
محمدرضا هاديلو

افتتاح و كلنگ زني ۲۹ پروژه عمراني در شيراز
٢٩ پـــروژه      فارس
عمرانــــي، 
فرهنگي، ورزشي، خدماتي و زيست محيطي 
در شـيراز افتتـاح يـا كلنگ زنـي شـد. 
دكتر علي مصلي نژاد شهردار شيراز در مراسم 
افتتاح و كلنگ زني ۲۹ پ��روژه عمراني در اين 
شهر گفت: شيب شكن چمران، فاز يك بهسازي 
باغ ملي، تكميل ديوار سنگي رودخانه خشك، 
پياده رو س��ازي، زيرس��ازي، جدول گ��ذاري و 

آسفالت، جابه جايي شبكه برق، روكش آسفالت، فاز۲  بهسازي و بازآفريني خيابان ناصر خسرو، فاز يك 
كف فرش، مرمت و زيباسازي گذر سنگ سياه، سنگ فرش ميدان شهدا، كف سازي و مرمت گذر منصوريه، 
ساماندهي بن بست شهيد دستغيب)ره(، بهسازي و مرمت گذر قهر و آشتي و كفسازي و بهسازي خيابان 
لطفعلي خان  زند از جمله اين پروژه ها بود كه به بهره برداري رسيدند يا عمليات اجرايي احداث آنها آغاز شد.  
وي افزود: از ميان ۲۹ پروژه افتتاحي تعداد ۱۴ پروژه مربوط به شهرداري بافت تاريخي فرهنگي است.  به 
گفته مصلي نژاد هر فرد و گردشگري كه وارد شهر شيراز مي شود چه به قصد زيارتي و چه گردشگري باشد، 

در اين منطقه حضور پيدا مي كنند، و تمايل گردشگران به اسكان در بافت تاريخي افزايش يافته است.

 افتتاح اولين دوره طرح ملي 
سراي اميد ايران در كرمان

 پيشرفت 51 درصدي توسعه و بهسازي 
پروژه فاضالب اهواز

نخستين دوره      كرمان
ي  هــــا ر تو
دانشـجويي اميد و مقاومـت در قالب طرح 
هماهنگ سـراي اميد ايران بـه همت مركز 
گردشـگري علمـي – فرهنگـي سـازمان 
دانشجويان جهاد دانشـگاهي افتتاح شد. 
دكتر مهدي بازمانده رئيس جهاددانش��گاهي 
اس��تان كرمان، در آئين افتتاحي��ه اولين دوره 
طرح ملي س��راي اميد ايران كه روز پنج ش��نبه 
گذش��ته در تاالر وحدت دانش��گاه شهيد باهنر 
برگزار ش��د با گراميداش��ت ياد و خاطره سردار 
شهيد حاج قاسم س��ليماني گفت: اين طرح با 
محوريت كرم��ان با موضوع تبيي��ن مقاومت و 
روشنگري شهداي مقاومت تدوين شد كه وجه 
تمايز آن با ساير طرح ها در محتواي طرح است.  
وي افزود: تا پايان اسفندماه دانشجويان از سراسر 
كشور به استان كرمان سفر خواهند داشت و در 
اسفندماه سال جاري نيز اختتاميه اين طرح در 
تهران برگزار مي شود.  اين مسئول، شناساندن 
جاذبه هاي گردش��گري مقاومت استان كرمان، 
مباني فرهنگ��ي مقاومت و انقاب اس��امي به 
جامعه دانش��جويي، كمك ب��ه ترويج »مكتب 
حاج قاسم« در راس��تاي معرفي شيوه زندگي، 
مسلك و بيان انديش��ه هاي شهيد سليماني در 

ميان جامعه ه��دف، كمك به تبدي��ل زادگاه و 
مزار س��ردار دل ها به مح��ور فرهنگي، ترويجي 
و تبليغي و ميعادگاه عاش��قان دفاع و مقاومت و 
كمك به توسعه اقتصاد گردشگري استان كرمان 
در كنار س��اير گونه هاي گردش��گري همچون 
فرهنگي، طبيعي و س��امت، عاوه بر معرفي و 
بهره مندي از فضاي معن��وي را از جمله اهداف 
اين طرح برشمرد.  بازمانده ادامه داد: دانشجويان 
در قال��ب ۱۶ اردوي ۲۵نفره دو الي س��ه روزه از 
مبدأ اس��تان هاي فارس، هرمزگان، سيس��تان 
و بلوچس��تان، يزد، اصفهان، خراس��ان جنوبي، 
سمنان، قم، زنجان، قزوين، البرز و تهران به مقصد 
كرمان س��فر مي كنند.  وي با بيان اينكه اردوها 
به ترتيب در تاريخ هاي ۱۳ آذر، ۱۳دي، ۱۳ بهمن 
و ۱۳ اس��فند ۱۴۰۱ برگزار خواهد ش��د، گفت: 
دانشجويان شركت كننده در طول مدت برگزاري 
اردوها، در مسابقات كتاب خواني، شعر، داستانك، 
خاطره نويسي و عكس با موضوع زندگي شهيد 
سليماني، دفاع مقدس، مقاومت، روايت پيشرفت 
ش��ركت خواهند كرد.  رئيس جهاددانشگاهي 
استان كرمان افزود: در كنار بازديد از جاذبه هاي 
گردشگري مقاومت اس��تان كرمان، با فرهنگ 
مقاومت و انقاب اسامي، شيوه زندگي، مسلك و 

انديشه هاي شهيد سليماني آشنا شوند.

توسعه و بهسازي      خوزستان
پـروژه فاضالب 
شهر اهواز به بيش از 51درصد رسيده است. 
محمدرضا كرمي ن��ژاد مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضاب خوزس��تان با بيان اينكه سرعت اصاح 
شبكه فاضاب اهواز در دولت سيزدهم ۲۶ برابر شد، 
گفت: پروژه فاضاب با سرعت در حال اجراست و 
پيش��رفت كنوني آن به ۵۱ درصد رس��يده است.  
وي با بيان اينكه اجراي عمليات اصاح، توسعه و 
بهسازي پروژه فاضاب اهواز در يكسال گذشته از 
۲۳ به بيش از ۶۰۰ نقطه افزايش يافته است، افزود: 
پيمانكاران شركت آبفا خوزستان نسبت به ترميم 
و مرمت ۲۰ كيلومتر طول نوار هاي حفاري ناشي از 
اجراي شبكه فاضاب در ۸۶ خيابان اين شهر ملزم 
شده اند.  اين مسئول ادامه داد: مشكل ۳۰ ساله پس 
زدگي فاضاب و مشكات عديده فاضاب با اتمام 
اين پروژه ها برطرف مي شود و به طور قطع اين پروژه 
مي تواند گام مثبتي در جهت توسعه زيرساخت هاي 
فرسوده در اهواز و حل مشكل ديرينه مردم باشد.  
كرمي نژاد گفت: پ��روژه فاضاب ه��م اكنون در 
۱۳۷جبهه كاري در حال انجام است كه  ۷۴نقطه 
مربوط به قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و ۶۳ جبهه 
كاري توسط پيمانكاران ش��ركت آب و فاضاب 
خوزستان در حال اجراست.  وي افزود: هم اكنون 

همه مناطق ش��هر زيرپوش��ش اجراي اين طرح 
هستند و رفع مشكل مناطقي كه سال هاي گذشته 
دچار آبگرفتگي مي ش��دند، در اولويت قرار دارد.  
مديرعامل شركت آب و فاضاب خوزستان ادامه 
داد: سال هاي گذشته به دليل ريزش متعدد شبكه 
فرسوده فاضاب اهواز، مشكات جدي براي مردم 
ايجاد مي شد كه با اقدام انجام شده اين نقاط ريزشي 
از ۶۰۰ نقطه به كمتر از ۵۰ نقطه كاهش يافته است 
كه نقاط باقي مانده نيز به سرعت در حال اجراست.  
كرمي نژاد گفت: هم اكنون هفت كيلومتر از خطوط 
ريزشي فاضاب اهواز باقي مانده است كه با اجراي 
اين پروژه ها معضل باالزدگي فاضاب اهواز به پايان 
مي رسد.  وي با اش��اره به مشكات چندين ساله 
پس زدگي فاضاب در خياب��ان زاهد در منطقه 
زيتون كارمندي افزود: پروژه فاضاب اين خيابان 
به طول ۹۰۰ متر بوده كه با اجراي ضربتي، در مدت 
زمان ۱۵ روز ۷۰۰ متر آن انجام شد و تا پايان هفته 
جاري تكميل و مشكل پس زدگي فاضاب در اين 
منطقه براي هميشه برطرف مي شود.   اين مسئول 
افزود: هم اكنون پروژه خط انتقال ۱۲۰۰ميلي متر و 
احداث ايستگاه پمپاژ فاضاب منطقه كوي نيروي 
چهارشير توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 
آغاز ش��ده اس��ت كه ۲۲۰ متر آن در مدت زمان 

۱۰روز اجرا شده است.

 اهداي 1500 جلد كتاب 
براي راه اندازي كتابخانه هاي روستايي

با هدف راه اندازي پنج كتابخانه روستايي     كردستان
در كردسـتان 1500 كتـاب اهدا شـد. 
ياسين شريعتي رئيس مجمع جوانان استان كردستان گفت: ۱۵۰۰جلد 
كتاب براي تجهي��ز و راه اندازي كتابخانه هاي روس��تايي در اس��تان 
جمع آوري و اهدا ش��د.  وي با بيان اينكه اين تعداد كتاب براي تجهيز 
و راه اندازي پنج كتابخانه روستايي در شهرستان هاي سنندج، سقز و 
ديواندره توزيع شد، افزود: همچنين فضاهاي مورد نياز با تأمين از سوي 
دهياري ها يا مدارس، به همت انجمن خيرين انديشه ساز كردستان به 

قفسه كتاب، ميز و صندلي تجهيز شد.  
اين مسئول ادامه داد: ش��يوع كرونا و ترويج آموزش ديجيتال، سبب 
دوري دانش آموزان از كتاب ش��د و ضروري اس��ت با ايجاد دسترسي 
سريع آنان خصوصاً در مناطق روستايي به كتابخانه، اين خأل تا حدودي 
جبران شود.  شريعتي با اشاره به انجام نيازسنجي در خصوص كتاب هاي 
درخواستي براي دانش آموزان گفت: رمان، داستان، كتاب هاي كمك 
درسي، كتاب هاي انگيزشي، تاريخي و شعر در اين پويش جمع آوري 

شده است.

 راه اندازي نخستين سالمت كده 
طب ايراني غرب كشور 

نخستين سالمت كده طب ايراني غرب     همدان
كشور به همت وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشكي در همدان افتتاح شد. 
دكتر نفيسه حس��يني يكتا مديركل دفتر طب ايراني و مكمل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حاشيه افتتاح سامت كده طب 
ايراني دانشگاه علوم پزشكي همدان با بيان اينكه در حال حاضر، هشت 
دانشكده و ۱۳ گروه آموزشي در اين حوزه فعال هستند، افزود: به زودي 

نهمين دانشكده هم در اين دانشگاه افتتاح مي شود.  
دكتر محمدمهدي مجذوبي رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان نيز از 
ارائه خدمات ويزيت، ماساژ درماني و طب سوزني به خانم ها و آقايان به 

صورت جداگانه و بدون بيمه، در اين مركز خبرداد.  
وي افزود: س��امت كده طب ايراني دانش��گاه علوم پزش��كي همدان، 
خدمات طب ايراني را به صورت آكادميك و علمي ش��ده به مردم ارائه 
مي دهد و س��عي مي كنيم به زودي داروخانه سبز كه محصوالت طب 

ايراني را ارائه مي دهد افتتاح كنيم تا مكمل اين مجموعه باشد. 
 اين مس��ئول در رابطه با فعاليت عطاري ها در سطح شهر، هم تصريح 
كرد: در حال حاضر مجوز فعاليت عطاري ها از وزارت صمت داده شده و 
پي گير هستيم تا شرايطي فراهم شود و بتوانيم نظارت كارآمدي داشته 
باشيم تا هم از ظرفيت عطاري ها استفاده كنيم هم مداخات درماني 

ساماندهي شود.

 راه آهن خاش  و كارخانه سيمان تيس
۲طرح ملی در سيستان و بلوچستان

 معاون اول رئيس جمهور: با انرژي خورشيدي
مشكل برق حل مي شود

پنج شـنبه گذشـته معاون اول رئيس جمهور با سـفر به سيستان و 
بلوچسـتان، راه آهن خاش - زاهـدان از كريدور شـرقي چابهار به 
زاهدان را افتتاح كـرد. همچنين كارخانه ۳۳00 تني سـيمان تيس 
در شهرستان راسـك به بهره برداري رسـيد تا عالوه براشتغالزايي 
و محروميت زدايـي زمينه صـادرات ايـن محصول نيز مهيا شـود. 

    
در آخرين روز هفته گذشته بود كه با سفر دكتر محمد مخبر معاون اول 
رئيس جمهور به سيستان و بلوچستان راه آهن چابهار زاهدان با هزينه 
۳۶ هزار ميليارد توماني و با همكاري قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و 
دولت به طول ۵۷ كيلومتر و ظرفيت اش��تغالزايي ۱۴۸ نفر راه اندازي 
شد. پروژه اي كه براي اولين بار از ريل ملي استفاده و ركورد ريل گذاري 
در كشور نيز شكسته شد.  اتصال بندر چابهار به خطوط ريلي و ظرفيت 

باري تا ۷ ميليون تن از ويژگي مهم راه آهن خاش - زاهدان است. 
معاون اول رئيس جمهور در مراسم بهره برداري از اين راه آهن با تأكيد بر 
اينكه دشمنان ملت همواره به دليل موقعيت جغرافيايي و منابع ايران به 
دنبال تسلط بر كشور بوده اند، گفت: منطقه سيستان و بلوچستان زماني 
تأمين كننده بزرگ مواد پروتئيني و كشاورزي كشور بود اما دشمنان 
ملت هرگز نتوانستند اين خودكفايي مردم منطقه را تحمل كنند و به 
ويژه بعد از پيروزي انقاب اسامي تاش كردند در هر استان و ناحيه اي 

با ايجاد توطئه و تفرقه انسجام ملي را خدشه دار كنند. 
مخبر با تأكيد بر اينكه لوكوموتيو پيش��رفت كشور با باالترين سرعت 
به حركت درآمده اس��ت، به اقدامات دولت س��يزدهم در راستاي رفع 
مشكات استان سيستان و بلوچستان اش��اره كرد و افزود: به زودي با 
شيرين سازي آب دريا و استخراج آب هاي ژرف مشكات آب اين منطقه 
حل خواهد شد.  به گفته اين مسئول در زمينه نفت و گاز ۱۰۰ ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري داخلي و خارجي انجام مي شود كه اين به معناي 

پيشرفت و رفع بيكاري و تقويت ارزش پول ملي است. 
    زاهدان به فنالند وصل مي شود

معاون اول رئيس جمهور به ديدگاه مقام معظ��م رهبري در خصوص 
سيستان وبلوچس��تان مبني براينكه »مكران گنج خفته است« اشاره 
كرد و گفت: باي��د اين گنج را ب��ه روي زمي��ن آورده و بالفعل كنيم و 
زمينه هاي رفاه و آباداني اين استان با كمك مردم فراهم و اين منطقه به 
دست شما مردم آباد شود و دولت در اين مسير تسهيلگر و حامي مردم 

سيستان وبلوچستان است. 
مخبر ادامه داد: با كمك انرژي خورش��يدي مي توان مشكل برق اين 

منطقه و حتي كشورهاي همسايه را نيز حل كرد. 
وي همچنين خطوط ريلي و راه آهن را از مزيت هاي كش��ور و راهبرد 
اساسي دولت س��يزدهم عنوان كرد و گفت: توسعه و تكميل خطوط 
ملي راه آهن از هدف هاي مهم دولت اس��ت تا جايي ك��ه با اتصال ۶۰ 
كيلومتر خط ريلي رشت به آستارا و اتصال كريدور شرقي و زاهدان به 
راه آهن سراسري، زاهدان به فناند وصل مي شود و همچنين با اتصال 
دو خط ريلي بصره دسترس��ي ايران تا مديترانه ايجاد مي شود.  معاون 
اول رئيس جمهور تأكيد كرد: دولت نسبت به استان پهناور سيستان 
وبلوچستان نگاه ويژه اي دارد كه مي توان با اتكا به امكانات و ظرفيت هاي 
اين خطه كشور را اداره كرد و يكي از اين نعمت ها وجود پهنه اي بزرگ از 
معدن مس در اين منطقه است تا جايي كه مي تواند براي كشور ساالنه 
۲۰ ميليارد دالر درآمدزايي داشته باشد و اين گنج پنهان بايد در اختيار 

مردم قرار گيرد تا مشكل بيكاري منطقه به صورت كامل حل شود. 
   از اسكله شهيد بهشتي تا سرخس

استاندار سيستان و بلوچستان در مراسم افتتاح راه آهن خاش- زاهدان 
كه با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار ش��د، گف��ت: با توجه به 
ظرفيت مرز، وجود بنادر مهم، منطق��ه آزاد و امكان تجارت و ترانزيت 
ساخت و راه اندازي راه آهن چابهار- زاهدان يكي از ابر پروژه هاي كشور 
دراستان است.  حس��ين مدرس خياباني افزود: در اين راستا عمليات 
ساخت اين طرح در قالب هشت قطعه از سال ۹۲ آغاز شد و هم اينك با 

پيشرفت فيزيكي ۶۲ درصدي در حال تكميل شدن است. 
نماينده دولت در استان ادامه داد: با توجه به اينكه اين طرح به جهت 
ايجاد كريدور ريلي شرق كش��ور، اتصال بندرشهيد بهشتي چابهار به 
عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور به شبكه ريلي، كمك به توسعه سواحل 
مكران از طريق ايجاد ارتباط ريلي، اتصال كش��ورهاي آسياي ميانه و 
افغانستان به آب هاي آزاد اقيانوسي و ايجاد بستر مناسب براي توسعه و 

رشد اقتصادي منطقه اهميت فراواني دارد.  
مدرس خياباني گفت: در سفر شهريور ماه پارس��ال رئيس جمهور به 
سيستان و بلوچس��تان ۲۵۰ ميليون يور منابع مالي براي تكميل اين 

طرح ريلي پيش بيني شد. 
وي تصريح كرد: اين خط ريلي به پيمانكاري قرارگاه س��ازندگي خاتم 

االنبياء)ص( و كارفرمايي دولت در حال ساخت است. 
استاندار سيستان وبلوچستان با بيان اينكه، مسير اصلي اين خط ريلي 
از چابهار به زاهدان به طول ۶۱۰ كيلومتر سال ۱۳۸۹ كلنگ زني شد، 
ادامه داد: اين خط ريلي از دروازه ش��رقي اسكله شهيد بهشتي چابهار 
آغاز و با عبور از شهرستان هاي كنارك، نيكشهر، ايرانشهر و خاش در 
نهايت به زاهدان متصل مي شود و پس از آن براي ارتباط با كشورهاي 

آسياي ميانه به سرخس متصل مي شود. 
مدرس خياباني گفت: اهداف اصلي اين خط ايجاد كريدور ريلي شرق 
كشور، اتصال بندر تجاري، ترانزيتي، اقتصادي و گردشگري چابهار به 
شبكه ريلي كشور و كشورهاي آسياي ميانه، كمك به توسعه سواحل 
مكران، ايجاد بستر مناسب براي توس��عه و رشد اقتصادي سيستان و 
بلوچستان و اتصال كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به آبهاي آزاد 
است.  به گفته وي، براساس برنامه زمان بندي شده اين پروژه پايان سال 

۱۴۰۲ به اتمام مي رسد. 
    آغاز تحول در منطقه جنوب كشور

در ادامه س��فر معاون اول رئيس جمهور به سيس��تان و بلوچستان، از 
كارخانه ۳۳۰۰ تني سيمان تيس چابهار بازديد و آن را افتتاح كرد. 

مخبر پيگيري مصوبات سفر استاني رئيس جمهور به اين منطقه را از 
اهداف سفرش برشمرد و با اشاره به افتتاح كارخانه سيمان تيس تأكيد 
كرد: افتتاح اين مجتمع صنعتي با توجه به موقعيت جغرافيايي سيستان 
و بلوچس��تان، ظرفيتي مناس��ب و خوب براي صادرات به كشورهاي 

منطقه ايجاد كرده است. 
گفتني است كارخانه ۳۳۰۰ تني سيمان تيس با هدف تسريع در تحول 
منطقه جنوب كشور و اشتغالزايي و محروميت زدايي از چهره اين استان 
با سرمايه گذاري ۵۰۰ ميليارد توماني بخش خصوصي و در شهرستان 

راسك احداث شده است.

فعاليت بزرگ ترين استخر پرورش ماهي شمالغرب در پارس آباد 
بزرگ تريـن      اردبيل
استخر پرورش 
آبزيان در شـمالغرب كشـور در مغان سر 
پارس آبـاد راه انـدازي شـده اسـت. 
جابر جهان بين فرماندار شهرستان پارس آباد 
در جريان بازديد از روند توس��عه آبزي پروري 
در پارس آباد گفت: در اين اس��تخرها و مزرعه 
پرورش آبزيان به مساحت ۵۸ هكتار فرصتي 
فراهم ش��ده تا س��رمايه گذاران توليد آبزيان 
س��ردابي و گرمابي را در اولويت قرار دهند.  وي تصريح كرد: در اين مزارع س��اليانه بيش از ۱۵۰ تن 
آبزيان پرورش يافته و راهي بازار مصرف مي شود كه فرصت اشتغال براي ۴۰ نفر به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم فراهم شده است.  اين مسئول گفت: شهرستان پارس آباد از مناطق مستعد براي پرورش 
آبزيان است كه با توجه به قرار گرفتن اين شهرستان در حاشيه رود ارس، منابع آب آن مي تواند بهترين 
فرصت و استعداد در پرورش آبزيان باش��د.  جهان بين با بيان اينكه اينجا بزرگ ترين استخر پرورش 
آبزيان در شمالغرب كشور به شمار مي آيد، افزود: ضروري است از اين ظرفيت در توسعه استخرهاي 

پرورش ماهي استفاده كنيم كه قطعاً حركت هاي آغاز شده در اين زمينه نيز مناسب و مطلوب است.
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شـركت آب منطقه اى قم در نظر دارد خريد، نصب و راه اندازى تجهيزات شـبكه حفاظتى نظارتى طرح 
تصفيه خانه جديد شـهر قم را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت واگذار 
نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريخ 1401/8/18 تا تاريخ 1401/8/26 جهت دريافت اسناد 

و تا روز چهارشنبه مورخ 1401/9/8 براى تحويل اسناد طبق شرايط ذيل اقدام نمايند.

1- دارا بودن گواهى صالحيت در رشته ارتباطات از سـازمان برنامه و بودجه، تأييديه حراست وزارت نيرو و صالحيت ايمنى 
الزامى مى باشد.

2- محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادها: سامانه تداركات الكترونيكى دولت و دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى قم 
3- آدرس قم- ابتداى خيابان دورشهر- نبش كوچه شماره يك - شركت آب منطقه اى قم - مديريت حراست شركت 

تلفن تماس: 95-37839093-025  داخلى 142 شناسه آگهى: 1406039   

  نوبت  دوم مناقصه عمومى  شماره 1401/10

زمان بازگشايى پاكت هامدت قراردادمبلغ ضمانت فرآيند ارجاع كارمبلغ برآورد (ريال)

ساعت 10 صبح مورخ 61401/9/12ماه19/670/850/000983/542/500

شركت گاز استان يزد (سـهامى خاص) در نظر 
دارد كاالها و اموال اسـقاط و مازاد بر نياز خود 
را (كنتـور و رگالتـور، لـوازم ادارى، ضايعـات 
فلـزى و...) از طريق مزايده عمومـى به فروش 
برسـاند لذا به اطالع آن دسـته از عالقه مندان 
به خريـد كاالهـاى مذكـور مى رسـاند جهت 
 دريافت اسناد به سامانه سـتادايران به آدرس

 www. Setadiran.ir  مراجعه نمايند.
 بازديد از كاالى مذكور: روز يك شـنبه مورخ 

1401/8/29 ساعت 8 الى 12 
 تاريخ عودت مدارك و بازگشايى مزايده: روز 

شنبه مورخ 1401/9/5 ساعت 12
روابط عمومي

 آگهى مزايده عمومى
 فروش كنتور، رگالتور و اقالم 

مازاد و مستعمل  شماره 0100001

شناسه آگهى: 1406761

وم
ت د

نوب
 

 شماره مجوز: 1401/5520شركت  گازاستان يزد

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خودرو پژو 207i_TU5 هاچ بك 
پاناروما رنگ سـفيد مدل 1401 به شـماره پالك ايران77/ 
165 م27 و شـماره موتور 167B0152697 و شماره شاسى 
NAAR03FE1NJ270098 متعلق به محمدرضا عبداللهى 
با كد ملى 0480476934 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگـه سـبز و كارت ماشـين خـودرو سـوارى وانـت 
زامياد Z24NIB به رنگ سـفيد روغنـى مدل 1396 
به شـماره موتور Z24738686Z و شـماره شاسـى 
NAZPL140BH0474852 و شماره پالك 779ل87 
ايران20  به نام آرمـان بهاروند مفقـود گرديده و فاقد 
الف ل اعتبار است.   

مفقودى
برگ كمپانى خودرو پرايد GTXi رنگ سفيد روغنى مدل 
1384 به شماره پالك ايران544/38ن55 و شماره موتور 
01143572 و شماره شاسى   S1412284531475 متعلق 
به بهمن اميرى گرماورى با كد ملى 02710055694 مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط است.    


