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شماره  3762شنبه  24تیر 1396

عملکرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در هفته صرفه جویی
در مصرف آب اعالم شد
مدیر دفت��ر روابط عمومی ش��رکت آب
وفاضالب آذربایجان ش��رقی عملکرد دفتر
روابط عمومی شرکت را در هفته صرفه جویی
در مصرف آب در سال  96تشریح کرد .
مهن��دس باق��رزاده مدی��ر دفت��ر روابط
عمومی ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی در تشریح عملکرد و فعالیت های این
دفت��ر در هفته صرفه جوی��ی در مصرف آب
گفت  :کشور ما با محدودیت منابع آب روبرو
بوده و بهره گیری صحیح از این نعمت الهی
ضروری اس��ت لذا آموزش و ترویج فرهنگ
صحیح مصرف آب در جامعه از اهمیت ویژه
ای برخوردار اس��ت و شرکت آب و فاضالب
اس��تان نیز تالش می کند تا ن��گاه جامعه و
مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نماید
.
وی افزود  :در این راستا دفتر روابط عمومی
سعی دارد با بهره گیری از همکاریهای جمعی
و مشارکت های همگانی بخصوص با استفاده
از ظرفیت ها و توانمندی های س��ازمانهای
مردم نهاد نس��بت به فرهنگ سازی مصرف
بهینه آب اقدام نماید .
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان دربخش دیگری از تبیین عملکرد این
دفت��ر در هفته صرفه جوی��ی در مصرف آب
گفت  :با هماهنگی های انجام ش��ده با صدا و
سیمای مرکز آذربایجان شرقی مدیر عامل
ش��رکت در برنامه ها ی صدا و سیما حضور
یافته ونسبت به ارائه گزارش عملکرد و توصیه
ها و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب
به شهروندان اقدام نمودند .
وی اضافه کرد  :حضور مدیر عامل شرکت
در برنام��ه ه��ای زنده رادیویی “ س��حرلر و
آخش��امالر “با عن��وان لزوم صرف��ه جویی
درمص��رف آب در طول هفته صرفه جویی و
هش��دارهای کمبود آب از دیگر عملکرد این
دفتر در طی این هفته می باشد .
مدیر روابط عمومی شرکت افزود  :نشست
خبری مدیر عامل ش��رکت با حضور بیش از
 70نف��ر از خبرنگاران مطبوع��ات محلی و
سراسری  ،خبرگزاریها  ،صدا و سیمای استان

از دیگ��ر برنامه های ای��ن دفتر بود که در آن
مدی��ر عامل محت��رم ش��رکت اطالعاتی را
پیرامون وضعیت آب اس��تان و لزوم مصرف
بهینه آب و تبیین راه کارهای صحیح مصرف
آب ارائه نمودند .
وی اضافه ک��رد  :با هماهنگی های بعمل
آمد در طول هفت��ه صرفه جویی در مصرف
آب مدیران عامل صنعت آب و برق ،معاونین
و تع��دادی از مدیران و کارکنان ش��رکت با
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه
محترم تبریز از نزدیک دیدار داشتند .
مهندس باق��رزاده در ادامه به بخش های
دیگر فعالیت ها و عملکرد این دفتر در طول
هفته صرفه جوی��ی در مصرف آب پرداخت
وگفت  :اق��دام در خصوص طراحی و چاپ و
نصب پیامهای آموزشی با موضوعات صرفه
جویی در مص��رف آب بصورت بنر و پالکارد
بمقدار  700متر مربع ،توزیع پوس��تر های
متنوع بتعداد  5000نس��خه  ،دفتر نقاشی ،
دفتر یادداش��ت  ،کتاب قصه و بس��ته های
فرهنگی در خصوص صرفه جویی و راههای
مصرف صحی��ح آن انجام گرف��ت و بتعداد
 4000نسخه سی دی نرم افزاردبستان آبی
در بین ش��هروندان توزیع گردید  .همچنین
هماهنگی ب��ا ائمه محترم جمعه و جماعات
استان برای تبیین موضوعات مربوط به آب و
اص�لاح الگ��وی مص��رف در نم��از جمعه و
جماعات در تمامی شهرهای استان از دیگر
فعالیت ها ی این دفتر در هفته صرفه جویی
در مصرف آب بود و با هماهنگی های بعمل
آمده نماینده ولی فقیه در استان نیز در نماز
جمعه بر ضرورت اصالح الگوی مصرف بهینه
آب تاکید کردند و از مردم خواستند که حتما
ص��رف جویی نماین��د و از زحمات کارکنان
شرکت نیز تشکر و قدردانی کردند .
مدیر روابط عمومی ش��رکت اضافه کرد :
برگزاری مس��ابقات قهرمانی تکواندوکاران
نونهاالناستانبهمناسبتهفتهصرفهجویی
در مص��رف آب ب��ود که با هم��کاری هیئت
تکواندوکاران اس��تان و این ش��رکت برگزار
گردی��د که در این مس��ابقات ک��ه با حضور

نونهاالن و خانواده هایشان برگزار شد ضمن
تبیین و تش��ریح اهمیت صرفه جویی بسته
های فرهنگی و آموزش��ی توزیع گردید و به
برندگان مسابقات هدایایی از طرف شرکت
وتوسط کارشناسان اهداء شد .
وی ادام��ه داد  :راهپیمای��ی خانوادگ��ی
گرامیداش��ت هفته صرفه جوی��ی در محل
پارک ائ��ل گلی از دیگر برنام��ه ها بود که با
حضور خانواده های همکاران انجام گرفت که
بس��ته های فرهنگی نیز در بین خانواده ها
توزیع گردید.
همچنینیکبرنامهکوهنوردینیزتوسط
گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان
با شعار “ حفظ آب  ...حفظ زندگی است “ به
قله بزقوش انجام گرفت .
وی در پایان افزود  :طراحی و چاپ دعای
قنوت نماز عید سعید فطر به همراه شعارهای
مص��رف بهینه آب از دیگر اقدامات این دفتر
بود که بتعداد  5000نس��خه چاپ ودر بین
نمازگزاران عید فطر در س��طح استان توزیع
گردید همچنین پخش سرشیرهای کاهنده
مصرف آب در بین مش��ترکین پر مصرف از
دیگر برنامه ها بود .
الزم به ذکر اس��ت در ط��ول هفته صرفه
جوی��ی در مصرف آب پیامهای صرفه جویی
در قبوض مش��ترکین درج و همچنین پیام
های��ی با عناوین و موضوعات صرفه جویی از
طریق س��امانه پی��ام کوتاه به هم��کاران و
خبرنگاران و تعدادی از ش��هروندان ارس��ال
گردید .

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد قطعه زمینی با مشخصات ذیل را از طریق فراخوان عمومی در قالب ماده  100قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و با قیمت کارشناسی روز به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید .لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل
می آید ظرف مدت  10روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی فراخوان نسبت به دریافت اسناد و شرکت در فراخوان اقدام و مدارک خود را در پاکت
دربس�ته به دبیرخانه اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان قزوین واقع در بلوار مدرس روبروی مس�جد محمدرسول اله تحویل و رسید دریافت
نمائید/.ف
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مساحت

کاربری

قیمت هر مترمربع

1
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آموزشی
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2/169/000/000

نوبت اول 1396/4/19:
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آدرس ملک

پالک ثبتی

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﺁﺑﻨﻜﺎﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻃﻼﻕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ230
بهزیستی
حافظ-ﺩﺭجنب
ﻗﻀﺎﻳﻰ– منطقه
محمدیه
ﻋﻤﻮﻣﻰ اصلی
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ31/32
 97/98فرعی از
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ساختمانﺷﻬﻴﺪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ
–خیابان ﻭﺍﻗﻊ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ4ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺒﺮﺩ قزوین
بخش 14
ﺟﻨﻮﺑﻰ -ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9509980200001496
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1396/5/22ﺳﺎﻋﺖ 9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  230ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/41427

اداره کل روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺥ ﺁﻗﺎ ﻓﻴﻀﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺁﻗﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻫﻤﮕﻲ ﻓﻴﻀﻲ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺁﻗﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ
ﻣﺸﺎﻉ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 118
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609980241500199ﺛﺒﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/5/24ﺳﺎﻋﺖ 9:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/41165

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  118ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻄﻬﺮﻩ ﮔﻮﺩﻳﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 280
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9501287ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ  1396/5/23ﺳﺎﻋﺖ 10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/41160

به منظور ساماندهی وضعیت ترافیکی ؛ معابر سطح شهر خط کشی می شوند
در راستای ساماندهی وضعیت ترافیکی
وافزایش ضریب ایمنی تردد ،معابر س��طح
ش��هر خرمش��هر ب��ا اعتب��اری بال��غ ب��ر
1/500/000/000ری��ال خ��ط کش��ی می
شوند.
مصطفی میاح پور مدیر عامل س��ازمان
حمل و نقل ش��هرداری خرمشهر از اجرای
خط کش��ی محوری و عابر پی��اده در تقاطع
ه��ای چراغ دار و معابر پرتردد با اس��تفاده از
رنگهای دو جزئی خبر داد .
میاح پور با اش��اره به اجرای خط کشی
محوری و عابر پیاده با هدف افزایش ضریب
ایمنی تردد ،تس��ریع و تس��هیل در ت��ردد خودروها ،
برق��راری نظم و تأمین امنیت ش��هروندان افزود :خط
کشی محوری در بلوارهای اصلی شهر ،میدان مطهری
،بلوار آیت اهلل خامنه ای ،جاده س��احلی  ،میدان معلم ،
مقابل ش��هرداری و بس��یاری از مراکز پر ترذذ شهر ذر
حال انجام اس��ت.وی تصریح نمود :اجرای خط کشی
عاب��ر پیاده با رنگ دو جزئی نیز م��وازی با اجرای خط
کشی محوری در سطح شهر و باالخص در مکان های
پ��ر ت��ردد و حادثه خیز در حال اجرا می باش��د که هم
اکنون در حدود  20نقطه از سطح شهر خط کشی عابر
پیاده اجرا ش��ده که این امر تا پایان سال به  100نقطه
خواهد رسید .
مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری خرمشهر
در ادام��ه گفت :برنامه ریزی ه��ای الزم جهت اجرای
خط کشی برای معابر دیگر سطح شهر نیز ادامه دارد که
امیدواریم ظرف مدت چند ماه آینده این پروژه به پایان
برسد.جوانترینمدیراجراییشهرخرمشهر خاطرنشان
س��اخت :نمود واضح اینگونه خط کش��ی ها در تقاطع
های سطح شهربه راحتی می توان مشاهده کرد که از
یکس��و خودروها را مجاب می کند که در پش��ت خط
ایست توقف کنند و از طرف دیگر امنیت و نظم ترافیکی
را در تقاطع های اصلی س��طح شهر جهت عبور ومرور
عابرین پیاده ایجاد می نماید.
این مقام مس��ئول افزود :ارتق��ای ایمنی در رفت و
آمدهای ش��هری از اهمیت ویژه ای برخودار است و به

نوبت دوم

آگه�یفراخ�وانعموم�ی

قیمت کل مساحت
زمین

مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری خرمشهر:

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  280ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﮋﺩﻩ ﻭﻫﺎﺑﻲ ﺧﻨﻜﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  283ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  9509980243101071ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺩﺭ 1396/5/24
ﺳﺎﻋﺖ 11:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  283ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/41156
ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺖ ﺳﺎﺩﺍﺕ
ﻗﻠﻤﺰﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 753ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  17ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺟﻨﻮﺑﻲ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺷﺮﻗﻲ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ 9609981075300166ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1396/5/24ﻭ
ﺳﺎﻋﺖ 17:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  753ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/41113

ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ

ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  110/32308ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/3/22ﺑﭽﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻮﻓﻲ » ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺎﺩﺭﻱ « ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

همین نس��بت ،اجرا ،نگهداری و بهسازی آنها نیز حائز
اهمیت است.
میاح پور در خصوص کم رنگ شدن این خط کشی
ه��ا به مرور زمان و به دلیل معضل گرد و خاک منطقه
ای گفت  :در تدارک خریذ دس��تگاه شستش��وی این
خطوط هستیم  ،چرا که بسیاری از هزینه های دوباره
رنگامیزی آنان را برطرف میکند.
-1نص��ب وتعوی��ض تابلوه��ای پایان��ه هج��رت
وتاکسیرانی
-2بازسازی ترمینال هجرت بعداز  21سال ازجمله
روش��نائی ونورپردازی ،رنگ آمیزی ،کفپوش گذاری
،اتاق نگهبان��ی ،احداث خوابگاه حمام کارواش ،ترمیم
سرویس بهداشتی
-3تعمیر س��ی ان جی بلوار شهدای گمنام به طور
کامل وآماده س��ازی جهت بهره برداری توسط بخش
خصوصی -4برگزاری دوجش��ن بزرگ بعد ازچندین
سال برای پرس��نل سازمان حمل ونقل واهدای جوایز
نفیس به پرس��نل زحمت کش س��ازمان حمل ونقل
اتوبوسرانی،ترافیک،ترمینال هجرت وتاکسیرانی
-5پیگیری مس��تمر ب��رای نوس��ازی حمل ونقل
عمومی (اتوبوس��رانی)به همت نماینده محترم جناب
آقای س��امری وش��هردارمحترم جناب آقای ساعدی
وانتقال اتوبوس��های فرس��وده از طریق وزارت کشور
وس��ازمان همیاریها ودهیاریهای کشور با بیش از 15
سفر به تهران -6اهدائی بن ماه رمضان به کلییه پرسنل
سازمان پیگیری برای تعویض تاکسیهای فرسوده مدل
 86از طریق اتحادیه تاکسیرانی سراسر کشور وپرداخت
وام ب��رای پیش پرداخت با پیگیریهای نماینده محترم
وش��هردار -7 .پیگیری برای خرید یک دس��تگاه مزدا
دوکابین ب��رای مدیریت ترافیک -8 .س��فر با اعضای
هیئت مدیره س��ازمان به اصفهان وبازدید از ش��رکت
اس��کانیا برای باز سازی صفرتا صد اتوبوسهای اسکانیا
بعداز چندین سال -9بازسازی کولرهای پایانه هجرت
برای رفاه حال مسافران عزیز

-10پیگی��ری ب��رای راه ان��دازی خ��ط
خرمشهر-س��ربندر (ماهشهر)خرمش��هر-
شادگان توسط نماینده محترم وشهردارشهر
-11انتقال 5دستگاهدیگراسکانیابهتهران
برای بازسازی صفرتا صد
-12احداث یک دس��تگاه اتوبوس وی آی
پی اس��کانیا ب��رای مراعات ویژه شهرس��تان
(درحال احداث در تهران)
-13رنگ آمیزی نمای لوله های ترافیکی
سطح شهر
-14خط کش��ی خطوط عابر پیاده نقاط
اصلی شهر و
-15نصب دوربین های س��رعت س��نج در 3نقطه
(ج��اده خرمش��هر-اهواز)(آبادان –خرمش��هر)
(کمربندی)
-16خط کش��ی های عابراصلی (خرمشهر اهواز)
(خیابان نقدی) (ساحلی هر دو طرف)(خرمشهر آبادان)
-17پیگیری برای راه اندازی پارک بان هوشمند که در
مراحل پایانی می باشد
-18پیگیری برای تحت نظر آوردن تمامی آژانسها
وتاکس��ی تلفن��ی زی��ر نظر س��ازمان حم��ل ونقل با
پیگیریهاینمایندهمحترمشهرداروفرماندارودادستان
محت��رم -19پیگی��ری اح��داث ت��االر رس��توران
وتعداد30سویت مدرن در محوطه ترمینال برای رفاه
وحال مس��افران خارجی که از کشور عراق وارد خاک
مقدس جمهوری اس�لامی می ش��وند،زایرین اربعین
حس��ینی ومهیمانان نوروزی به صورت مش��ارکتی با
بخش خصوص��ی -20پیگیری واحداث س��اختمان
دوطبقه سازمان مدیریت حمل ونقل به متراژ 700متر
مربع ک��ه ش��امل مدیریتها،مدیری��ت پایانه هجرت
،مدیری��ت ترافی��ک ،مدیریت تاکس��یرانیومدیریت
اتوبوسرانی طبقه پایین وطبقه فوقانی حوزه مدیر عامل
،معاونت مالی واداری روابط عمومی وسالن اجتماعات
اس��ت که در مراحل پایانی می باشد که انشااهلل یکی از
مهمترینوشیکترینسازمانهایخرمشهرخواهدشد
که در ش��ان ومنزلت مردم عزیز وش��ریف خرمش��هر
باشد.

آگه�یمناقص�هعموم�یی�کمرحل�های
دانش�کدهعلومپزش�کیوخدماتبهداش�تیدرمانیآبادان

نوبت اول

ش�مارهمناقصه/1005د/ن96/

نظر به اینکه دانش�کده علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد پروژه دیوار کشی بیمارستان شهید
معرفی زاده شهرستان شادگان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل
می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس  :آبادان –ابتدای خیابان  30متری ذوالفقاری
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان  -اداره امور قراردادها مراجعه نمایند .و یا از طریق سایت ملیاطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس  http:iets.mporg.irتهیه نمایند.
مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ  96/04/24لغایت 96/04/26
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اس�ناد  :مبلغ  100،000ریال به ش�ماره حساب  2178372387007بانک ملی واریز و اصل
فیش را همراه با معرفی نامه رسمی ارائه نمایید ( فروش اسناد فقط به صورت حضوری می باشد)
می�زان تضمین ش�رکت در مناقصه  :مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه  20.110.000ریال و با اعتبار حداقل س�ه ماهه به نام
دانش�کده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره  4185197938بانک ملت
شعبه احمد آباد شمالی به نام تنخواه سپرده دریافتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان واریز و فیش
تهیه و اصل آن را در پاکت (الف ) قرارداده
مهلت ارسال پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1396/05/08
تاریخ گشایش پیشنهادات  :روز دوشنبه مورخ  1396/05/09ساعت 10:00
رتبه مورد نیاز  5 :ساختمان
مبلغ برآورد پروژه  4.536.450.178 :ریال
محل تحویل پیش�نهادات  :آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان  30متری -س�اختمان مرکزی دانشکده –دفتر مدیریت
حراست دانشکده
لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی
 hn-abn.ajums.ac.irو  http:iets.mporg.irمراجع�ه گ�ردد و ی�ا ب�ا تلف�ن  06153384004-7مرک�ز تلف�ن و
 06153384017اداره منابع فیزیکی و  06153384015اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

اداره قراردادها  -مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

