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هدر رفت آب در شبکه آبرسانی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد  23درصد است
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری کهگیلویه و
بویراحمد هدر رفت آب در شبکه آبرسانی شهرهای کهگیلویه و
بویراحمد را  23درصد ذکر کرد و گفت :اتالف این میزان آب
ناشی از فرسودگی شبکه و انشعابات غیرمجاز است .سیدیعقوب
فرجی اظهار داشت :جمع آوری انشعاب های غیرمجاز در سطح
شهرهای استان یکی از رویکردهای اصلی این شرکت در راستای
جلوگیری از هدر رفت آب است .وی افزود :در سال جاری بیش
از 800انشعاب غیرمجاز آب و فاضالب در سطح شهرهای استان
شناسایی و جمعآوری شده است .معاون بهره برداری شرکت آب
و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :از این تعداد
انشعاب غیرمجاز  320مورد مربوط به انشعاب غیرمجاز آب 53 ،مورد انشعاب غیرمجاز
فاضالب و  53مورد نیز انشعاب پشت کنتور بوده است .وی تصریح کرد :با توجه به
اینکه هر انشعاب غیرمجاز آب تا چهار برابر یک انشعاب مجاز مصرف دارد ،انشعابهای
غیرمجاز عالوه بر آنکه باعث هدر رفت آب و بروز خسارت مالی به شرکت آب و فاضالب
میشود تأثیر منفی زیادی در روند آبرسانی به شهروندان و افزایش تنش آبی دارد.
فرجی گفت :یکی از مسائلی که هم اکنون در اولویت حوزه بهره برداری این شرکت قرار
دارد تالش برای جلوگیری از هدر رفت آب است.
وی تصریح کرد :با توجه به اُفت شدید سطح آب چاه های تامین کننده آب آشامیدنی
شهرهای این استان و کمبود آب در استان باید از هرگونه هدر روی آب به شیوه های
مختلف جلوگیری شود.

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد
عنوان کرد :در سال  1395میزان هدر رفت آب در استان 30
درصد بود .آب آشامیدنی مورد نیاز مردم ساکن شهرهای این
استان از طریق چهار حلقه چشمه و  62حلقه چاه عمیق تأمین
میشود .میزان آبدهی این چاهها و چشمهها یک هزار و  195لیتر
در ثانیه است 38 .مخزن ذخیره آب در حوزه آبفای شهری در
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و حجم این مخازن حدود 107
هزار مترمکعب است .کهگیلویه و بویراحمد دارای افزون بر 160
هزار مشترک آب و  38هزار مشترک فاضالب است .وی ابراز
داشت :هم اینک در راستای ترویج مصرف بهینه آب برنامههای
مختلف فرهنگی با مشارکت آموزش و پرورش ،دستگاههای فرهنگی و تشکلهای
زیست محیطی در حال انجام است .فرجی تصریح کرد :بیش از  120دستگاه شیر
الکترونیکی و شیر پدالی خریداری و در اداره های استان نصب شد .وی افزود :از ابتدای
سال 396تاکنون بیش از  20هزار شیر کاهنده فشار آب بین شهروندان در شهرهای
مختلف کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد .معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب
استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد :کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان با
حضور در در مدارس ابتدایی شهرهای استان ،طرح همیار آب را شروع کرده و تا کنون
در بیش از  100مدرسه ابتدای شهرهای استان اجرا شده است .وی گفت :در طرح
همیار آب عالوه بر توزیع بستههای فرهنگی بین دانشآموزان و مربیان  ،راهکارهای
مصرف بهینه آب برای دانش آموزان تبیین میشود.

یک شرکت بزرگ عمرانی از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت
در مناقصه های ذیل دعوت به عمل می آورد:

ردیف

شرح عملیات

1

کارهای باقیمانده ایستگاه چهارراه ولیعصر

2

کارهای باقیمانده ایستگاه شیخ الرئیس

3

کارهای باقیمانده ایستگاه راه آهن

(خط  4مترو تهران)

(خط  4مترو تهران)

(خط  3مترو تهران)

مبلغ برآورد (ريال)

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

21.250.000.000

 8ماه

1.000.000.000

7.157.000.000

 3ماه

400.000.000

10.421.000.000

 3ماه

500.000.000

 -1متقاضی میبایست حداقل دو نمونه کار مشابه با شرکت مترو تهران بصورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام داده باشد.
 -2متقاضی میبایست مستندات الزم مربوط به توان مالی خود را مرتبط با مبلغ مناقصه در پاکت "ب" ارائه نماید.
 -3متقضی میبایست شخص حقوقی (شرکت) باشد.
 -4پروژه های مذکور فاقد پیش پرداخت می باشد.
 -5آخرین تاریخ دریافت اسناد  7روز پس از تاریخ درج آگهی می باشد.
 -6آخرین تاریخ تحویل پاکات  10روز پس از تاریخ درج آگهی می باشد.
 -7نحوه دریافت اسناد تنها از طریق دانلود فایل الکترونیکی از آدرس اینترنتی https://t.me/monagheskh4
امکان پذیر می باشد.
 -8کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اصالحیه آگهی مزایده اداره کل راه و شهرسازی
استان کهگیلویه وبویراحمد

پیرو درج اگهی مزایده در خصوص فروش و واگذاري اراضي مسكوني وغير مسكوني وهمچنين استناد به بند 12

موارد تفويض اختيار ابالغي از سوي سازمان ملي زمين ومسكن  8قطعه زمين در شهر ياسوج به صورت نقد
مربوط به اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد مورخ  96/8/20و  96/8/22در روزنامه ابتکار قیمت

هر متر مربع در ردیف سه جدول به شرح ذیل اصالح می گردد:
رديف

شماره پالك

مساحت
(متر مربع)

-3

729/3613

190/8

ادرس ملك
ياسوج – خيابان شهيد منتظري روبروي
كلنيك هالل احمر

نوع
كاربري

قيمت هر متر مربع

قيمت كل

تجاري

33/000/000

6/296/400/000

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد
کارت هوشمند ناوگان باری به شماره  ۲۸۷۸۰۵۵به نام حامد
رمضانی تل زالی به شماره شناسنامه  ۷۳۴۸مفقود و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پژو  ۴۰۵به رنگ نوک
مدادی روغنی مدل ۱۳۸۳به شماره پالک  ۶۵۷-۲۴س ۱۱و شماره
موتور  ۱۲۴۸۳۰۱۲۴۵۳و شماره شاسی  ۸۳۰۰۵۳۱۵به نام داود
بهبهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
خواهان رونوشت حصر وراثت امینه دیلمی فرزند حسین به شرح
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609987430500717از
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان حسین دیلمی در تاریخ  1396/8/10اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :
-1وحید دیلمی فرزند حسین به ش ش  4220819576فرزند
متوفی
-2سعید دیلمی فرزند حسین به ش ش  4220886011فرزند متوفی
-3نسیم دیلمی فرزند حسین به ش ش 4221130229فرزند متوفی
-4ناهید دیلمی فرزند حسین به ش ش4220819584فرزند متوفی
 -5امینه دیلمی فرزند حسین به ش ش  367همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک مرتبه
اگهی تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشرنخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه پنجم شورای حل اختالف
شهرستانیاسوج-سیماپریدار
آگهی تغییرات شرکت گروه فنی و مهندسی فرآینده های صنعت
تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  ۱۶۵۲۱۶و شناسه ملی
10102077856
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/03/29تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :عمادالدین امیری به شماره ملی  ۵۷۱۹۴۶۱۳۷۱به سمت
رئيس هیئت مدیره و مدیرعامل أبوالحسن ترکمنی زندی به شماره ملی
1375500260به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مینا عسگری به شماره
ملی  0532164271به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت به امضای مشترک آقای عماالدین
امیری در سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالحسن ترکمنی
زندى نايب رئيس هیئت مدیره با مهرشرکت دارای اعتبار می باشد.
پ 960803747747245اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر
تجاری
آگهی تغییرات شرکت گروه فنی و مهندسی فرآینده های
صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۲۱۶و شناسه
ملی 10102077856
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1396/03/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد :عمادالدین امیری
به شماره ملی  - ۵۷۱۹۴۶۱۳۷۱ابوالحسن ترکمنی زندی به شماره
ملی  - ۱۳۷۵۵۰۰ ۲۶۰مینا عسگری به شماره ملی ۰۵۳۲۱۶۴۲۷۱
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
غالمحسین فضلی به شماره ملی  ۸۲۸۹۸۳۳۰ ۵۳به عنوان بازرس
اصلی و لیال فتحعلی به شماره ملی  ۸۵۹ ۰۰۷۱۸۳۵به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پ  ۹۶۰ ۸۰۳۱۰۲۱۰۸۲۰۰اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

