداد 2فقره از امالک واقع در استان اصفهان (( ردیفهای 1الی 2لیست )) را با شرایط نقد واقساط و بدون دریافت کارمزد از طریق
برگزاریمزایدهعمومیواگذارنماید.
لذامتقاضیانخریدمیتوانندبرایبازدیدازامالکموردنظروکسباطالعاتبیشترازنحوهبرگزاریمزایدهواخذبرگشرایطشرکتدرمزایدهواسنادمزایدهازتاریخ 1398/03/21لغایتساعت  9صبح  1398/04/03روزهایاداریبهدفترفروشامالکامدادمراجعهفرمایند
و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت معرفی شده یا روزنامه استانی نسل فردا مورخ 1398/03/22و 1398/04/01اخذ نمایند .
مالحظات)1:متقاضیانبرایشرکتدرمزایدهجهتردیفهای 1الی 2لیستمیبایستسپردهایبهمیزان%5قیمتپایهمزایده ،ملکموردنظرخودراطیچکبانکیدروجهمجتمعاقتصادیکمیتهامداد تهیهوتحویلادارهفروشامالکمنطقهنمودهورسیددریافتنمایند.
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)3برگزارکنندهمزایدهدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتواصلهوهمچنینتمدیدمهلتمزایدهبههرشکلمجازومختاراست.
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)5متقاضیاندارایشخصیتحقوقیمیبایستذیلفرمشرایطشرکتدرمزایدهرابهمهروامضاءمسئولینذیربطبرسانند.
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)8جهتردیفهایمشخصشدهفروش،دریافتاقساططیچکهایصادرهازسویبانکها(بجزصندوققرضالحسنه)قابلدریافتبودهضمن ًا ازدریافتسفته معذورمیباشیم.
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)9جهتردیفهایمشخصشدهفروش،درصورتپرداختنقدیالباقیثمنمعاملهمشمول%15تخفیفبهمأخذسالخواهدشد.
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)10در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت 5روز کاری عودت داده خواهد شد.
:
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 -1دفترفروشامالکمجتمعاقتصادی منطقهمرکزی(استاناصفهان)ردیفهای1الی 2واقعدر:دفترفروشامالکبهنشانی :اصفهان،ابتدایخیابانچهارباغباال،مرکزتجاریاداریکوثر،فاز ، 2طبقه 6واحد 830تلفنتماس031- 36279986 :
صندوقاخذپاکاتپیشنهادات ،دفترفروشواقعدرنشانیردیف 1فوقالذکروتاریخبازگشاییپاکات روز دوشنبه مورخ 1398/04/03ساعت  10صبحدرهمان محلمیباشد.
*فروشندهدرردیاقبولکلیهپیشنهاداتمختاراست*

لیستامالکمتعلقبهمجتمعاقتصادیمنطقهمرکزی(استاناصفهان) جهتفروش

شرایط پرداخت

قیمت پایه (ریال )

ردیف

شهر

آدرس

پالک ثبتی مساحتعرصه مساحتاعیان نوع ملک

کاربری توضیحات

نحوه انتقال سند

1

گلدشت بلوار ابوذر قبل از کمربندی 391/10296

261000

--

این ملک دارای سند ششدانگ با کاربری کشاورزی و زمین مذکور فاقد
کشاورزی
آب میباشد و با وضع موجود واگذار میشود بازدید از ملک الزامی است

قطعی 6دانگ

نقدا% 35مابقی 24ماهه تحویل ملک
پس از وصول  40درصد ثمن معامله

85،000،000،000

2

جاده تهران مقابل آرد جرعه
اصفهان
– جنب قند نور سپاهان

301/354

172500

--

این ملک دارای سند 6دانگ و بصورت زمین بایر میباشد و با وضع
زمین بایر
موجود واگذار می گردد بازدید از ملک الزامی است

قطعی 6دانگ

نقدا % 30مابقی  30ماهه تحویل ملک
پس از وصول  40درصد ثمن معامله

38،000،000،000

دفتر فروش امالک منطقه مرکزی

