دریچه
رئیس اداره مهندسی منابع طبیعی
استان زنجان اظهار کرد؛

انجام مطالعات در بیش از 57
هزار هکتار از حوزههای آبخیز

رشد مقدار گاز تحویلي به ذخيرهسازي شوریجه

دستههای عزاداری در خيابانهای یزد حرکت نمیکنند

مشهد  /زهرا آخوندی :بههمتکارکنانمنطقه4عملياتانتقــالگاز،مقدارگازتحویليبهمجموعهذخيرهسازيگازشوریجه
درسهماههنخستسالجارینسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبارشد56درصدیمواجهشد.محمدکاملمدیرمنطقهبااعالم
اینخبرگفت:باتالششبانهروزیهمکاراندرمنطقه4عملياتانتقالگاز،درســهماههنخستسالجاریبيشاز830ميليون
مترمکعبگازتحویلمجموعهذخيرهسازیشوریجهدرمنطقهخانگيرانسرخسشدکهاینرقمنسبتبهسالگذشتهدرحدود
56درصدرشدرانشانمیدهد.
اميدواریمباتوجهبهتمهيداتانجامشدهدرخصوصتامينگازدرایامپيکسالوهمراهیمردمبامجموعهخادمانخوددرعرصه
گاز،زمستانیگرموهمراهباپایداریانتقالگازداشتهباشيم.

یزد /گروه استانها :مدیرکلتبليغاتاسالمیاستانیزدگفت:امسالمراسمعزاداریبهشکلیکهدستههایعزاداریدرخيابانهای
یزدحرکتکنند،نخواهيمداشت.حجتاالسالمعليرضانجيمیاظهارداشت:عزاداریهاییزدبارعایتکاملپروتکلهاوفاصلهگذاری
اجتماعیواولویتحفظسالمتمردمبرگزارمیشود،اماهيئتهایمذهبیبناندارنددستههایعزاداریرادرخيابانهابهراهبيندازند.
دستورالعملهاییبراساسزیستبومیزددرنظرگرفتهشدهکهدرآنبهمباحثمختلفتوجهویژهصورتگرفتهتامشکلیدرزمينه
شيوعکرونابهوجودنيایدزیراحفظسالمتمردمهمازنظرشرعیوهمازنظرقانونیوهمازنظراخالقیخطقرمزماست.
ویبيانکرد:برایناساسدستورالعملعزاداریهابرسهمحورپایهگذاریشدهکهشاملچگونگیبرگزاریمراسم،ساعتبرگزاری
وشرایطمکانآناست.
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رئيسادارهمهندسیومطالعاتادارهکلمنابع
طبيعیوآبخيزداریاســتانزنجانگفت:سال
گذشــتهدر57هزارو756هکتارازحوزههای
آبخيزایناستانمطالعاتتفضيلیاجراییانجام
شدهاست.مسعودرسولیرئيسادارهمهندسی
ومطالعاتادارهکلمنابعطبيعیاستانگفت:
درســال1398ادارهمهندسیومطالعاتاداره
کلمنابعطبيعیوآبخيزداریاســتانزنجان،
درپنجحوزهآبخيزاقداماتمطالعاتیانجامداده
اســت.ویافزود:دهنهوآببردرطارم،اردجين
درخرمدره،ســهرورددرخدابندهواندآباددر
زنجانپنجحوزهآبخيزیاســتکهمطالعات
صورتگرفتهاست.رســولیمجموعمساحت
کلاینطرحهارا57هــزارو756هکتاراعالم
کردوگفت:بهمنظورانجاممطالعاتیکپارچه
منابعطبيعیوآبخيزداری،بــرایاینپروژهها
ازمحلصندوقتوســعهملیواعتباراتملی،
استانیتاميناعتبارشدهاست.اینمقاممسئول
تاکيدکرد:تاکنوندرحــدود800هزارهکتار
مطالعاتتفضيلیاجراییدرسطحاستانزنجان
انجامشــدهاســت.ویگفت:تاميناطالعات
پایهموردنيازبرایشناســاییمناطقبحرانی،
مستندســازیوتهيهبانکاطالعاتیطرحها،
جمعآوری،رقومیســازیواستانداردســازی
دادههایموجود،تامينوتهيهعکسهایهوایی،
نقشــههاوتصاویرماهوارهایوهمکاریبااداره
حفاظتبهمنظورتهيهنقشهپراکندگیحفاظت
مشــارکتیویکسانســازیالیههایرقومی
کمربندحفاظتیازجملهسياستهایاجرایی
بخشمهندســیومطالعاتاست.گفتنیاست
کهاینمطالعاتباهدفشناساییکاملحوزه
آبخيزازنظرمطالعاتپایــهوارائهبرنامهجامع
اجراییپروژههایمنابعطبيعیوآبخيزداریدر
حوزههایآبخيزانجاممیشود.
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برخی مسئوالن کمکاری کردهاند

استانها
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روندخوبینبودهودریکمدتزمانیشــاهدتعطيلی
حاشيهنشينیمعضلامروزودیروزشهرکرماننيست،
اینطرحهابودیم.
بلکهمدتهاستکهمرکزبزرگتریناستانکشوربااین
کوتاهــی برخی مســئوالن باعث بروز
مشکلمواجهشدهاست.تورم،خشکسالیهایپیدرپی
مشکالت شده است
ونبودفرصتهایشغلیدرروستاهامنجربهمهاجرت
ویادامهداد:براســاسپيگيریهاوارزیابیهایانجام
ساکنانروســتاهابهشهرهامیشــود،اماهزینههای
شــده،بهایننتيجهرســيدیمکهکمتوجهی،غفلتو
سنگينزندگیشهریباعثمیشودبسياریازاینافراد
کوتاهیبرخیمسئوالنباعثبروزمشکالتیشدهاست
بهحاشيهشهرهارویبياورند.درحالیاینروزهااکثر
درصورتیکهاینمســئوالنمیتوانستندبهترعمل
شهرهایبزرگبااینمعضلدستبهگریبانهستند
کنندامانکردند.
کهمناطقحاشيهایآبســتنانواعآسيبهاومسائل
ویگفت:ترکفعلازســویمســئوالنراپيگيری
اجتماعیهستندودرصورتبیتوجهیبهاینمسئله
وبهدادســتاناعالممیکنيم،اینمســئلهبهجددر
معضالتزیادیبرایشــهرهاایجادمیشود.مسئوالن
کنارســایربرنامههاازسویدســتگاهقضائیپيگيری
استانکرماناماازاقداماتیکهدراینزمينهانجامشده،
میشــود.شــهردارکرمانهمدرادامهایننشستبا
سخنمیگویندونویدطرحهاییرامیدهندکهمیتواند
اشــارهبهاینکهبهنظرمیآیدبرخوردباحاشيهنشينی
بسياراثرگذارباشد.ضمناینکهبرخوردهایقانونیراهم
درشــهرکرمانموفقنبودهاســت،اظهارکرد:بحث
درجلوگيریازگسترشحاشيهنشينیمؤثرمیدانند.
حاشيهنشــينیبایدبهصورتریشــهایحلشــود.
معاوناجتماعیوپيشگيریازوقوعجرمدادگستری
سيدمهرانعالمزادهریشهحاشيهنشينیرادرشرایط
اســتانکرماندرجمعخبرنگارانبااشارهبهاقدامات
انجامشــدهدرزمينهمقابلهباحاشيهنشينیدرشهر کشورهاوجوددارد.سيدمهدیقویدلبابياناینکهدر برنامههایخوبیداشــتهاند،افزود:طرحنجاتوایجاد نابساماناقتصادیواجتماعیووضعيتمعيشتمردم
کرماناظهارکرد:حاشيهنشــينیدرتمــامجوامعو سالهایاخيرمسئوالناســتانکرماندراینزمينه کمربندســبزازجملهاینطرحهاست،البتهاینروند ،دانست.
قم
حادثهبالفاصلهتوســطاورژانسبهمراکزدرمانی
فرمانده انتظامی استان قم خبر داد:
منتقلکهدرحالحاضــروضعيتعمومیمأمور،
دستگیری ضارب مأمور پلیس و قاتل شهروند قمی
رضایتبخشاعالمشــدهليکنمتاســفانهمدیر
قم /محمد توکلی :فرماندهانتظامیاســتانقم ویگفت:مدیرمجتمعمسکونینيزبرایهدایت مجتمععلیرغمتالشپزشــکانبهدليلشدت
گفت:باتالشکارآگاهانپليسآگاهیاســتان ،مأموران،آنهاراهمراهیوبااحساستکليفسعی جراحتواردهفــوتمیکند.ویاضافــهکرد:با
ضاربمأمورپليسوقاتلشهروندقمیظرف 24درکمکرسانیبرایدســتگيریمتهمداشتکه تشــکيلتيمیزبدهازکارآگاهــانپليسآگاهی
ساعتشناساییودستگيرشد.سردارسيدمحمود پسازگشودندرواحدمسکونیموردنظر،ضارب استانقموباهماهنگیدستگاهقضائی،دستگيری
ميرفيضیبااعالماینخبر،اظهارداشــت:درپی باآمادگیقبلیاقدامبهتيراندازیمیکند.فرمانده متهمدردستورکارقرارگرفتودرحالیکهنامبرده
انتظامیاستانقمافزود:دراینحادثهمتهم،مأمور باخودروپژو405قصدخروجازقموعزیمتبهیکی تيراندازیکردهبود،کشــفشد.فرماندهانتظامی
تماسبا110مبنیبرحضورفردیمسلحبالباس
پليسراازناحيهپهلووکتفومدیرمجتمعرانيز ازاستانهایهمجوارراداشتشناساییوباشليک استانقمگفت:پسازانتقالضارببهپليسآگاهی
مبدلزنانهدریکیازمجتمعهایمســکونیدر
ازناحيهقفسهسينهمورداصابتگلولهقراردادهو چندینگلولهخودروویمتوقف،متهمدســتگير استان،نامبردهطیتحقيقاتصورتگرفتهبهجرم
پردیســان،باتوجهبهحساسيتموضوعبالفاصله
متواریمیشود.سردارميرفيضیگفت:مجروحان ودربازرســیازخودروپژو،سالحکمریکهباآن خوداعترافکرد.
عواملانتظامــیبهمحلموردنظراعزامشــدند.
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دردسرهای حاشیهنشینی در کرمان

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ
وﺻﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ
رو ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎ
دوﺳﺖ دارم.

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ)ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى (

م  -ﻫﺎدﯾﺎن
ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

 -1ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
 -2آدرس ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮔﺰار :اردﺑﯿﻞ ،ﺷﻬـﺮك ادارى ﺑﻌﺜـﺖ ) ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن (  ،ﺷﺮﮐـﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿـﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘـﺎن
اردﺑﯿﻞ -ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى 045 - 33741601-9
 -3ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :واﮔﺬارى ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺮورﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯿﻼد ﻧﻮر در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر  3ﺑﺮق اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ
) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ( ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ اﻋﻼﻣﻰ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ) داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮو رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ) ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ( 5در رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراى ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﻰ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح (
 -4ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  382000000رﯾﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
 -5ﻣﺤﻞ  ،زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ) www.aped.irﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت( ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد
و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از روزﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/5/19ﻟﻐﺎﯾﺖ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 99/5/26
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 -7ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/6/5اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ) اردﺑﯿﻞ  ،ﺷﻬﺮك ادارى ﺑﻌﺜﺖ -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ( ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ  5613643355ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﻰ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .
 -8در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺧﻮددارى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -9ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :اﺗﺎق ﺟﻠﺴﻪ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم راس ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/6/5ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
 -10آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  99/6/5ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -11ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﻰ آزاد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-12ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد اﺳﻨﺎد :ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﯿﺒﺎى ﺷﻤﺎره  0103815822001دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اردﺑﯿﻞ
 -13ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮔﺮدد .
-14دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
 -15رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ در اﺟﺮاى ﭘﺮوژه اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ .
 -16ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء  ،ﻣﺸﺮوط  ،ﻣﺨﺪوش ) ﻻك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮرده (  ،ﺑﺪون ﻻك و ﻣﻬﺮ ) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ( و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در ﻓﺮاﺧﻮا ن واﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -17ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده  ،ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ و ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ
ﻣﺸﺮوط  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر  ،ﭼﮏ ﺷﺨﺼﻰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -18ﺑﻬﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد و ﺣﺮوف ﺗﻮﻣﺎن (ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﭘﺎﮐﺖ ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .
 -19ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .
-20ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -21ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ آدرس  :ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ  www.tavanir.org.irو ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﺸﻮر
 http/iets.mporg.irو ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ  www.aped.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ

کوتاه از زنجان
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان زنجان خبر داد:

شناسایی  567انشعاب غیرمجاز
آب در استان زنجان

زنجان  /گروه استانها :مدیرعاملشرکت
آبوفاضالباســتانزنجانگفت:طیچهار
ماههســالجاری567فقرهانشعابغيرمجاز
آبدراســتانزنجانشناســاییوکشفشده
اســت.عليرضاجزءقاســمیاظهارکرد:ازاین
تعدادانشعابغيرمجاز309،فقرهدرشهرهای
اســتانو252فقرهنيزدرمناطقروســتایی
شناساییشدهاست.ویافزود:درميانشهرهای
استانبيشــترینتعدادانشــعاباتغيرمجاز
مربوطبهشــهرهایابهر،زنجانوقيداربودهو
بيشترینانشــعاباتغيرمجازروستایینيزدر
شهرســتانهایخدابنده،زنجــانوزرینآباد
بودهاســت.مدیرعاملشــرکتآبوفاضالب
استانزنجانتصریحکرد:ازاینتعدادانشعاب
غيرمجاز227فقرهتاکنونتبدیلبهمجازشده
است.جزءقاسمیبهتعدادکنتورهایخرابتا
پایانتيرماهســالجارینيزاشارهکردوگفت:
بيشازهفتهزارکنتورخرابموجوددراستان
وجودداردکهبيشازهزارو400دســتگاهتا
کنونتعویضشدهاســت.اینمسئولهدف
ازجمعآوریانشــعاباتغيرمجازرادرراستای
آبرسانیدائموپایداربهمشترکانقانونی،کاهش
هدررفتآبوافزایشدرآمداداراتتابعهجهت
ارتقایخدماتبهمشترکاناعالمکرد.

