مشهد
در راستای رفع مزاحمتهای شغلی
شهرداری مشهد صورت گرفت؛

پلمپ انبارهای ضایعات در
محدوده شهری مشهد مقدس
زهرا آخوندی  /گروه استانها

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

استان یزد

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان خبرداد:

اولویت طرح و ایدههای دانش بنیانها برای سازمان پارکها و فضای سبز
نسل فردا  /گروه استانها:مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز
اصفهان گفت ۶ :طرح و ایده جدید در یازدهمین نمایشگاه مدیریت
شهری (خدمات شهری) رونمایی شد.
مجید عرفان منش گفت :طرحهای ســاخت درخت مایع ،آبیاری
هوشمند ،توموگرافی درختان ،لحاف بتنی ،سموم ارگانیک و غیر
شیمیایی و سازههای ژئودزیک ساخت گلخانه در این نمایشگاه در
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غرفه سازمان پارکها و فضای سبز ارائه شدند.
او بیان کرد :درخت مایع ،طرح یک شرکت دانش بنیان است که بنا
است برای اولین بار در کالنشهر اصفهان از آن رونمایی شود .در این
طرح با استفاده از نوعی میکرو جلبک ،دی اکسید کربن هوا جذب
و اکسیژن تولید خواهد شد .در این طرح میتوان محدودیتهای
ناشی از تملک زمین و مصرف آب آبیاری را در تولید اکسیژن برای
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معاون عمران ،توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:

«همدان»پیشتازدرتوانمندسازی
محالت
مریم بیگدلو  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

به مناسبت سفر رئیس جمهور به همدان ،معاون عمران،
توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،رییس و برخی از اعضای شورای
شهر به همراه شهردار همدان و برخی از مدیران شهری
از مناطق کم برخــوردار بازدید و در ادامه به بررســی
مسائل و مشکالت این مناطق پرداخته شد.
اختصاص  ۲۵درصد از  ۶۸۰هکتار الحاقی
اخیر بــه شــهرداری بــرای محالت
حاشیهنشین همدان
مهدی جمالی نژاد معاون عمران ،توسعه امور شهری
و روســتایی وزیر کشور در نشســت بررسی مسائل و
مشــکالت محالت کمبرخوردار شــهر همــدان در
فرهنگســرای والیــت کوی خضــر اظهار داشــت:
خوشبختانه شــهر همدان از زمان ســفر مقام معظم
رهبری به همدان بر روی موضوع «توانمندسازی» کار
کرده است.جمالی نژاد در خصوص حاشیهنشینی این
شــهر گفت :رویکردهای برنامه ریزی شهری مختلفی
برای ساماندهی حاشیه حاشیهنشینیها در کشور داریم
که خوشبختانه در استان همدان وضعیت وخیم حاشیه
نشینی ندارد و پاکسازی و نوســازی از طریق نهضت
آسفالت در همدان به خوبی انجام شده است.
این مقام مسئول در وزارت کشور افزود :مبلمان شهری،
زیبامنظر شهری ،افزایش سرانههای فرهنگی و آموزشی
و ...بهســازی ،بازخوانی و بازآفرینی یک سری محالت
داخل بافت و محالت تاریخی برای توانمندسازی مناطق

محروم مطرح است.
معاون عمران ،توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور
با اشاره به نیاز محالت شــهر همدان به بهسازی اظهار
کرد :پیشنهاد داریم از  ۶۸۰هکتار الحاقی اخیر  ۲۰یا
 ۲۵درصد به شهرداریها در جهت ساماندهی محالت
حاشیه نشین اختصاص یابد.
  تخفیف  ۱۰۰درصدی شهرداری همدان
برای صدور پروانهها؛ مهمترین اقدام در
توانمندسازی
شــهردار همدان ضمن تقدیر از حضور معاون عمرانی
و توسعه امور شهری و روســتایی وزیر کشور و هیأت
همراه گفت :در ســفر مقام معظم رهبــری به همدان
در ســال  ۸۳توانمندسازی شــهرها با هدف افزایش
کیفیت زندگی در مناطق کم برخــوردار پایه گذاری
شــد.در ادامه حســینی عنوان کــرد :مناطقی چون
مزدقینه ،خضر ،منوچهری ،حصار امــام (ره) ،دیزج و
اسالمشهر و...جزو ۱۸منطقهای هستند که در شهرداری
همدان مورد پوشش توانمندسازی قرار دارند و اجرای
زیرسازی ،آسفالت معابر ،جدولگذاری ،اجرای پوشش
و دیوارهسازی رودخانهها پیگیری شده است .شهردار
همدان با تاکید بر دیوارهسازی رودخانهها به عنوان نیاز
ضروری شهر همدان و مشکالت این حوزه اظهار کرد:
از ورود فاضالب و ایجاد بوی نامطبوع موجب نارضایتی
شهروندان شده اســت و حل این مشکل نیازمند یک
سرمایهگذاری و پیگیری جدی است .حسینی با اشاره به
ایجاد اماکن ورزشی ،فرهنگی و فرهنگسراها در راستای
ارتقا ســامت ،فرهنگ عمومی و آموزش شهروندی،

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد:

بیشترین آمار بیکاری مربوط به بانوان فارغ التحصیل است
نسل فردا  /گروه استانها مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
 news@ naslefarda.netیزد گفت :بیشترین آمار بیکاری مربوط به
بانوان فارغ التحصیل است.
محمدرضا فالحتی افزود :تا کنون طرح کارورزی پس از فارغ التحصیلی دانشجویان و
پس از پایان خدمت سربازی برای فرد قابل اجرا بود ،ولی در حال حاضر طرح کارورزی
به سنین بعد از ۱۵سال کاهش یافته است.
او طرح دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی استان یزد را برای تربیت
نیروی متخصص در کاهش آمار بیــکاری و تأمین نیروی ماهر بخش صنعت مؤثر
دانست .او میگوید :در استان یزد از سوی اداره کار مجوزهای ایجاد مراکز مشاوره و
کارآفرینی داده شده است که میتوانند در کنار دانشکده مهارت و کارافرینی دانشگاه
آزاد موفقتر عمل نمایند.

طرح مشترک اصناف و دانشکده کارآفرینی نیازمند رفع ایرادات است
علیرضا حسنی رییس اتاق اصناف یزد در این نشست با قدردانی از دلسوزی رئیس
دانشگاه آزاد یزد و مجموعه این دانشگاه در ایجاد دانشکده مهارت و کارآفرینی برای
نخستین در استان قدردانی کرد.
به گفته او ،ما این طرح را چند سال پیش دنبال میکردیم که با ایراداتی همراه بود و با
توجه به تجربیات گذشته و رفع این ایرادات در اجرای این طرح همکاری میکنیم.
حسنی رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد گفت :در اجرای طرح مهارتی دانشکده
مهارت و کار آفرینی دانشگاه آزاد ،باید با امضای دانشــگاه آزاد ،دانشکده مهارت و
کارآفرینی ،تأمین اجتماعی و اداره کار ،رفاه و تأمین اجتماعی همراه باشد .او میگوید:
همه دستگاهای متولی این موضوع میبایست به گونهای برنامه ریزی و امضا نمایند
که با تغییر مدیریتها در هر یک از این دستگاهها ،طرح ملغی نشود و ادامه یابد.

رئیس اسالمی شورای شهر یزد:

نیروهای سپاه در هر زمان و حادثهای بی منت و با خلوص نیت برای خدمت رسانی حضور دارند
نسل فردا  /گروه استانها رییس شورای اسالمی شهر یزد ،در رابطه با
 news@ naslefarda.netبحث سیل اخیر یزد ادامه داد :تمام نیروهای
شهرداری ،امدادی و خدمت رسان پای کار
آمدند .یکی از گروههایی که از ساعات اولیه این حادثه در کنار مردم حضور داشت
نیروهای مخلص جهادی و بسیجی سپاه بودند .عزیراله سیفی رئیس اسالمی شورای
شهر یزد گفت :نیروهای سپاه هر زمان و در هر حادثهای بی منت و با خلوص نیت ،برای
خدمت رسانی به مردم حضور دارند .سیفی در رابطه با بحث سیل یزد ادامه داد :تمام
نیروهای شهرداری ،امدادی و خدمت رسان پای کار آمدند .یکی از گروههایی که از
ساعات اولیه این حادثه در کنار مردم حضور داشت نیروهای مخلص جهادی و بسیجی
سپاه بودند .به گفته وی سپاه در هر حادثهای برای حل مشکل و کمک رسانی به مردم،

پیش قدم است در سیل اخیر با حضور مؤثر خود در صحنه موجب تسریع در روند حل
مشکالت مردم سیل زده شد که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس شورای اسالمر شهر یزد در خصوص کمبود تجهیزات یزد برای مواجه با سیل
نیز افزود :همیشه بحرانها باید درس عبرت باشد یعنی باید بعد از رویداد یک بحران
و ایجاد مشکالت ،علت و عوامل آن بررسی و پیگیری شود تا دیگرشهر با آن مشکالت
مواجه نشود .سیفی گفت :در سیل اخیر ،شهر یزد در خصوص برخی تجهیزات از
جمله دستگاه کف کش و لجن کش دچار کمبود شد از شهردار محترم درخواست
میشود هرآنچه برای کنترل مشکل سیل الزم است ارائه دهد .شورای اسالمی شهر
یزد آمادگی دارد تا برای تهیه تجهیزات الزم اعتباری را تأمین کند تا دیگر در مواقع
سیل با کمبود تجهیزات مواجه نشویم.

سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد تشریح کرد:

اهم دستاوردهای سازمان مدیریت یزد در دولت سیزدهم

سرپرست حوزه ریاســت و روابط عمومی
نسل فردا  /گروه استانها
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از
news@ naslefarda.net
جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای این
سازمان در دولت سیزدهم را تدوین سند تحولی یزدنوین ،تدوین برنامه رشد اقتصادی
استان ،تدوین سند تحولی اولویتهای اجرایی شهرستانها ،تدوین سند مالیاتی
استان و پیگیری تکمیل طرحهای نیمه تمام استان برشمرد.
«مهدی حجازی مهریزی» شش دستاورد ،اقدام و فعالیت مهم و شاخص این سازمان
را از زمان استقرار دولت سیزدهم تشریح و تصریح کرد :تدوین سند تحولی یزدنوین بر
اساس سند آمایش استان یزد ،تدوین سند تحولی اولویتهای اجرایی شهرستانها،
پیگیری تکمیل طرحهای نیمه تمام در سفر ریاست محترم جمهوری ،تدوین سند
مالیاتی استان ،تدوین برنامه رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱و بازدیدهای میدانی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از شهرستانهای تابعه با هدف ارزیابی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی از مهمترین این اقدامات طی این مدت بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت سند تحولی یزدنوین در عملیاتی شدن سند آمایش استان،
گفت :این سند به عنوان برنامه عملیاتی چهار سال اول سند آمایش استان یزد است
و اجرای آن باعث تحقق برنامههای مندرج درسند آمایش میشود .حجازی مهریزی

با اشاره به اینکه سند تحولی اولویتهای اجرایی شهرستانها بر اساس سند تحول
دولت و مبتنی بر سند یزد نوین برای شهرستانهای استان یزد تدوین شده است،
افزود :جهت گیریهای توزیع اعتبارات با هدف تحقق رشد ۸درصدی مبتنی بر سند
مذکور خواهد بود .به گفته وی ،پیگیری تکمیل طرحهای نیمه تمام در سفر ریاست
محترم جمهوری از سوی این سازمان منجر به کاهش طرحهای نیمه تمام استان و به
بهره برداری رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن خواهد شد.
وی عدالت در مالیات ستانی و افزایش منابع درآمدی دولت را از نتایج تدوین سند
مالیاتی استان عنوان کرد و با اشاره به بازدیدهای میدانی استاندار یزد و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان از شهرستانهای تابعه ،بیان کرد :این بازدیدها با هدف
امیدآفرینی در آحاد جامعه و تسریع در اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی و آشنایی
میدانی و هرچه بیشتر با نیازهای مردم و بستر سازی تخصیص بهینه منابع در راستای
کمک به رشد اقتصادی انجام میگیرد .حجازی در پایان تدوین برنامه رشد اقتصادی
استان در سال  ۱۴۰۱را از دیگر برنامهها و اقدامات مهم استان از زمان استقرار دولت
سیزدهم نام برد و اظهار کرد :برنامه رشد اقتصادی در قالب تدوین برنامه بهرهوری
دستگاههای اجرایی استان و تدوین مدل تحقق رشد هشت درصد استان به تفکیک
بخشهای صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات صورت گرفته است.

عکس :نسل فردا

انبارهای ضایعات در محدوده شــهری مشهد
مقدس با هماهنگی دستگاه محترم قضا و نیروی
محتــرم انتظامی برخورد قانونــی با واحدهای
متخلف در حال اجرا است.
ســید حمزه علوی ،ســخنگوی این سازمان از
اقدام ســازمان در خصوص پلمــپ انبارهای
ضایعات در محدوده شــهر مشهد مقدس خبر
اوج
داد .علوی با اشاره به این مطلب که از زمان ِ
بروز و همه گیری بیماری کرونا تعداد زباله گردها
و به َط َبــع آن تعداد انبارهای ضایعات بیشــتر
گردیده اظهار داشــت :متاســفانه با زیاد شدن
تعداد انبارهای ضایعات امروز شــاهد بسیاری
از مشکالت بهداشتی و آســیبهای اجتماعی
و امنیتی در ســطح شهر هســتیم .سخنگوی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآرده های
کشــاورزی افزود :در نتیجه بروز این مشکالت
شهرداری مشهد نیز از طریق کمیسیون بند ،۲۰
و مطابق موارد مندرج در بند  ۲۰ماده  ۵۵قانون
شهرداریها اقدام به شناسایی این انبارها نموده و
با هماهنگی دستگاه محترم قضا و نیروی محترم
انتظامی برخورد قانونی بــا واحدهای متخلف
درحال اجرا میباشد .وی گفت :تعداد انبارهای
ضایعات شناسایی شــده که بصورت مسکونی،
واحد صنفی و یا انبار در ســطح شهر شناسائی
شده بالغ بر  ۹۵۰واحد بوده و براب ِر مصوبه هیات
محترم وزیران در سال  ۱۳۹۶میبایست کلیه
انبارهای ضایعات به خارج از محدوده شــهری
انتقال یابنــد و مطابق مصوبه کمیســبون بند
 ۲۰شورای اسالمی شهر مشهد مقدس در سال
 ۱۴۰۰و دستور قاضی سید هادی شریعت یار،
معاون محترم پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از
وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب شهر مشهد،
شناسایی ،تخلیه و پلمب کلیه انبارهای ضایعات
در حال اجراست .علوی افزود :روند تخلیه و پلمپ
انبارهای ضایعات غیر مجاز در قالب واحدهای
صنفی و یا انبار با همکاری دستگاه محترم قضایی
و نیروی محترم انتظامی در حال انجام میباشد
ولی تخلیــه و پلمپ واحدهای مســکونی که
بصورت انبار ضایعات فعالیت میکنند تحت ماده
ِ
بهداشت محیط صورت میپذیرد که
 ۶۸۸قانون
پروسه طوالنیتری دارد.

شهر برطرف کرد .عرفان منش افزود :طرح آبیاری هوشمند توانایی
محاسبه نیاز آبی روزانه هر گیاه و تعیین دقیق زمان و میزان آبیاری
را دارد که این خود باعث کاهش مصرف آب و هزینهها میگردد.
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای ســبز اصفهان معتقد است:
توموگرافی درختان طرح دیگری اســت که در نمایشگاه خدمات
شــهری از آن رونمایی شد .در این طرح اســکن تنه درختان ارائه
میشود که در آن تراکم چوب و میزان مقاومت آن در مقابل وزش
باد را محاسبه میکند تا از وقوع خطرات ناشی از وزش باد و سقوط
درختان جلوگیری شود.

  تصویب  ۳۰۰میلیارد تومان برای فاضالب
همدان
سپس در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی بابایی نماینده
مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به دغدغه همه
مســئوالن همدان در خصوص محالت کم برخوردار
اظهار داشت :علیرغم کارهای بزرگی که در این مناطق
انجام شده اما هنوز مشــکالت مردم حل نشده و باید
گامهای بلندتری برداشته شود .حاجیبابایی تصریح
کرد :اولین مشکلی که در شــهر همدان و این مناطق
وجود دارد ساماندهی شهری اســت به طوری که هر
روز شاهد اضافه شدن حاشــیه شهر هستیم که نشان
دهنده عقبماندگی شهرسازی از مردم است .حاجی
بابایی همچنین به ساماندهی رودخانههای شهر همدان
اشــاره کرد و گفت :با توجه به اینکه همدان یک شهر
گردشگرپذیر است این موضوع باید مورد توجه جدی
قرار گیرد.
پروژه پلهای همدان برای حل ترافیک ۳
استان غرب کشور در حال انجام است

عنوان داشت :هدف فرهنگسرای کســب و کار ایجاد
یک مرکــز کارآفرینی از طریق آمــوزش مهارتهای
شغلی است که بعد از کسب مهارت غرفهها در اختیار
شهروندان قرار میگیرد.شــهردار همدان در ادامه این
جلسه افزود :افزایش سرانه فضای سبز و احیای قنوات
شــهر ،تخفیف  ۱۰۰درصدی و رایگان صــدور پروانه
اتفاقات خوبی را در حوزه توانمندســازی رقم زد .سید
مسعود حسینی در مورد مشــخصات این پروژه افزود:
اعتباری بالغ بر  ۳۰میلیاردتومان برای این پروژه پیش
بینی شده که تکمیل آن هدیه خوبی برای مناطق کم
برخوردار از جمله خضر خواهد بود.حسینی با اشاره به
نیازهای این مناطق به امکانات ورزشی در این مناطق
افزود :سالن ورزشی مورد نیاز این منطقه و جزو مطالبات
اهالی این محله است که سالن ورزشی فرهنگی والیت
به اعتبار  ۱۵میلیارد تومانی نیــاز دارد.وی با تاکید بر
بازگشــایی معابر در این مناطق افزود :معبر گشــایی
جزو مباحث زیربنایی و زیرساختی است که در صورت
مساعدتهای الزم برای کل مناطق مفید خواهد بود.

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir

در ادامه حجت االسالم احمد حسین فالحی نماینده
مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اســامی
نیز با اشاره به اینکه مشــکالت محله خضر و چندین
محله دیگر شــهر همدان اظهار کرد :حصار امام (ره)،
دیزج ،شــهرک ولیعصر (عج) و...نیز نیاز به ساماندهی
دارند .حجتاالسالم احمدحسین فالحی اظهار داشت:
یکی از مناطقی کــه نیاز به ســاماندهی دارد منطقه
منوچهری است که نیازمند کمک از سوی دولت ،شورا و
شهرداری است که کار بسیار دشواری است.
نماینده مردم همدان با اشاره به پروژههای پلهایی که
در همدان در حال اجرا است گفت :این پروژهها با پول
این شهر و جیب مردم برای حل ترافیک  ۳استان غرب
کشور در حال انجام است که متاسفانه در اثر ترک فعل و
معطل کردن کنارگذر غربی و شرقی همدان بوده است.
الزم به ذکر است در پایان این نشست معاون وزیر کشور
از نمایشگاه پروژههای عمرانی شــهرداری همدان در
محالت توانمندسازی که از سال  ۹۷تا  ۱۴۰۰اجرایی
شدهاند در فرهنگسرای والیت بازدید به عمل آورد.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷــﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟

031 - 32274793 - 32274792 021 - 88016649 - 88356308

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
وﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖﻣﻬﺎرآﺗﺶآﺗﺮﯾﻦﻧﻘﺶﺟﻬﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 2501و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ14008840399
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺎر آﺗﺶ آﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1401/5/26در ﺳﺎﻋﺎت  9و  11ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ،ﺑﺨﺶ ﮔﺮﮐﻦ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،دﻫﺴﺘﺎن ﻧﻮرآﺑﺎد ،روﺳﺘﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺪارد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اول ﻓﺎز ﯾﮑﻢ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﻰ دوم ،ﭘﻼك
 ،23ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ:
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﺎزرﺳﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ و اﺻﻼح ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اى آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﺗﺠﺪﯾﺪآﮔﻬﻰﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اى آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻧﺼﺐ ،ﺗﺴﺖ و راه اﻧﺪازى ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺴﺖ ﻓﯿﻮزى در ﭘﺴﺖ زرآﺑﺎد ﺧﻮى را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان  2001001119000024ﺑﻪ
آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ  www.setadiran.irﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 1/280/000/000 :رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺮوف )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﺑﺤﺴﺎب ﺳﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  IR110100004001106407144480ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اى آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﻬﺎى ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد 200/000 :رﯾﺎل )دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل(
ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮوع ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد

از ﺳﺎﻋﺖ  8ﻣﻮرخ 1401/5/13

ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮرخ 1401/5/19

ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻣﻮرخ 1401/6/1

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت

ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮرخ 1401/6/1

ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس 021-41934
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  041-31073235ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
www.azrec.co.ir
www.setadiran.ir
www.tavanir.org.ir
www.iets.mporg.ir
ﺷﻨﺎﺳﻪ1358833 :

رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰﺷﺮﮐﺖﺑﺮقﻣﻨﻄﻘﻪاىآذرﺑﺎﯾﺠﺎن

