دریچه
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب اظهار
کرد:

گذر از تابستان پیش رو
با مدیریت برق

تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژههای گازرسانی گیالن

اقدامات سازمان نظام مهندسی فوالدشهر برای مقابله با کرونا

گیالن /مریم معبدی :اســتاندار گیالن در دیدار با وزیر نفت تأکید کرد کــه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای گازرســانی و
نیز نگهداشت و پایداری جریان گاز در اســتان تخصیص یابد .ارســان زارع در دیدار با بیژن زنگنه وزیر نفت اظهار داشت :استان در
راستای نیل به اهداف و انجام تعهدات در امور زیربنایی ،نگهداشــت و پایداری جریان گاز و تکمیل پروژههای گازرسانی و نیز پرداخت
دیون باقیمانده از تعهدات ایجادی تعریف شــده در ســالهای قبل ،با عدم تخصیص و کمبود نقدینگی حداقل بــه میزان دو هزار و
 500میلیارد ریال در طول سالجاری و با توجه به پیشرفت پروژهها مواجه است .وی خواســتار صدور دستور الزم از سوی وزیر نفت
در خصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز شــد تا در پایان دوره دولت تدبیر و امید ،شــاهد بهرهبرداری بخش عمــدهای از این پروژهها
باشیم.

فوالدشهر /ساناز قریشوندی :رئیس سازمان نظام مهندسی بخش فوالدشهر گفت :از نخستین روزهای اسفندماه همزمان با اعالم
شیوع بیماری کووید  ۱۹به منظور جلوگیری از تسریع و مقابله با این بیماری اقدامات موثری در سطح سازمان انجام شد .علی غالمی با
بیان اینکه حفظ سالمتی کارکنان و مهندسان عضو سازمان از اولویت اول و اصلی است ،افزود :رعایت دقیق حفظ فاصلهگذاری اجتماعی
بر اساس مصوبات ستاد مدیریت مقابله با ویروس کرونا و ضدعفونی و گندزدایی کلیه فضاهای ساختمان و نصب بروشور از دیگر اقدامات
این سازمان است .توزیع مستمر دستکش و ماسک به تمام پرسنل و ارباب رجوع ،از همان روزهای نخست انجام و تاکنون نیز تداوم دارد.
همکاری

وی ابراز امیدواری کرد که شهروندان با حفظ آرامش و روحیه تعاون ،در انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا
کنند.
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کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

شــهردار قم با بیــان اینکــه اقدامات
گستردهای در شهرداری طی سالهای
اخیر آغاز شــده اســت ،افزود :فقط در
ماه گذشــته  ۵۰۰میلیــارد تومان در
شهرداری قرارداد سرمایهگذاری نوشته
شده است .سیدمرتضی سقائیاننژاد در
نشست خبری با رسانههای استان قم،
با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره
رسانهای «شهر ما» اظهار کرد :مسائل
و مشکالت زیادی در شــهر وجود دارد
که شهرداری به بخشی از آنها نپرداخته
و نیاز است رسانهها به کمک شهرداری
بیایند تا این مشکالت شناسایی شود.
وی با تاکید بر اینکه بیش از  ۸۰درصد
فعالیتهای شــهر متعلق به شهرداری
اســت ،گفت :شــهرداریها به صورت
متنوع درگیر در شهر هستند و نزدیک
بــه  ۳۷۲وظیفه دارنــد در صورتی که
شاید یک وزارتخانه کمتر از  ۳۰وظیفه
داشته باشد .شهردار قم با اذعان به اینکه
موضوعشناســی در امور شــهری مهم
اســت ،گفت :مثلث مردم ،شهرداری و
خبرنگاران در پیشبرد اهداف شهر بسیار
موثر است .وی با تاکید بر اینکه موضوع
شــهر باید کمتر دچار مسائل سیاسی
شــود ،افزود :اگر چالشها و مشکالت
پیامهایش به مدیریت شــهری منتقل
شود قطعا مدیریت شــهری میتواند با
برنامه آنها را رفع کــرده و به مرور به
توسعه شــهری پایدار و خوب برسیم.
ســقائیاننژاد با بیان اینکه امروز بیش
از  ۷۰درصد مردم شهرنشین هستند،

naslfarda

گفت :این شهرداریها که امور اکثریت شهردار قم با اشــاره به ضرورت توسعه
مردم را بر عهده دارند باید مجموعهای دانش و تخصص در مدیریت شــهری
ملی و شــهری در اختیار داشته باشند .خاطرنشــان کرد :شــهر امروز مملو از
وی افزود :حــل مشــکالت ترافیکی ،تخصصها و پیچیدگیهــای متفاوت
اقتصاد شهری ،سرمایهگذاری ،هویت و است و شــهرداری موظف است در این
کالبد شــهر ،بازآفرینی ،سیما و منظر و حوزهها خود را به روز کند .وی با تاکید
معماری ایرانی اسالمی ،برنامهمحوری بر اینکه قم پایگاه انقالب است و امورات
برای ارتقای کیفیت زندگــی و ...جزو فرهنگی در این شهر بسیار مهم است،
کارهایی است که باید شهرداری به آنها گفت :تعدد و تنوع وظایف شــهرداری
بپردازد.
نشــان میدهد که چقدر ارتباط مردم،

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻤﺎره
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻦ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻟﯿﺠﺎن و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎزﻧﺪ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻔﺮش و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

اراك

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ 48,347,346,212
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺧﻤﯿﻦ

8,711,676,784

435,584,000

7,019,640,198

350,983,000

5,800,599,396

290,029,970

5,200,073,673

260,003,700

13,428,912,596

671,445,700

2,915,491,053

145,774,600

2,338,751,923

116,937,600

3,471,938,022

17,397,000

2,898,036,133

144,901,900

3,484,416,586

174,220,900

ﻣﺤﻼت
دﻟﯿﺠﺎن
زرﻧﺪﯾﻪ
ﺷﺎزﻧﺪ
ﺗﻔﺮش

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺷﺘﯿﺎن آﺷﺘﯿﺎن ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
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داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن و ﮐﻤﯿﺠﺎن ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

20

ﻓﺮاﻫﺎن

21

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﺎن و
ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و
درآﻣﺪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪاب
و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ)رﯾﺎل(

ﺧﻨﺪاب

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ)ﻧﻮﺑﺖاول(ﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺧﻮد راﻧﻨﺪه دﻫﺎﻗﺎن و ﺣﻮﻣﻪ راس
ﺳﺎﻋﺖ  6ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/05/09در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺑﻪ آدرس :دﻫﺎﻗﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،2روﺑﺮوى داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ د ﻫﺎﻗﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ
دﻋﻮتﻣﻰﺷﻮد راسﺳﺎﻋﺖﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮرﺑﻪ ﻫﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
-2ﻃﺮحوﺗﺼﻮﯾﺐﺻﻮرتﻫﺎىﻣﺎﻟﻰﺳﺎل 1398وﻧﺤﻮهﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺳﻮد وﯾﮋه و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺷﺮﮐﺖ
 -3اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
 -4اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻰ
و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -5ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
* داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪى ﺳﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﻰ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (2دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ د ﻋﻮت ،ﻓﺮم داوﻃﻠﺒﻰ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻓﺘﺮﺗﻌﺎوﻧﻰﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ارﺟﺎع ﮐﺎر)رﯾﺎل(
2,417,368,000

داراى ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى و ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره
ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

معاون اداره کل پدافند غیرعامل اســتانداری
مازندران گفت :بنا به تصمیم اخیر ستاد مقابله
با کرونای استان و مجوز دانشگاه علوم پزشکی
دو بازار سنتی استان مشروط به ثبت در سامانه
و رعایت مــواردی اجازه فعالیــت گرفتند .بر
اساس این خبر ،با بروز بیماری کرونا از اواخر
سال  ۹۸بنا به تصمیم ستادملی مقابله با کرونا
فعالیت بخشهای مختلف تعطیل شــد و در
مازندران عالوه بر تعطیلی بخشهای آموزشی،
اداری و تجاری ،بازارهای استان نیز تعطیل شد.
از بازارهای موجود در مازندران بازارهای سنتی
هستند که از قدمت و ســابقه فعالیت زیادی
برخوردارند و این بازارها در یک روز خاص در
منطقه مشخص برپا میشــود که در آن افراد
بومی استان و اســتانهای دیگر محصوالت و
تولیدات سنتی مناطق خود را عرضه میکنند  .
این بازارها به دلیل حضور پرشــمارتر مردم از
اقصی نقاط مازندران و اســتانهای همجوار
از نقاط پرتردد و شــلوغ بازارهای مازندران به
شمار میروند  .در مازندران عالوه بر روزبازارها،
حدود  ۲۰بازار سنتی وجود دارد که جمعه بازار
جویبار ،چهارشــنبه بازار قائمشهر ،یکشنبه
بازار نکا ،سهشــنبه بازار میر بازار بابلسر ،بازار
قلعه گردن خرمآباد ،بازار امامزاده شاه رضا در
روستای پهناب جویبار از جمله این بازارهای
سنتی  هستند که قدمت برخی از آنها از جمله
جمعه بازار جویبار به دو قرن نیز میرسد  .

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/04/15:

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى

رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

news@ naslefarda.net

اخیر آغاز شــده اســت ،افزود :فقط در
ماه گذشــته  ۵۰۰میلیــارد تومان در
شهرداری قرارداد سرمایهگذاری نوشته
شده است.
شــهردار قم با تاکید بر اینکه سه هتل
پنج ســتاره در بلوار پیامبــر اعظم در
حال ساخت است ،گفت :در حوزههای
دیگــر ،تســویه بدهیهــا و ارتباط با
برداشــته

مردم نیز گامهــای بلندی
شده است.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
)ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟

ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮدى :

agahinaslefarda.ir

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖآبوﻓﺎﺿﻼباﺳﺘﺎنﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ را ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﮐﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﻪﻣﺮاﺣﻞﺑﺮﮔﺰارىﻣﻨﺎﻗﺼﻪازدرﯾﺎﻓﺖاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺗﺎاراﺋﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮانوﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰﭘﺎﮐﺖﻫﺎازﻃﺮﯾﻖدرﮔﺎهﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﮐﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
* ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 99/04/14ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻬﻠﺖ
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر )رﯾﺎل(

زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ

دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت

1

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎى
ﮔﺮﮔﺎن ،آق ﻗﻼ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﮔﻤﯿﺸﺎن ،ﮐﺮدﮐﻮى ،ﺑﻨﺪرﮔﺰ

99/04/17

45,504,080,147

2,275,210,000

99/04/30

 8ﺻﺒﺢ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ آب

2

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎى
ﮐﻼﻟﻪ ،ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ ،ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ،ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ

99/04/17

31,229,750,749

1,561,490,000

99/04/30

 8ﺻﺒﺢ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ آب

3

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎى
ﮔﻨﺒﺪ ،آزادﺷﻬﺮ ،راﻣﯿﺎن ،ﻋﻠﻰ آﺑﺎد

99/04/17

36,611,993,604

1,830,600,000

99/04/30

 8ﺻﺒﺢ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ آب

ردﯾﻒ

ﺷﻨﺎﺳﻪ900543:

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر :ﺟﺎرى
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد:از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/04/ 17ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/04/18
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  :ازﺗﺎرﯾﺦ  1399/04/19ﻟﻐﺎﯾﺖ1399/04/ 30
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت1399/04/31 :
ﻧﻮع ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  :ﺳﻪ ﻣﺎه )ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ﻣﺸﺮوط وﻣﺨﺪوش وﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در ﻓﺮاﺧﻮان واﺻﻞ
ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (
ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﻓﺮآﯾﻨﺪارﺟﺎع ﮐﺎر  :ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ-ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  0105691708000ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ
ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ )ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر(در وﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ – ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻰ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ آدرس WWW.abfamarkazi.ir :
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت https://iets.mporg.ir :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى

استانداری مازندران خبر داد:

مازندران  /الهه امیری

سیدمرتضی سقائیا ننژاد :تعدد
و تنوع وظایف شــهرداری نشان
میدهد که چقــدر ارتباط مردم،
رسانه و شهرداری اهمیت دار د

رسانه و شهرداری اهمیت دارد.
ســقائیاننژاد با اذعان به اینکه مخارج
تامین امور زیربنایی باید بر عهده دولتها
باشد چراکه وظیفه شهرداری این است
که شــهر را نگهداری کنــد ،گفت :به
همین خاطر جشنواره رسانهای «شهر
ما» فرصتی برای مشــارکت رســانهها
در شناســایی مســائل و مشــکالت
شهر اســت .وی با بیان اینکه اقدامات
گستردهای در شهرداری طی سالهای

معاون اداره کل پدافند غیرعامل

بازار سنتی مازندران به صورت
مشروط اجازه فعالیت گرفت

انعقاد ۵۰۰میلیاردتومانقراردادسرمایهگذاری

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺷﻤﺎره 99/21-11
ﺷﻬﺮ

Provinces



طی سه ماه اخیر در قم انجام شد

عکس :نسل فردا

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب با تحلیل
و ارزیابی راهکارهای ارائه شــده برای عبور از
اوج مصرف تابســتانی گفــت :مدیریت بهینه
مصرف و اتخاذ رویکردهــای مثبت در تامین
و انتقال پایدار بــرق برای عبــور از نقطه اوج
مصرف تابستانی در اولویت است .علی اسدی
با تاکید بر اینکه مطابق با فرامین مقام معظم
رهبری امسال باید به شعار سال و جهش تولید
توجه ویژه داشته باشیم ،اظهار داشت :جهش
تولید هموارکننده بستر الزم برای عبور از اوج
مصرف تابستانی اســت ،تحقق شعار سال در
کنار مدیریت مصرف ،میتواند شرایطی فراهم
کند که با اطمینان بهتر و بیشتر مصرف برق در
تابستان پیش رو را مدیریت کنیم .مدیرعامل
شرکت برق منطقهای غرب اضافه کرد :همدلی
و همراهی بین شــرکت برق منطقهای غرب و
شــرکتهای توزیع غرب کشور برای مدیریت
بار تابستان  ۹۹بســترهای الزم برای مدیریت
بهینه مصرف را فراهم کرده ،همچنین استفاده
از دانش و تکنولوژی برای مدیریت بهینه مصرف
و آگاهی بخشی عمومی برای مدیریت مصرف
مشترکان برق رویکردهایی است که میتوان با
اتکا به آن به تامین و انتقال بهینه برق به ویژه در
تابستان پیش رو به آن اطمینان داشت .اسدی
در ادامه با اشاره به اینکه روند صعودی مصرف
برق طی سالهای گذشته ،هزینه زیادی برای
ســرمایهگذاری در این صنعت به منطقه وارد
کرده است ،اضافه کرد :بخش عمده این افزایش
مصرف مربوط به فصل تابستان و چند ساعت در
شبانهروز است ،از این رو میطلبد با مشارکت
جمعی و مدیریت مصرف بــرای عبور از فصل
تابستان همت گماشــت و با یک برنامهریزی
منسجم و کارآمد و با هماهنگی بین بخشی در
این عرصه تالش و مجاهدت کرد.
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استانها

کوتاه از استانها

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 13روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/04/29
 ﻓﯿﺰﯾﮏ )ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ( ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺰارى در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ ،ﺳﺎﯾﺖ ادارى ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر :ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﻰ ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اى  -ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻰ
* ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ،ﻣﺸﺮوط ،ﻣﺨﺪوش و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در ﻓﺮاﺧﻮان واﺻﻞ ﺷﻮد  ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﻟﺬا از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى ﻣﺮﺗﺒﻂ )رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و ﻧﮕﻬﺪارى از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ
 5رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻰ( درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ) 01732426306دﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس  http://iets.mporg.irو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎى ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ
راﺳﺖ( ...................... :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

