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کرمانشاه  60هزار خانه روستایی "غیرمقاوم" دارد
ایسنا  :معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه اظهار کرد :برآورد
ما وجود  60هزار واحد مسکونی روستایی غیرمقاوم در استان است ...

اصناف ،بازوي پليس در عرصه
امنيت اقتصادي هستند

جانشـين فرمانـده انتظامـي اسـتان اصفهـان در
همايـش پليـس و اصنـاف گفـت :يكـي از راهبردهاي
ويـژه نيروي انتظامـي براي برقـراري امنيـت در تمام
ابعـاد زندگـي اجتماعـي ،تعامـل بـا اقشـار مختلـف
جامعـه اسـت .
سـرهنگ حسـين حسـين زاده در همايـش پليـس و
اصنـاف اظهـار داشـت :ارتبـاط خوبي بيـن فرماندهي
انتظامـي اسـتان و اتحاديه هـاي اصناف برقرار شـده
و نتيجـه ايـن تعامـل و همكاري منجر شـده تـا امنيت
بهتـري را در حـوزه هـاي قاچـاق ،امنيـت اخالقـي،
پيشـگيري از جرايـم خصوصـاً سـرقت و سـاير موارد
در سـطح بـازار بـزرگ اصفهان شـاهد باشـيم.
اين مقـام مسـئول بابيان اينكـه بازار بـزرگ اصفهان
امـروزدر سـطح كشـور از اعتبـار ويـژه اي برخـوردار
اسـت اظهـار داشـت :مجموعـه پليـس اسـتان خـود
را ملـزم بـه حفـظ امنيـت ايـن بـازار مـي داننـد و
تمـام تلاش خـود را در راسـتاي منويـات مقـام
معظـم رهبـري مبنـي بر ايجـاد امنيـت اقتصـادي كه
بسـتر سـاز اقتصـاد مقاومتـي و حمايـت از توليد ملي
اسـت بكار مـي بندد.
جانشـين فرمانده انتظامي اسـتان از اصناف ،به عنوان
بـازوي پليـس در عرصـه امنيـت اقتصادي يـاد كرد و
اظهـار داشـت :اصنـاف نقش ويـژه اي مـي توانند در
توليـد امنيـت و پيشـرفت چرخـه اقتصـاد اسـتان ايفا
كنند و مسـماً همـكاري  ،همدلـي و همزباني صنوف در
طـول سـال با خادمـان خـود در نيـروي انتظامي باعث
مي شـود شـاهد افزايش روز افـزون و ارتقـاي امنيت
در جامعه باشـيم.
وي افـزود :اگـر واحدهـاي صنفـي بـه توصيـه هـاي
پليـس بـا دقت توجـه كنند ،اگـر موارد مشـكوك را به
مـا اطلاع دهنـد و اگر در صـورت مشـاهده تخلفي در
بيـن همـكاران بـه يكديگـر امر بـه معـروف و نهي از
منكرنماينـد كمتـر با مشـكالت در سـطح بـازار مواجه
خواهيم شـد.
سـرهنگ حسـين زاده با بيـان اينكه پليـس در خدمت
اصنـاف اسـت اظهـار داشـت :مجموعـه فرماندهـي
انتظامـي اسـتان آمـاده دريافـت هرگونـه انتقـاد و يـا
پيشـنهادي از سـوي مديـران و اتحاديه هـاي اصناف
در خصـوص بهتـر شـدن عملكـرد خـود اسـت و از
نظـرات بجـا و شايسـته آنـان اسـتقبال مـي كند.
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خطوط لوله اصفهان 14 ،میلیارد لیتر فرآورده های نفتی را انتقال داد
مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان ،میزان مبادله نفت و فراورده های نفتی بوسیله
خطوط لوله اصفهان در شش ماهه نخست امسال را ...

در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و لهستان مطرح شد؛

همکاری های صنعتی و کشاورزی
بین اصفهان و لهستان تقویت می شود

نشســت بررســی فرصــت هــای تجــاری و
ســرمایه گــذاری اصفهــان و لهســتان بــا حضــور
هیــات تجــاری  60نفــره لهســتانی در درســالن
همایــش هــای بیــن المللــی اتــاق بازرگانــی
اصفهــان برگــزار شــد .قاســم جبــاری عضــو هیــات
رییســه اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه دیرینــه بــودن روابــط دو کشــور ایــران

عمــده تریــن واردات ایــران از لهســتان اســت و
امیــدوارم تولیــدات صنعتــی و خدمــات فنــی و
مهندســی جــزو اقــام صادراتــی ایــران بــه لهســتان
قــرار گیــرد.
وی وجــود  150دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی
در اســتان اصفهــان را فرصتــی بــرای توســعه
همــکاری هــای علمــی و دانشــگاهی بیــن لهســتان

و لهســتان گفــت :ایــران در جنــگ جهانــی دوم
میزبــان هــزاران لهســتانی بــود و دو کشــور روابــط
اجتماعــی و فرهنگــی نزدیکــی بــا هــم دارنــد .
وی بــا اشــاره بــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی
ایــران بــه لهســتان گفــت :محصــوالت صنعتــی

و اصفهــان دانســت و گفت:اســتان اصفهــان در
زمینــه فوالد،نســاجی ،پتروشــیمی ،صنایــع شــیمیایی
و محصــوالت کشــاورزی جایــگاه ویــژه ای در
ایــران دارد و بازرگانــان لهســتانی مــی تواننــد از
فرصت های پیش رو استفاده کنند.

"آدام بــرژوک" مدیــرکل همکاریهــای بیــن الملــل
وزارت توســعه اقتصــادی لهســتان ،بــا اشــاره بــه
توســعه کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت :لهســتان
مــی توانــد در بخــش ماشــین آالت کشــاورزی و
همچنیــن ماشــین آالت معدنــی همــکاری نزدیکــی
بــا فعــاالن اقتصــادی اســتان اصفهــان داشــته
باشــند.وی تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایــران
را بزرگتریــن مانــع تجــارت بــا ایــن کشــور دانســت
و گفت:برداشــتن تحریــم هــا فرصــت مناســبی
بــرای تجــارت بیــن المللــی ایــران اســت تــا روابــط
اقتصــادی خــود را بــا ســایر کشــورها توســعه دهــد.
کمیســیون مشــترک اقتصــادی لهســتان و
ایــران تشــکیل شــود
"آنــدره پیــوات" رییــس اتــاق بازرگانــی لهســتان در
ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه همــکاری های
اقتصــادی و تجــاری لهســتان و ایــران گفــت:
تشــکیل کمیســیون مشــترک اقتصــادی لهســتان
و ایــران مــی توانــد بــه توســعه روابــط دو کشــور
کمــک کنــد .وی حضــور نماینــدگان اســتان هــای
ایــران در ایــن کمیســیون را باعــث اســتفاده از تمــام
ظرفیــت هــای اقتصــادی ایــن کشــور برشــمرد
و گفت:ایــران شــامل اســتان هایــی توانمنــد بــا
پتانســیل اســت کــه هــر یــک مــی تواننــد روابــط
تجــاری گســترده ای بــا لهســتان داشــته باشــند.
در پایــان ایــن نشســت هیــات تجــاری لهســتان
بــا همتایــان اصفهانــی خــود بــه مذاکــره پرداختنــد.

در  6ماهه نخست امسال

خطوط لوله اصفهان 14،میلیارد لیتر فرآورده های نفتی را انتقال داد
مدیــر خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت اصفهــان،
میــزان مبادلــه نفــت و فــرآورده هــای نفتــی بوســیله
خطــوط لولــه اصفهــان در شــش ماهــه نخســت
امســال را  14میلیــارد و  437میلیــون و 726
هــزار و  608لیتــر اعــام کــرد .بــه گــزارش ایرنــا،
مجتبــی بشــارتیان ،عصــر پنجشــنبه در نشســت
خبــری در اصفهــان افــزود :نفــت خــام ،نفــت گاز،
نفــت ســفید ،نفــت کــوره ،بنزیــن معمولــی ،بنزیــن
ســوپر ،میعانــات گازی و دیگــر فــرآورده هــای نفتــی

از طریــق خطــوط لولــه اصفهــان دریافــت و ارســال
مــی شــود.به گفتــه وی ،ترمیــم و تقویــت بخشــی از
ایــن خطــوط در حــال انجــام اســت ،بطــوری کــه
 213محــدوده از  674محــدوده کلــی ایــن خطــوط،
حدفاصــل مــارون خوزســتان تــا اصفهــان بازســازی
و تعمیــر شــده اســت.وی رونــد نصــب توربیــن هــا
در ایــن منطقــه را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت:
چهــار توربیــن بــرای افزایــش پایــداری انتقــال
در خطــوط نصــب شــده اســت.مدیر خطــوط لولــه

و مخابــرات نفــت اصفهــان همچنیــن اضافــه
کــرد :امســال قــرار اســت  55کیلومتــر از پوشــش
ایــن خطــوط و یکهــزار و  380متــر از خــط لولــه
تعویــض شود.بشــارتیات اعــام کــرد :ســال
گذشــته دو دســتگاه توربیــن 'رســتون' و 'ســوالر'
(توربوژنراتــور) و همچنیــن یــک توربین'ســولزر'
(وظیفــه انتقــال را بــر عهــده دارد) در منطقــه
خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت اصفهــان تعمیــر
شد.

اصناف ،بازوي پليس در عرصه امنيت اقتصادي هستند
جانشين فرمانده انتظامي استان اصفهان در همايش پليس و اصناف گفت :يكي از
راهبردهاي ويژه نيروي انتظامي براي برقراري امنيت در تمام ...
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کرمانشاه  60هزار خانه روستایی "غیرمقاوم" دارد
ایسـنا  :معاون بازسـازی مسکن روسـتایی بنیاد
مسـکن اسـتان کرمانشـاه اظهـار کرد :بـرآورد
مـا وجـود  60هـزار واحـد مسـکونی روسـتایی
غیرمقاوم در اسـتان اسـت.
افشـین انتظـاری در نشسـتی خبـری کـه بـه
مناسـبت روز روسـتا برگـزار شـد ،بـا اشـاره به
وجـود  142هـزار واحد مسـکونی روسـتایی در
اسـتان ،اظهـار کـرد :از ایـن تعـداد  127هـزار
و  304واحـد در روسـتاهای بـاالی  20خانـوار
اسـتان قـرار دارند.
وی بـا اشـاره به مقاوم سـازی  46هـزار و 797
واحـد روسـتایی اسـتان بـا اسـتفاده از تسـهیالت کـم بهـره ،گفـت :این میـزان  33درصـد مجموع
واحدهای روسـتایی اسـتان را شـامل میشـود.
انتظـاری تصریـح کرد :مقاوم سـازی واحدهای روسـتایی با اسـتفاده از تسـهیالت کم بهره از سـال
 1373شـروع شـد ،امـا بازسـازی  37هـزار و  573واحد اسـتان مربوط بـه سـالهای  1384تاکنون
اسـت که اوج اقدامات مقاومسـازی مسـکن روسـتایی اسـتان انجام شـده اسـت.
معاون بازسـازی مسـکن روسـتایی بنیاد مسـکن اسـتان کرمانشـاه با بیـان اینکه برخـی خانوارهای
روسـتایی بـدون اسـتفاده از تسـهیالت کـم بهـره کار مقاومسـازی مسـکن خـود را انجـام دادهاند،
گفـت :بـرآورد ما وجـود  60هـزار واحد روسـتایی غیرمقاوم در اسـتان اسـت.
انتظـاری تصریـح کـرد :برنامه ما این اسـت که تا افـق  70 ،1405درصـد این واحدها را با اسـتفاده
از تسـهیالت کـم بهره مقاوم سـازی کنیم.
ایـن مقام مسـئول سـقف تسـهیالت مقاومسـازی مسـکن روسـتایی را در سـال جـاری  20میلیون
تومـان بـرای روسـتاهای نـوار مـرزی و  18میلیـون تومان برای سـایر روسـتاها عنـوان کرد.
وی بـا بیـان اینکـه وضعیـت مقاومسـازی واحدهـای روسـتایی اسـتان روبه رشـد اسـت ،گفت :در
گذشـته بـا کمتریـن ریشـتر زلزله خسـارتهای مالی و جانی را در روسـتاها شـاهد بودیم ،امـا با این
رونـد مقامسـازی هـم اکنـون تلفـات و خسـارات تا حد زیـادی کاهـش پیدا کرده اسـت.
فضای "معیشتی" در خانههای روستایی کرمانشاه لحاظ میشود
انتظـاری بـا بیـان اینکـه نبایـد به مسـکن روسـتایی تنها بـه عنوان یـک فضای زیسـتی نـگاه کرد،
گفـت :مسـکن روسـتایی با مسـکن شـهری متفـاوت اسـت و بایـد در کنار فضـای زیسـتی ،فضای
معیشـتی روسـتاییان نیـز در آن لحاظ شـود.
معـاون بازسـازی مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن اسـتان کرمانشـاه تصریح کـرد :در همین راسـتا
طرحـی را بـا همـکاری جهـاد کشـاورزی در دسـتور کار داریـم که به مسـکن روسـتایی تـک بعدی
نـگاه نشـده و فضـای معیشـتی هـم در واحدهای روسـتایی لحاظ شـود.
ایـن مقـام مسـئول موضـوع صرفهجویـی در مصرف انـرژی واحدهـای روسـتایی را از دیگر مسـائل
مهـم و قابـل توجه عنـوان کرد و افـزود :در این راسـتا روند اسـتفاده از انرژیهای نـو و بویژه انرژی
خورشـیدی را در پیـش گرفتیم.
وی تصریـح کـرد :همچنیـن به عنوان یک مشـوق ،بـه واحدهای روسـتایی که در بازسـازی آن موارد
صرفهجویـی انـرژی از جملـه عایـق بندی و اسـتفاده از پنجـره دو جداره لحاظ شـده باشـد ،وام 20
میلیـون تومانی مقاوم سـازی مسـکن روسـتایی تعلـق میگیرد.
تا سال آینده  1000واحد مسکونی روستایی برای محرومین استان ساخته میشود
انتظـاری از امضـای تفاهمنامههایـی بـا نهادهـای مختلـف از جملـه بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام
خمینـی(ره) بـرای سـاخت واحـد محرومین خبـر داد واظهـار کـرد :مهمتریـن تفاهمنامه مـا در این
زمینـه که اسـتانی هم اسـت مربـوط به تفاهـم نامه بنیاد مسـکن اسـتان و اسـتانداری کرمانشـاه با
سـتاد اجرایـی فرمـان امام(ره) اسـت.وی تصریح کرد :بر اسـاس ایـن تفاهمنامه سـاخت هزار واحد
روسـتایی در مناطـق کمتـر توسـعه یافته اسـتان در دسـتور کار قرار دارد که امسـال اجرایی شـده و
تلاش بـر این اسـت که ظـرف  18ماه بـه پایان برسـد.
انتظـاری افـزود :بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامه علاوه بر تسـهیالت مسـکن روسـتایی ،مبلغ شـش
میلیـون تومـان کمـک بالعـوض به روسـتاییان سـاکن این مناطـق داده میشـود که مسـکن خود را
بازسـازی کـرده و یا بسـازند.

آگهی مناقصه

نظر به اینکه ســند مالکیــت یک دســتگاه غلطک ویبره
آگهی دعوت
 HCD100Cمدل  1386به شماره سریال  5051و شماره موتور
به اطالع می رساند کلیه سهامداران سهام شرکت  10378355و شماره شاسی  5038-1207به نام آقایان رحمان
عرش کبیر شــرق ســهامی خاص به شماره ثبت سلطانی مارگانی و عباس نوروزی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

 12710و شناســه ملی  10530250770می رســاند
که جلســه مجمع عمومی فوق العــاده در تاریخ
 1395/7/28رأس ساعت  10صبح در محل قانونی کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
شرکت تشکیل می گردد .لذا از کلیه صاحبان سهام
دعوت به عمل می آید.
قدیمی  -جدید
دستور جلسه:
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر
افزایش سرمایه
کتابفروشی دوستان
از طرف رئیس هیئت مدیره
مرادی 32360669 - 09171236039
شرکت عرش کبیر شرق

خالصه آگهی مزایده شماره  95-265مورخ 95/7/4

آقای شــهاب ذوالعطاء وکیل متولیه موقوفه برف فروش با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه  4شیراز با توجه به ماده 11
آئین نامه اجرائی قانون تشــکیالت و اختیارات ســازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارند یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی
 2434/2/88به مســاحت  4294/34مترمربع با کاربری رســتوران در حد تراکم منطقه ای را در سایت  65هکتاری موقوفه
برف فروش واقع در بخش چهار شیراز (ابتدای بزرگراه آیت اله حسینی الهاشمی) با اعطاء حق تملک اعیان از طریق مزایده با
توجه به جدول ذیل به اجاره واگذار نمایند .لذا متقاضیان می بایست مبلغ ده درصد پایه مزایده ( 1/975/396/400ریال) را به
عنوان سپرده یا ضمانت نامه بانکی به حساب جاری شماره  5796010373بانک تجارت شعبه قائم به نام موقوفه برف فروش
واریز و فیش مربوطه را همراه با پیشنهاد کتبی خود و همچنین کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت الک و مهر شده از تاریخ
 95/7/7لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  95/7/25به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه  4شیراز به آدرس
بلوار امیرکبیر ،ابتدای خیابان آبیاری ،روبروی مجتمع تجاری مســکونی امیرکبیر تحویل و رســید دریافت نمایند .پیشنهادات
واصله رأس ســاعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  95/7/26باز و قرائت خواهد شــد و برنده مزایده شخصی خواهد بود که
بیشترین قیمت پیشنهادی را اعالم نموده باشد .کمیســیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار و مجاز می باشد.
حضور داوطلبین در جلســه بازگشــایی پاکت ها آزاد اســت .هزینه چاپ آگهی مزایده و حق الزحمه کارشناس و حق الدرج
روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های  36238428و
 36238429تماس حاصل نمایند.
ردﻳﻒ
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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه چهار شیراز

شــهرداری اوز در نظر دارد به استناد مجوز شــماره  3098مورخ
 1395/2/11شورای محترم اسالمی شــهر اوز اجرای عملیات احداث
ساختمان شــورا به متراژ حدود  554مترمربع واقع در خیابان ملت،
روبروی پاساژ افشاری به قیمت پایه  9/500/000ریال به شرح ذیل از
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
-1پیمانکار باید واجد شــرایط و دارای تأییدیــه صالحیت و مجوز از
سازمانهای ذیربط در امور فوق باشد.
-2محل دریافت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات در واحد دبیرخانه
شهرداری به شماره تلفن  07152512141می باشد.
-3میزان ســپرده به مبلغ  200/000/000ریال واریز به حســاب شماره
 3100002594009نزد بانک ملی به نام سپرده شهرداری و یا ضمانت نامه
بانکی می باشد.
-4مهلت قبول پیشنهادات به مدت  10روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت
دوم می باشد.
-5فیش واریز مبلغ  200/000ریال به حساب  3100000734009بانک ملی
به نام درآمد شهرداری همراه با برگ رتبه بندی جهت خرید اسناد
مناقصه
-6در صورت شرایط برابر اولویت با پیمانکار بومی می باشد.
-7هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط
و تکالیف در اســناد مناقصه بوده و شــهرداری در رد یا قبول یک یا
کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است و هزینه آگهی به عهده
برنده مناقصه می باشد .ضمن ًا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج
می باشد که شرکت کنندگان می بایست مدارک را پس از اخذ با قید
قبولی امضاء نموده و در پاکتهای الک و مهر شده تحویل نمایند.
نوبت دوم1395/7/17 :
نوبت اول1395/7/8 :

روابط عمومی شهرداری اوز

