


برق استان ایالم در آستانه خاموشیمرمت کوشک تاریخی وفایی در استان قم آغاز شد
قم / محمد توکلی: کوشکتاریخیوفاییدرروستایقاضیباالدربخشسلفچگانازتوابعاستانقمدرحالمرمتاست.مدیرکل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقمبااعالماینخبرگفت:»درآخرینجلسهشورایفنیمیراثفرهنگیاستانقمکلیات
طرحمرمتکوشکوفاییموردتأییدقرارگرفت.اینمرمتتوسطسرمایهگذارانجاممیشــودکهمصوبشده200میلیاردریال
تسهیالتروستاییدریافتکند.اینمرمتشاملاحیایسقفهایفروریخته،اصالحطاقوقوسها،مرمتاستخرموجودو...است.
حمیدیزدانیافزود:مقررشدمشاورطرحمرمت،برایتغییرکاربرِیمنبعآبموجوددربناوتغییرکاربریطبقههمکفوسایرموارد
مطرحشدهجزئیاتاجراییراتهیهودرجلسهبعدیشورایفنیارائهنماید.باتوجهبهساختار،تزئیناتومصالحبهکاررفتهدرکوشک

وفاییمیتوانقدمتآنرابهاواخردورهقاجارنسبتداد.

ایالم/ گروه استان ها: مدیرعاملشــرکتتوزیعنیرویبرقاستانایالمگفت:هماکنوندراســتانمصرفبرقبه۴00مگاوات
ساعتدرروزرسیدهدرحالیکهسهمیهمصرفبرقاستانکمترازاینمیزاناست.بااینوجودتاکنونخاموشینداشتهایم.هادی
شیرخانیاظهارکرد:متاسفانهدردوهفتهگذشتهازخطوطقرمزمصرفبرقدراســتانوسهیمهتعیینشدهعبورکردهایمولیبا
تالشهمکارانتاکنونخاموشیبرقاعمالنشدهاست.درصورتیکهروندروبهرشدمصرفبرقبههمینمنوالبهطورفزایندهادامه
داشتهباشدبراینجاتشبکهبرقکشورواستانمجبوربهاعمالخاموشیخواهیمبود.ویگفت:اگرمردمخوباستانبتواننددر
ساعتطالییمدیریتمصرفساعت۱۳تا۱۷و20تا2۳شــرکتتوزیعنیرویبرقرایاریکنندکاربهسهمیهبندیوخاموشی

نخواهیدکشید.
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استانها
Provinces:مدیرکل بنیاد مسکن گلستان

سیل اخیر گلستان به ۳۹۲ واحد 
مسکونی خسارت زد

گرگان/ فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com 


مدیرکلبنیادمســکناستانگلستانگفت:
سیلدرگلســتانبه۳۹2واحدمسکونیدر
۵2روستاوچهارشهرخســارتزدکه۳۴۹
واحدآنتعمیریو۴۳واحدآناحداثیاست.
سیدمحمدحسینیدرجلسهشورایمدیریت
بحرانبنیادمسکناستانبااشارهبهوقوعسیل
اخیراظهارکرد:بایدعللخسارتهایوارده
بهروستاهامشخصشودوبنیادبایدتعریف
پروژههایپیشگیریراباجدیتبیشازپیش
دنبالکندتاازوقوعخســارتهایتکراری
جلوگیریشــود.ویبهکارشناسانمدیریت
بحرانمأموریتدادتانتایجمطالعاتواقدامات
خودراباهدفپیشــگیریازوقوعحوادثبه
ویژهحوادثتکراریدراسرعوقتبهمدیریت
بحراناستانداریاعالمکند.حسینیاجرای
طرحهایهادیکــهدرآنمطالعاتجامعی
درخصوصهدایتآبهایسطحیوسیالبها
انجاممیشودرادرپیشگیریازوقوعحوادث
مهمواساسیدانست.ویدرخصوصمیزان
خســارتهایواردهبهواحدهایمسکونی،
ابنیهفنیوتاسیساتروبناییگفت:۳۹2واحد
مسکونیدر۵2روستاو۴شهرموردخسارت
واقعشــدهکه۳۴۹واحــدآنتعمیریو۴۳
واحدآناحداثیاست.ویتصریحکرد:سیل
به۳2کیلومترازراههاومعابرو۵۷دهنهپل
وابنیهفنیواقعدرطرحهایهادیروستاها
خسارتزدکهمیزانخســارتواردهبهاین
بخش۷۱میلیاردو۳00میلیونتومانارزیابی

شدهاست.

کوتاه از استان ها شنبه 4 مرداد 1399  6
سال بیست و نهم | شمـاره 6292
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 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان زنجان خبر داد:

اجرای 17عنوان طرح و عملیات 
آب رسانی در ابهر

زنجان/ صحرا رضایی
news@ naslefarda.net

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانزنجانگفت:
اینشرکتطیســالجاری۱۷طرحوعملیات
آبرسانیرادرشهرهاوروستاهایشهرستانابهر
اجراییکردهاست.علیرضاجزءقاسمیاظهارکرد:
رفعمشکلچندسالهتأمینآبمنطقهحیدرآباد،
شریفآباد،رفعمشکلآبروستایعمیدآبادازجمله
اقداماتشــرکتآبوفاضالبطیسالجاریدر
شهرستانابهراســت.ویافزود:اصالحوبازسازی
شبکهتوزیعآبآشامیدنیدربافتفرسودهوقدیمی
شهرابهروتکمیلخطانتقالچاهجدیدشهرصائین
قلعهبهطول۹00مترنیزازدیگــراقداماتانجام
شدهدرشهرستانابهراست.ویتصریحکرد:آغاز
عملیاتاجراییحفروتجهیزیکحلقهچاهعمیق
جدیدبااعتباریافزونبر۱0میلیاردریالازدیگر
اقداماتیاســتکهامســالبرایتأمینآبپایدار
درمنطقهشــناطوطالقانیشمالیانجامپذیرفته
است.جزءقاسمیبااشارهبهایجادزیرساختهای
آبرسانیدرمناطقروستاییابهرگفت:راهاندازی
ســامانههایگندزداییدرروســتاهایخراسانلو،
ازناب،ارهان،درسجینوپیرسقاازاقداماتیاستکه
دراینراستاانجامگرفتهاست.ویاجرایعملیات
لولهگذاریجهتاتصالچشمههایخلیفهحصار،
آقجهکنــدوتودهبینبهمخزنذخیــرهآب،آغاز
عملیاتاجراییاصالحشــبکهآبروستایحصار
قاجاروبرگزاریمناقصهاجرایپروژهآبرسانیبه
روستاهایمیموندرهومهستانراازدیگرطرحهای
آبرسانیروستاییدرشهرستانابهربرشمرد.وی
گفت:بازسازیمنبعهواییقدیمیروستایقروه،
بهسازیوترمیمچشمهروستایچرگروآقجهکند،
بهرهبرداریازدیتاالگرهایفشارســنجیدرنقاط
مختلفشهریوتهیهنقشهجامعGISتاسیسات،
GISمخازنوتجهیزاتشهریوآغازتهیهنقشههای
درروستاهایشهرستانابهرازدیگراقداماتشرکت

آبوفاضالباستاناست.

دریچه

انجمن؛ پشتوانه کودکان بی سرپرست
نسل فردا/  گروه استان ها

news@ naslefarda.net

نزدیکبه۵0ســالپیشدرگوشهای
ازشــهراصفهانعدهایازخیریندور
همجمعشــدندتاامنیــتوآرامشرا
برایخانوادههایبیسرپرستبهوجود
آوردند.ازهمینروباتأســیسانجمن
مددکاریامامزمان)عــج(ویژهایتامتا
بهامروزدراینمسیرپرخیروبرکتگام
برداشتند.فرصتیدستدادتادرآستانه
پنجاهمینســالفعالیتاینانجمنبا
»علیمحمدســهرابی«مدیرعاملاین
انجمنگفتوگوییصمیمانهداشــته
باشــیموبافعالیتهایآنبیشترآشنا
شویم.آنچهمیخوانیدماحصلگفتوگو

باایشاناست.
لطفًا در رابطه با فعالیت های 

این انجمن بیشتر بگویید
ازمحاسنبرجستهمؤمنان،سرپرستی
ایتامومحبتبهآناناستلذاازهمین
روجمعیازخیراندیشانجامعهمذهبی
شــهرتاریخیاصفهانحدود۵0سال
پیشبرآنشدندکهفرزندانفاقدپدر
درمحلهشانرابهطرقمختلفوپنهانی
حمایتمالیوتدارکاتیکنند.بدیننحو
کهاگرپدربههرجهتدارفانیراوداع
کندوبازماندگانشازپشــتوانهمادیو
اقتصادیخوبیبرخوردارنباشند،جبر
روزگاردستشــانرابهســویدیگران
درازنکند.درواقعانجمندرراســتای
رســالتخطیرخویشضمــنتوجهو
تأکیدبــرابعادتربیتــیومراقبتهای
اخالقی،خانوادههایتحتپوششرادر

تأمیننیازهایضروریازجملهخوراک
وپوشاک،مسکن،درمانونیزاشتغال،
ازدواجوتحصیلفرزندانازدبســتانتا

دانشگاهیاریمیدهد.
از خدماتی که به خانواده ها 

ارائه می شود بگویید
اختصاصاعتبارنقدی،دریافتارزاقو
موادغذاییازفروشگاهانجمنبرابرسرانه
درهرماه،تأمینگوشــتگرممصرفی
خانوادههاییتیمازمحلنذورات،تأمین
نان،تأمینپوشــاکفرزندانومادران.
تأمینلوازمخانگی،کاالهایمصرفیو
فرشموردنیازخانوادههابراساسنیازو
ضرورت.فراهمکردنامکاناتتحصیلی
برایفرزندانیتیمازدبستانتادانشگاه
وتشویقآنانبهشرکتدرفعالیتهای

علمیفوقبرنامه.
چه خدمات پزشکی توسط 

انجمن ارائه می شود؟
خانوادههایتحتپوشــشازدرمانگاه،
دندانپزشــکیوداروخانــهانجمــن
میتواننداستفادهکنند.البتهخانوادهها
ازهمــکاریتعدادزیادیازپزشــکان
متخصصدرسطحشــهردرامردرمان
ومراقبتپزشــکیمیتواننــدبهطور

افتخاریاستفادهکنند.
یکی از کارهای انجمن ارسال 
تابلوی تسلیت و تاج گل برای 
مراسم است. در سطح اصفهان چند 

شعبه مخصوص انجام این کار است؟
سفارشتابلویتســلیتوتاجگلبرای
مراسمومجالسگوناگونیکیازمنابع
عمدهدرآمدانجمنراتشکیلمیدهد.
درواقعمبالغپرداختیبابتآندرتأمین
معاشوتعلیموتربیتکودکانونونهاالن
یتیمهزینهمیشودکهقطعاًموردرضای
الهیوشــادیروحمتوفیخواهدبود.
امیدآنکهاینابتکارسازندهوسرشاراز
عاطفهواحساسانجمنمددکاریجای
بسیاریازاسرافکاریهایمتداولرادر
جامعهبگیرد.همانگونهکهمستحضرید
روزانهمیلیونهــاتومانگلطبیعیدر
مجالسترحیمهزینهمیشــودکهنه
سودیبهمتوفیمیرســاندونهاثری
برایبازماندگانداردوایناسراف،دل
هردردآشــناییراجریحهدارمیسازد.
لذاشهروندانمیتوانندبااستفادهازتاج
گلهایبسیاریزیبایمصنوعیانجمن
ثوابیرابهروحمرحومفرستادهوکمکی
همبهیتیمانجامعهبکنند.مادرحال
حاضر۱6شعبهدرسطحشهراصفهان
داریموالبتهسفارشتابلوتسلیتوتاج
گلبرایمجالسومراسمازشهرستانها
وخارجکشورباارتباطتلفنیواینترنتی
پذیرفتهمیشودونیازبهحضورشخص
نبودهوحملونقلتــاجگلهارایگان

است.
شهروندان چه کمک هایی 

می توانند به  انجمن  داشته باشند؟
شهروندانمیتوانندباپرداختنذورات
بــهخصوصذبــحگوســفند،هدایای
نقدی،کفارهروزه،ثلثمــال،خیرات
ومبّراتواشــتراکماهانهدرحمایت

ازخانوادههــاییتیمنیازمندســهیم
باشند.

همچنینبرایاطالعاتبیشترمیتوانند
باگرفتنشماره0۳۱۳۴۷۱۱08۱باما

درارتباطباشند.

در گفت وگو با مدیرعامل انجمن مددکاری امام زمان)عج( مطرح شد:

ردا
ل ف

س
س :ن

عک

مشهد /  زهرا آخوندی 
z.a.naslefarda.1359@gmail.com

معاونخدماتشــهریشــهرداریمشهدازبه
کارگیریبیشازهجدههزارکارگرساختمانیطی
دوماهونیمپسازاجرایطرحساماندهیکارگران
فصلی،ساختمانیوموقتتوسطمردموکارفرما

درسطحشهرخبرداد.
مهدییعقوبیاظهارکرد:برایساماندهیکارگران
موجوددرمیادینوبولوارهایســطحشهرپنج
جایگاهبهآدرسهایدالوران،میدانفردوســی،

سیدرضیوامامحســین)ع(وسیدیدرسطح
شهرجانماییشدهاست.

ویافزود:ازدهماردیبهشــتکهاینطرحآغاز
شــدتاکنون28هزار۳0۴کارگربــرایاعزام
جهتانجامکاردرســامانهبهجایگاههامراجعه

کردهاند.
ویبیانکرد:کارگرانیکهتاســاعت۱0صبح
برایکاراعزامنشــدهانددرپروژههایشهریبه
کارگیریمیشــوندکهتاکنــوندوهزارو۴۷۵
کارگردرپروژههایکشفرودوپروژههایعمرانی

مشغولبهکارشدهاند.

یعقوبیبااشــارهبــهاینکهحقوقایــنافرادبه
صــورتروزانهپرداختمیشــودخاطرنشــان
کــرد:ازمیــانکلیــهکارگرانــیکهبــهاین
جایگاههامراجعــهکردهاندتاکنــون۱8هزارو
۳۱8کارگرتوســطمردموکارفرمابهکارگیری

شدهاند.

با اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی، ساختمانی و موقت

بیش از 18هزار کارگر مشغول به کار شدند

مشهد

 169 ماده  رعایت  و  سرمایه  افزایش  بر  مبنی   1399/05/02 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  راستای  در 
اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردید سرمایه شرکت از 
 مبلغ 1.000.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000.000 ریال از طریق واریز نقدی سهامداران و از محل صدور سهام جدید 
)برابر بند یک ماده 158 قانون تجارت( افزایش یابد، لذا حساب شماره 5604537497 عهده بانک تجارت شعبه نظر 
غربی کد شعبه 56040 جهت واریز مبلغ ناشی از افزایش سرمایه اعالم می گردد و هر یک از سهامداران که تمایل به 
حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهی جهت خرید سهام ناشی 
از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش )هر سهم 9 سهم در شرکت هر یک سهم به ارزش 10.000.000 ریال( اقدام 
نمایند و رسید مربوطه را به آدرس: اصفهان، خیابان توحید جنوبی، بن بست سلیمیان، پالک 37، تحویل هیئت 

مدیره دهند. 
* الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه 
و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننمایند، هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم های استفاده 
نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران یا غیر سهامداران واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب 

هیئـت مدیـرهحق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت 
شرکت شیمی نفت پاسارگاد )سهامی خاص( شماره ثبت 56658 و شناسه ملی 14005866572

 169 ماده  رعایت  و  سرمایه  افزایش  بر  مبنی   1399/05/02 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  راستای  در 
اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردید سرمایه شرکت از 
 مبلغ 1.000.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000.000 ریال از طریق واریز نقدی سهامداران و از محل صدور سهام جدید 
)برابر بند یک ماده 158 قانون تجارت( افزایش یابد، لذا حساب شماره 5604537497 عهده بانک تجارت شعبه نظر 
غربی کد شعبه 56040 جهت واریز مبلغ ناشی از افزایش سرمایه اعالم می گردد و هر یک از سهامداران که تمایل به 
حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهی جهت خرید سهام ناشی 
از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش )هر سهم 9 سهم در شرکت هر یک سهم به ارزش 10.000.000 ریال( اقدام 
نمایند و رسید مربوطه را به آدرس: اصفهان، خیابان توحید جنوبی، بن بست سلیمیان، پالک 37، تحویل هیئت 

مدیره دهند. 
* الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه 
و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننمایند، هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم های استفاده 
نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران یا غیر سهامداران واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب 

هیئـت مدیـرهحق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت 
شرکت شیمی نفت پاسارگاد )سهامی خاص( شماره ثبت 56658 و شناسه ملی 14005866572

 شرایط: 
-مبلغهزینهخریداسنادمناقصهميبایستبهشمارهحساب100600160021بانکشــهربهنامهزینهشهرداريقمواریز

گردد)هزینهخریداسنادمناقصهغیرقابلاستردادميباشد(
-نوعضمانتنامهشرکتدرمناقصهپروژههايفوقیکیاترکیبيازضمانتنامههايذیلقابلارائهمیباشد:

۱-ضمانتنامهبانکيدروجهکارفرما)باحداقلسهماهاعتبار(
2-ارائهاصلفیشواریزوجهنقدبهشمارهحساب100300430054بانکشهربهنامشهرداريقم

۳-ضمانتنامههایمذکوردربندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده۴آئیننامهتضمینمعامالتدولتیبهشــماره۱2۳۴02/
ت۵06۵۹هـمورخ۱۳۹۴/۹/22

۴-مطالباتبلوکهشدهپیمانکارازشهرداریقم
-ارائهگواهینامهصالحیتازسازمانبرنامهوبودجهکشور

-ارائهگواهینامهتأییدصالحیتایمنيپیمانکاريازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيالزاميميباشد.
-برندگاناولودوممناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتیبضبطخواهدشد.

-شهرداریدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

-سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهموجودميباشد.
-حداکثرمهلتخریداسنادمناقصهوارائهپاکاتپیشنهادقیمتتا۱0روزپسازانتشارآگهینوبتدومميباشد.

-مبلغپیشنهادیمیبایستازحیثمبلغمشخص،معینوبدونابهامبودهودرپاکتالکومهرشدهتسلیمگردد.
-مناقصهگرانبایدیکنسخهازاسنادمناقصهراخریدارينمودهوباقیدقبولیوبدونقیدوشرط،مهروامضاکردهوبهپیشنهاد

خودضمیمهنمایند.عدمانجاماینمهمازجانبهریکازمناقصهگرانباعثحذفآنانازفرایندمناقصهميگردد.
-طبقشرایطخصوصیپیوستاسناد،اینپروژهفاقدپیشپرداختمیباشد.

-طبقشرایطخصوصیپیوستاسناد،اینپروژهدارايتعدیلمیباشد.
-هزینهدرجآگهیهابرعهدهبرندهمناقصهميباشد.

  محل توزیع اسناد: 
1- حضوري: قم-بلوارامامموسیصدر-ساختمانشهرداریمرکز-بلوکB-طبقهدوم-معاونتفنيوعمرانيشهرداري

قم-ادارههماهنگيوبرنامهریزيامورعمراني-شمارهتماس:02۵-۳6۱0۴۵8۵
2- غیر حضوري:مراجعهبهسامانهمناقصهگرانشهرداريقمبهنشــانيPeyman.Qom.irوخریداسنادبهصورت

الکترونیکي
توجه:مناقصهگرانمحترمدرصورتخریداسنادمناقصهبهصورتالکترونیکيازسامانه،بایدیکنسخهازآنراچاپنمودهو

باقیدقبوليشرایطکارفرما،تماميصفحاتآنرامهروامضانمودهودرداخلپاکاتمربوطهقراردهند.
-محلتحویلپاکات:قم-بلوارامامموسیصدر-ساختمانشهرداریمرکز-بلوکA-طبقهششم-ادارهحراستوامورمحرمانه

آگهي مناقصه عمومي
 شهرداري قم در نظر دارد  پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلي زیر از طریق مناقصه 

عمومي به شرکتهاي واجد شرایط واگذار نماید.

مبناي برآوردفهرست برآورداولیه)ریال(عنوان پروژه
بهاء 

حداقل رتبه 
مبلغ مدت اجرامناقصه گر

ضمانتامه)ریال(
هزینه خرید 
اسناد)ریال(

احداث بوستان 
ابنیه 1399و توزیع 26,626,952,920رضوان فاز یک

نیروي الکتریکي1398
رتبه 5 ابنیه و 

1,332,000,0002،670،000 6 ماهساختمان

نوبت اول


