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آگهی مفقودی
آقای قلیچ محمد نیازی قرناس نام پدر بیرام محمد به شماره ملی 4869971712 
مالک خودروی ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیپ 206TU3 مدل 1395 رنگ ســفید-
 NAAP03EE2GJ836975 165 و شــماره شاســیA0073167 روغنی به شــماره موتور
شــماره پــاک ایــران 69-272 ن 61  بعلت فقدان ســند کمپانی تقاضای المثنی ســند 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد 
****************************************************************

برگ ســبز ســواری پراید جی ال ایکس آی مدل 1388 رنگ نــوک مدادی متالیک 
شــماره موتور2916061 شــماره شاســی S1412288249726 شــماره پاک ایران72-

934ب86 به نام اسداله ربانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز وانت نیســان 2400 مــدل 1389 رنگ آبی شــماره موتــور 502049 
شــماره شاسی NAZPL140TBM206565 شماره پاک ایران92-718د27 به نام علی 

امیرخانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

برگ ســبز وانت زامیاد مــدل 1390 رنگ آبی روغنی شــماره موتور 80028897 
شــماره شاســی NAZDL104TKA038534 شــماره پاک ایــران72-645د78 به نام 

مصطفی فاضل ساعت چی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری پژو206 مدل 1395 شماره پاک ایران82-
 NAAP41FE5GJ758411 167 شــماره شاســیB0000052 763ل22 شــماره موتــور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
****************************************************************

اصل ســند برگ سبز خودروی ســواری ام وی ام  به شماره انتظامی 71215 د 17 
شاســی  NATGBAXK5E1031419 و شماره موتور MVM484FAFE031475 به نام 

عزیزه اقبال گبلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
****************************************************************

ســند فاکتــور فروش)کارخانه(بــرگ سبز)شناســنامه(،کارت،پاک خودرو ســواری 
سیســتم پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل1388 برنگ نقره ای متالیک بشــماره موتور 
2825502 شماره شاسی   S1412288217605 و شماره پاک ایران 94- 144د19 به 

نام رضا لقمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

ســند فاکتــور فروش)کارخانه(بــرگ سبز)شناســنامه(، خودرو ســواری سیســتم 
 M136064058 مدل1397 برنگ ســفید-روغنی بشــماره موتــور SE 131 ســایپا تیپ
شــماره شاســی  NAS411100J1087451 و شــماره پاک ایران 84- 314ب63 به نام 

حمیدحسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
****************************************************************

آگهی مجمع عادی سالیانه
شــرکت دانش بنیان ترنج ســخت ســر شمال)ســهامی خاص( در نظر دارد در تارخ 
1401/07/06 نســبت به برگزاری مجمع ســالیانه برای انتخاب هیأت مدیره و افزایش 
سرمایه و سهام اقدام نماید ؛ لذا از کلیه اعضا دعوت می شود در تاریخ یاد شده ساعت 
10 صبــح در آمفــی تأتر پژوهشــکده مرکبات و میوه های نیمه گرمســیری حضور به هم 

رسانند./
با تشکر-هیأت مدیره شرکت

آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي همزمان با ارزیابی )فشرده( 
ت دومبه شماره 73-1401 )ت 28 و 51( الی  76-1401 )ت 31 و 54(

نوب

مناقصه گزار: شركت توزیع نيروي برق استان كردستان
نوع تضمين : صرفًا به صورت ضمانتنامه بانكي یا واریز وجه نقد به حساب شماره 0107500667006 یا شبای IR22 0170 0000 0010 7500667006  نزد بانك  

ملي  شعبه  مركزي  سنندج بنام شركت توزیع برق استان كردستان  
محل دریافت اسناد : شرایط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir    قابل دانلود ميباشد.

محل تحویل پاكات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزیع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري
هزینه درج دو نوبت آگهي بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

سایر اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
iets.( مناقصات  ملي  پایگاه  سایت  یا   )www.kurdelectric.ir( برق  توزیع  شركت   )www.tavanir.org.ir( توانير  سایت  به  بيشتر  اطالعات  كسب  براي 

mporg.ir( مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 9-33283601- 087 داخلي  2074 تماس حاصل فرمایيد.

شركت توزیع نيروي برق استان كردستان
)سهامی خاص(

Rموضوعشماره مناقصه
تاریخ دریافت 

اسناد 

آخرین مهلت 
ارسال پاكات 

الف

آخرین مهلت 
بارگذاري پاكات 

در سامانه

تاریخ ارجاع 
به كميته فنی 

بازرگانی جهت 
ارزیابی كيفی

بازگشایي پاكات
الف و ب و ج

ميزان سپرده 
شركت در مناقصه 

)ریال(

73-1401 )ت  28 و 51(1

، رفع حوادث  نگهداری   ، تعمير 
اتفاقات شبکه های توزیع برق  و 
برق  امور  روستایی  و  شهری 

شمال شهرستان سنندج 

1401/06/21
لغایت 

1401/06/27

ساعت 14
1401/07/06

ساعت 19
1401/07/06

ساعت 8
1401/07/09

ساعت 08:30
1401/07/11

1,437,000,000

74-1401 )ت  29 و 52(2

، رفع حوادث  نگهداری   ، تعمير 
اتفاقات شبکه های توزیع برق  و 
برق  امور  روستایی  و  شهری 

جنوب شهرستان سنندج 

1,437,000,000

75-1401 )ت  30 و 53(3

، رفع حوادث  نگهداری   ، تعمير 
اتفاقات شبکه های توزیع برق  و 
برق  امور  روستایی  و  شهری 

شهرستان بانه 

1,629,000,000

76-1401 )ت  31 و 54(4

، رفع حوادث  نگهداری   ، تعمير 
اتفاقات شبکه های توزیع برق  و 
برق  امور  روستایی  و  شهری 

شهرستان سقز 

1,821,000,000

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

ایجاد بازار آب می تواند سبب بهبود بهره 
وری در حوزه آب و کشاورزی گردد    

 قزوین - زینب جوادی : یداله ملکی مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای استان قزوین گفت: پایین بودن ارزش اقتصادی آب 
یکی از مهمترین دالیل پایین بودن میزان بهره وری در بخش 
آب و کشاورزی است.جلســه بحث و تبادل نظر در خصوص 
پیاده سازی بازار آب دشت قزوین با حضور مدیرعامل و معاونین 
شرکت آب منطقه ای قزوین، نمایندگان دانشگاه بین المللی امام 
خمینی، دانشگاه آزاد واحد قزوین، جهاد دانشگاهی و پارک علم 
و فناوری استان در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای 
قزوین برگزار گردید.یداله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان قزوین در ابتدای این نشست، با اشاره به وضعیت منابع 
آبی اظهار داشت: گرم شدن زمین، تغییر نوع و میزان بارندگی ها 
و تغییرات اقلیمی در کنار افزایش جمعیت و نیاز به تامین مواد 
غذایی سبب کاهش منابع آبی و ایجاد یک چالش مهم در کشور 
شده است.وی افزود: متاسفانه علیرغم مواجه با چالش کمبود 
آب، همچنان میزان بهره وری ما از منابع آبی بسیار پایین است 
و یکی از مهمترین علل این موضوع پایین بودن ارزش اقتصادی 
آب می باشــد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین 
ادامه داد: ما براســاس دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی 
از ســوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران مجبور 
هستیم جهت حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی به آب قابل 
برنامه ریزی برسیم و برای رسیدن به این مهم راهی جز کاهش 
میزان مصارف را نداریم که این موضوع نیز بدون ایجاد اشتغال 
پایدار در دشت می تواند معضالت اجتماعی را به دنبال داشته 
باشد. ملکی ادامه داد: در حال حاضر جهت رسیدن به آب قابل 
برنامه ریزی چند کار مهم را در دست اقدام داریم: یکی به صفر 
رساندن برداشت های غیرمجاز و دومی نیز کنترل برداشت های 
مجاز است که این کار از طریق تجهیز چاه های استان به کنتور 
هوشمند و رصدخانه آب در حال انجام می باشد. ملکی گفت: 
یکی دیگر از کارهای در دست اقدام شرکت بحث پیاده سازی 
بازار آب جهت کنترل منابع آبی در استان است که با توجه به 
جایگاه مهم ارزش اقتصادی آب بدنبال پیاده سازی آن بصورت 
پایلوت در یکی از شهرســتان ها می باشیم. وی افزود: در حال 
حاضر بررسی و مطالعات اولیه جهت شناسایی مزایا و معایب این 
طرح و همچنین تاثیراتی که ایجاد بازار می تواند بر میزان بهره 
وری آب و کشاورزی و ایجاد اشتغال و توسعه در استان داشته 
باشد در حال انجام است و در کنار آن نیز ضوابط و مقررات اولیه 
نیز در حال تدوین می باشد و در کل بدنبال آن هستیم تا ارزش 

آب را به جایگاه اصلی خود برسانیم.

شهردار گنبد کاووس درطرح ملی شهرفعال 
تقدیر شد     

سید علی اصغر موسوی شهردار گنبد کاووس در مراسم تقدیر 
از شهرداران طرح ملی شهر فعال مورد قدردانی قرار گرفت به 
گزارش روابط عمومی شــهرداری گنبد کاووس، آیین تقدیر از 
شهرداران طرح ملی شهر فعال در محل فدراسیون  ورزش های 
همگانی برگزار شدهمچنین شهرگنبدکاووس موفق به دریافت 

نشان ملی برنزشهردوستدارورزش گردید

اخبار گزارش

قزوین - زینب جوادی رضا صفاری مدیر عامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان قزوین گفت: در راستای 
فعال ســازی قرارداد های راکد مســتقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان با برگزاری اولین جلســه هیئت 
حل اختالف و داوری با حضور نماینده ســازمان صنایع 
کوچــک ایــران برگزار شــده در مجمــوع ۱۸ پرونده 
قرارداد واگذاری راکد و ناقص تعهدات قراردادی مورد 

گرفت. قرار  حقوقی  بررسی 
صفــاری با اشــاره بــه مهلت اعطا شــده به ســرمایه 
گذاران افزود: پنج ســرمایه گذار در شهرک ها و نواحی 
صنعتی اســتان که زمــان مقرر آن ها برای ســاخت و 
اجرای طرح هــای تولیدی خود به پایان رســیده بود، 
برای اجــرای تعهدات قراردادیشــان در اراضی واگذار 

شــده مهلت دوبــاره گرفتند و این ســرمایه گذاران با 
ارایــه دالیل خــود در عدم اقدام بــرای اجرا و احداث 
واحد های تولیدی مورد نظر، درخواســت مهلت دوباره 

را داشتند. برای اجرای طرح های خود 
وی اضافه کرد: از ۱۸ پرونده بررســی شــده، ۷ مورد 
بــه فســخ قطعی منجر شــده و چهــار و نیــم هکتار 
از اراضــی راکــد صنعتــی شــهرک های تقاضامحــور 
آزادســازی و خلــع یــد شــده و در راســتای جذب 
اهلیــت صنعتــی، مجــددا  ســرمایه گــذاران دارای 
بــه متقاضیــان واجــد صالحیــت واگذار می شــود.                                                                                                                               
صفاری گفت: در صورت عدم اجرای تعهدات از ســوی 
ســرمایه گذاران در مهلت تعیین شــده، اراضی واگذار 
شــده پس از ســیر مراحل قانونی بازپس گرفته شــده 

و قرارداد های منعقد شــده آنان با شرکت شهرک های 
می شود. فسخ  قزوین  استان  صنعتی 

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان قزوین 
گفت: برای آماده ســازی اراضی در شهرک های صنعتی 
بــه منظور اســتقرار واحد هــای تولیــدی از اعتبارات 

است هزینه شده  دولتی 
وی افزود: ســرمایه گذارانی که بــه تعهدات خود برای 
ساخت و راه اندازی واحد های تولیدی اقدام نمی کنند، 
منابع صرف شــده در این اراضی را اتــالف می نمایند 
بنابراین در صورت عــدم اجرای تعهدات در مهلت های 
تعیین شــده شــامل اقدام برای اخذ مجوز ســاخت و 
ســاز و عملیات اجرایی، حق بهــره برداری این اراضی 
از آن ها خلع ید شــده و به سرمایه گذاران جدید واجد 

می شود.                                                                                                                                        واگذار  صالحیت 
رئیس هیئت مدیره شــرکت شهرک های صنعتی استان 
در ادامه گفت: در ســال گذشــته ۲۷ قرارداد راکد با 
مســاحت ۲۱ هکتار در شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه 
اســتان فســخ و آزاد ســازی اراضی آن انجام شده به 
ســرمایه گذاران جدید با اهلیت واگذار و یا در مرحله 

است. واگذاری 
شــهرک های  شــرکت  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
 ۲۷ اســتاندرادامه گفت: درســال گذشــته  صنعتــی 
هکتاردرشــهرک هاونواحی   ۲۱ قراردادراکدبامســاحت 
صنعتــی تابعه اســتان فســخ وآزادســازی اراضی آن 
انجام شده به ســرمایه گذاران جدیدبااهلیت واگذارویا 

است. واگذاری  درمرحله 

شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|؟؟؟|؟؟؟ ؟؟؟|شماره ؟؟؟| 

رضا صفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان

فسخ ۷ قرارداد واگذاری راکد در شهرک های صنعتی قزوین

همدان - مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: 
خوشبختانه در طی ســالهای ۹۹ تا ۱۴۰۰ اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان همدان توانسته از محل فروش 
امــوال منقول و غیرمنقول مازاد در بــازده زمانی مذکور، 
ســرمایه ای حدود ۹۸ میلیارد تومان را کســب کند؛ و 
مجموع اموال غیرمنقول مازاد شناســایی شده در طول 
ســالیان مذکور، ۱۶۷ مورد بوده که در نهایت با اخذ۱۳۸ 
مجــوز و فروش ۴۵ ملک، حدود ۹۳ میلیارد تومان از این 
محل به خزانه اداره کل اقتصاد و دارایی استان همدان واریز 
شده است.وی افزود : تعداد اموال غیرمنقول شناسایی شده 
در سال ۹۸، ۴۱ مورد بوده که با اخذ۱۳ مورد مجوز، بدون 
فروش تعداد امالک و مبلغ واریزی به خزانه، در لیســت 
مربوطه این اداره کل به ثبت رســیده است؛ این در حالی 
است که در سال ۹۹ با شناسایی ۷۹ اموال غیرمنقول مازاد 
و اخذ ۸۲ مجوز )۲۱ مجوز مربوط به پرونده های ســال 
۱۳۹۸ - ۶۱ مجوز از پرونــده های ۱۳۹۹(، با فروش ۱۵ 
ملک قریب به ۲۳ میلیارد تومــان به خزانه این اداره کل 
واریز شد.همچنین در سال جاری نیز، هیچ مال غیرمنقولی 
شناسایی نشــده و تنها یک مجوز مربوط به پرونده های 
ســال ۱۴۰۰ اخذ شده است.پیمانی گفت :تسهیالت بند 
الف تبصره ۱۸ به منظور رشــد و پیشــرفت استان های 
کشور از طریق ارتقا بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها، 
تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه های 
تولیدی بر پایه آمایش ســرزمین و افزایش تولید اشتغال 

کارافرینی و ارتقاء رشد اقتصادی ایجاد شده است.

جذب سرمایه 98 میلیارد تومانی 
از طریق فروش اموال منقول و غیر 

منقول
یزد- رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد 
گفت: با هدف کمک به همشهریانی که خانه ها و ساختمان 
های آنان در سیل اخیر دچار خسارت و تخریب شده است، 
خدمات رایگان نظام مهندسی ارائه می شود. مهندس »مجتبی 
فرهمند« اظهار کرد:  با تصمیم هیات مدیره این سازمان و 
هماهنگی های بعمل آمده با معاونت عمرانی استانداری یزد؛ 
خدمات نظام مهندسی به مالکین ساختمان های آسیب دیده 
در سیل اخیر رایگان ارائه می شود.وی با بیان اینکه خدمت 
مذکوربه افرادی تعلق می گیرد که پرونده تخریب یا خسارت 
ساختمان آنها توسط شهرداری یا بنیاد مسکن تاییده شده 
باشد، افزود: افراد پس از سیر مراحل اداری و تشکیل پرونده 
در شهرداری یا بنیاد مسکن  و اخذ تاییده های الزم می توانند 
با مراجعه به سازمان نظام مهندسی نسبت به دریافت خدمات 
 رایگان مهندسی در راستای پروانه ساخت خود اقدام کنند. 
وی با اشــاره به اینکه انجام امور مهندســی در این طرح 
با همکاری نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان و 
توســط مهندســین رضوی صورت می گیرد، تاکید کرد: 
سایر مهندسین عضو ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان نیز مــی توانند پــس از تایید مراجــع ذیصالح 
 بدون کسر ســهمیه در این کار خیرمندانه سهیم باشند.
مهندس فرهمند عنوان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح 
در ســازمان نظام مهندسی به رسالت خود درقبال آسیب 
دیدگان سیل اخیر عمل کرده باشیم و کمک کنیم تا بعد 
از این ساختمان های ایمن و امن جایگزین ساختمان های 

تخریب شده گردد.

ارائه خدمات رایگان مهندسی به 
مالکین ساختمان های آسیب دیده 

در سیل
اصفهان - مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسم 
تودیع و معارفه رئیس اداره گاز شهرســتان شــهرضا که 
در محل فرمانداری شهرســتان شــهرضا برگزار شــد با 
اشــاره به اینکه شهرســتان شــهرضا یکی از شــهرهای 
صنعتی و اســتراتژیک استان اســت، بیان داشت: ساالنه 
بیــش از  ۳۶۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ســطح 
شهرستان شــهرضا برای مصارف خانگی،تجاری و صنعتی 
توزیع می شــود و این در حالی اســت که با تالش شبانه 
روزی  همــکاران خدوم و تالشــگر ما در مجموعه صنعت 
گاز کشور و گاز اســتان اصفهان ساالنه از مصرف بیش از 
۳۶۰ میلیون لیتر ســوخت مایــع و حمل و نقل ۱۸۱۰۰ 
تانکر سوخت جلوگیری بعمل آمده و اهمیت خدمات این 
شــرکت بلحاظ نقشی که گاز طبیعی در تولید و اشتغال و 
همچنین بعنوان یک انرژی پــاک در کاهش آلودگی هوا 
بســیار موثر می باشــد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان اصفهان، مهندس عســکری، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر همه ۲ شــهر و۲۲ روســتای شهرســتان 
شــهرضا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند افزود: در 
این شهرســتان بیش از یک هزار و ۱۴۴کیلومتر شــبکه 
گذاری، بیش از ۴۲هزار انشــعاب گاز، ۲۷ ایستگاه تقلیل 
فشار و ۱۲۱ ایستگاه اندازه گیری،۱۵ ایستگاه CPS، پنج 
جایگاه CNG برای گازرسانی به بیش از ۶۲هزار مشترک 
شهری، بیش از ۷ هزار مشترک روستایی و ۳۲۱ مشترک 

عمده و صنعتی اجرا و به بهره برداری رسیده است.
خاطر نشــان می ســازد عســکری، با اشاره به نامگذاری 

شــعار سال از ســوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
بنام تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین گفت: ساالنه ۱۶ 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در راستای اشتغال و رونق 
صنعــت و اقتصاد ، برای گاز رســانی به بیش از  ۱۷۵۰۰ 

واحد صنعتی در سطح استان توزیع می گردد.
وی در ادامــه، با تاکید بر اینکه همگان باید از گاز طبیعی 
به عنوان یک ثروت ملی و یــک انرژی پاک ایمن وبهینه 
مصرف نماینــد، تصریح کرد: تقاضا داریم تمامی مردم در 
مصرف این انرژی ارزشــمند نهایت صرفه جویی را داشته 
باشند و مسئوالن شهرستان ها در آگاهی بخشی و فرهنگ 

سازی این مهم، نقش موثری می توانند ایفا نمایند.
مهندس عســکری، همچنین با اشــاره به اینکه گاز بهای 

مصرفی بر اساس مصوبات قانونی محاسبه 
می شــود افزود: در مقابل خدماتی که شــرکت ارائه می 
نماید و نســبت به اســتمرار تامین گاز طبیعی اقدام می 
کنــد، همه مشــترکین موظف بــه پرداخــت بموقع گاز 
بهای مصرفی می باشــند زیرا توســعه گازرسانی، آبادانی 
شهرســتان ها و ایجاد آسایش برای شــهروندان قطعاً از 
طریق پرداخت بموقع گاز بهاء بهتر و بیشتر محقق خواهد 

شد.
خاطرنشان می ســازد در خاتمه حکم آقای مسعود بهاءلو 
به عنوان سرپرســت اداره گاز این شهرســتان قرائت شد 
و ضمن اعطاء حکم توســط فرماندار شهرســتان شهرضا، 
از خدمــات آقای امیدرضا خامســی در مدت تصدی این 

مسئولیت تقدیر بعمل آمد.

پیشگیری  از مصرف سالیانه بیش از 360 میلیون لیتر سوخت مایع در 
شهرستان شهرضا 
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