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نوبت اول

فردین حکیمی با اشاره به برنامه وزارت نیرو
برای انتقال تونلی آب از رودخانه کرج به تهران
گفت :پیش از این عنوان کردیم موضوعی
که در این بین مورد تاکید ما قرار دارد تأمین
حقآبه زیست محیطی رودخانه کرج است؛ تا
آن میزان آب که برای ادامه حیات رودخانه الزم
است در آن جریان داشته باشد و همچنان بر
اهمیت اختصاص و رعایت این حقآبه تأکید
میکنیم .حکیمی افزود :کار مطالعات حقآبه
زیست محیطی رودخانه کرج در ارتباط با انتقال
تونلی آب به پایان رسیده و بر اساس آن با
وزارت نیرو برای اختصاص این حقآبه جلساتی
برگزار میشود .وی ادامه داد :روز گذشته هم
جلسه سازمان حفاظت محیط زیست با مجری
مطالعات طرح انتقال آب رودخانه کرج به
تهران ،برگزار و نتیجه مطالعات حقآبه زیست
محیطی رودخانه کرج در این جلسه ارائه شد تا
با توجه به آن تصمیمگیری الزم صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا ،طرح تونل انتقال آب از سد
کرج به تهران از سال  ۸۴آغاز شده و هدف از
اجرای آن حذف مسیر رودخانه کرج از خروجی
سد تا بیلقان که خطوط انتقال آب رودخانه کرج
به تهران در آن قرار دارد ،ذکر شده است .این
تونل  ۳۰کیلومتر طول و حدود چهار متر قطر
دارد و طبق آخرین خبرهایی که از آن در دست
است مراحل پایانی ساخت را نیز پشت سر
گذاشته است.
پیش از این رئیس شورای شهر کرج هم نسبت
به عدم شفافسازی متولیان این طرح درخصوص
اینکه سرنوشت رودخانه کرج با انتقال تونلی
آب چه خواهد شد گالیه کرده و به ایسنا گفته
بود :این طرح مردم را نگران کرده است .عباس
زارع گفته بود :منطقه کرج و پاییندست سد
امیرکبیر با جریان آبی که از سد به سمت بیلقان
جریان دارد زنده است و کاهش این آب آثار
بسیار سوئی برای این محدوده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند نسبت به چنین
پروژههایی بدبین باشند اعالم کرده بود :قطعا ً
کاهش آب از خروجی سد کرج تا  ۲۵کیلومتر
پاییندست آثار منفی به دنبال خواهد داشت.
متولیان این موضوع باید اطالعرسانی کنند که

طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران آخرین مراحل خود را سپری میکند و قرار است آب رودخانه کرج با یک تونل بالفاصله پس از سد کرج
به تهران منتقل شود؛ با این کار  ۲۵کیلومتر از رودخانه کرج در انتقال آب این رودخانه به تهران حذف میشود ۲۵ ،کیلومتری که مهمترین زیستگاه
و خاستگاه ماهی منحصربهفرد قزلآالی خال قرمز است ،اما این فقط یکی از تبعات تونل انتقال آب کرج-تهران است.

طرح انتقال تونلی
آب رودخانه کرج
به تهران آخرین
مراحل خود را
سپریمیکند
و قرار است آب
رودخانه کرج
با یک تونل به
تهرانمنتقل
شود
با انتقال تونل آب سد کرج به تهران چه بر سر
رودخانه کرج خواهد آمد؟ زارع پیشتر از این
هم از تضعیف سفرههای آب زیرزمینی ،تخریب
نزایی ،ایجاد
پوشش گیاهی منطقه ،تشدید بیابا 
کانونهای ریزگرد ،تهدید حیات برخی گونههای
جانوری و تأثیرات سو بر اکوسیستم منطقه به
عنوان گوشههایی از تهدیدهای زیست محیطی
انتقال تونلی آب از سد امیرکبیر به تهران یاد و
اعالم کرده بود :متأسفانه بهرغم انتقادات شدید

آگهی مناقصه عمومی
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قوهقضائیه

توضیحات «معاون سازمان
میراث فرهنگی»
درمورد کلیپ حاشیهساز ابیانه

تکلیف حقآبه رودخانه کرج چه میشود؟

تشکلهای مردم نهاد و مسئوالن محلی نسبت
به اجرای این طرح اما شاهدیم که شرکت آب
منطقهای تهران بر عملیاتی کردن آن اصرار
میورزد.
حاال اما مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز
میگوید :در حال حاضر آب رودخانه کرج پس
از طی یک مسیر چند کیلومتری از بیلقان به
تهران منتقل میشود و پس از بیلقان مقدار
زیادی از آب رودخانه کاسته میشود بنابراین اگر

نوبت دوم

شــهرداری شــهر قــدس در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای جدولگــذاری معابــر ســطح شــهر بــا بــرآورد اولیــه  5/000/000/000از
طریــق مناقصــه عمومــی و عقــد پیمــان بــا پیمانــکار حائــز صالحیــت (شــرکتهای دارای حداقــل رتبــه  5راه و بانــد) اقــدام نمایــد.
متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف مــدت  10روز کاری از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم آگهــی کــه بــه فاصلــه یــک هفتــه از نوبــت اول
چــاپ خواهــد شــد بــا مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در  :شــهر قــدس ،بلــوار انقــالب اســالمی ،ســاختمان مرکــزی
شــهرداری شــهر قــدس ،طبقــه دوم بــا ارائــه معرفینامــه نســبت بــه دریافــت و تحویــل اوراق مناقصــه اقــدام نماینــد.
 خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهر قدس سپرده شرکت در مناقصه معادل  %5برآورد اولیه به مبلغ  250/000/000ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتمانه معتبر بانکی میباشد. سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرار داد مسترد نمی گردد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است. متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی  HSEاز واحد آموزش شهرداری می باشند. سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.تاریخ انتشار نوبت اول98/3/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/8 :
روابط عمومی شهرداری
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طرح انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران در مراحل پایانی

امیدواری رئیس جمهوری
برای احیای کامل دریاچه ارومیه
رئیس جمهوری با اشاره به رسیدن تراز آب
دریاچه ارومیه به  5.3میلیارد متر مکعب در
سال جاری گفت :امروز از اینکه حال دریاچه
خوب است ،خوشحالیم.
به گزارش ایرنا ،حسن روحانی عصر
سهشنبه در آیین افتتاح سد سیلوه پیرانشهر
و بهرهبرداری از طرحهای توسعه منابع آب
و خاک نواحی مرزی استان آذربایجان غربی
افزود :ساخت سد سیلوه در پیرانشهر از
طرحهای مهم و تاثیرگذار دولتهای یازدهم
و دوازدهم در راستای احیای دریاچه ارومیه
است که آب را به این پهنه آبی منتقل میکند.
روحانی ابراز امیدواری کرد وضعیت دریاچه
ارومیه با تکمیل و افتتاح طرحهای خاص در
دست اجرا به نقطه مطلوب برسد.
طرح انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه
ارومیه و آبیاری و زهکشی پایاب این سد
از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس
جمهوری افتتاح شد .فرهاد سرخوش ،رئیس
دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجان غربی روز سهشنبه دراینباره گفت:
انتقال آب سد سیلوه به دریاچه ارومیه از طریق
احداث کانال  22.5کیلومتری انجام میگیرد.
وی بیان کرد :از طریق این کانال عالوه بر
تامین آب کشاورزی  2هزار و  600هکتار از
اراضی کشاورزی جلدیان و سروکانی ،ساالنه
بیش از  95میلیون مترمکعب آب به پیکر نگین
آبی آذربایجان سرازیر میشود .وی درخصوص
اهداف این طرح گفت :تامین آب کشاورزی
هفت هزار و  300هکتار از زمینهای کشاورزی
دشتهای پیرانشهر و جلدیان ،تامین ساالنه
 18میلیون متر مکعب آب شرب شهرستان
پیرانشهر و تولید ساالنه  13.2گیگا وات ساعت
برق از جمله اهداف اجرای این طرحها است.
وی با بیان اینکه احداث خط انتقال آب این
طرح نزدیک به هشت سال پیش آغاز شده
بود ،گفت :پس از تشکیل ستاد احیای دریاچه
ارومیه اجرای این طرح سرعت یافت که هم
اکنون  100درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به
بهرهبرداری رسید .حجتاالسالم روحانی روز
سهشنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی،
خدماتی و زیربنایی وارد فرودگاه ماکو در شمال
آذربایجان غربی شد.

ایرانشهر

قرار است طرح انتقال آب به وسیله تونلی که در
باالدست بیلقان و پشت سد کرج قرار دارد انجام
شود ،باید میزان آب منتقل شده کمتر باشد و
در آن حقآبه زیست محیطی ،کشاورزی ،کرج
و… لحاظ شده باشد .وی خاطرنشان میکند :ما
در محیط زیست استان البرز تمام تالش خود را
درخصوص حقآبه رودخانه کرج به کار خواهیم
بست و این قول را به شهروندان البرزی میدهم
که تا زمانی که هستم پیگیر این موضوع باشم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت:
کلیپهای منتشر شده از ابیانه با بررسیهای به
عمل آمده مشخص شده که تور گردشگری نبوده
و مردم عادی بازدیدهایی را طی آن روز از آنجا
داشتهاند و فردی که اصال گردشگر نبوده و از
هیچگونه توری نیز نبوده در ابیانه اقدام به این
کار کرده است .به گزارش میزان ،اخیرا کلیپی
در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود
که در آن افرادی که به نظر میرسد از یک تور
گردشگری باشند ،حرکات نامتعارفی را انجام
میدهند .آنطور که گفته شده این فیلم در یکی
از مکانهای تاریخی ابیانه ضبط شده است .ولی
تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی
دراینباره گفت :با بررسی کلیپهای منتشر شده
از ابیانه ،مشخص شد که حرکات غیرمتعارف
توسط افراد تور گردشگری انجام نشده و فردی
که اصال نه گردشگر بوده و نه عضو تور ،اقدام به
این کار کرده است .وی تاکید کرد« :هیچ مجوز
توری در آن روز و ساعت برای تورهای گردشگری
صادر نشده است .این امر به صورت لحظهای
رخ داده و بر اساس گزارش اداره میراث فرهنگی
کاشان تور مجازی در آن روز در آنجا حضور پیدا
نکرده است ».معاون گردشگری هشدار داد :بر
اساس تخلف صورتگرفته و دستورالعمل سازمان
میراث فرهنگی در برخورد با تخلف آژانسهای
گردشگری گاهی اوقات در حد تذکر و گاهی
اوقات بر حسب تخلف تعلیقهای  ۳ماه ۶ ،ماه،
یک ساله برای آنها صادر میشود و یا کال مجوز
فعالیت آژانسها برای همیشه لغو میشود .وی
در ادامه تاکید کرد :در صورت مشاهده این موارد
توسط تورها که فعالیتی خارج از عرف و رویه
مرسوم گردشگری است با آنها برخورد خواهد شد.
تیموری گفت :در مواجهه با این موارد باید فرد فرد
شرکتکننده توسط مراکز ذیصالح توبیخ شوند.

((آگهی مناقصه عمومی  -دو مرحله ای ))
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شرکت انتقال گاز ایران

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خرید تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان /فروشندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
 -1مناقصه گزار :ستاد شرکت انتقال گاز ایران – واقع در تهران – خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش (آیت ...هاشمی رفسنجانی ) -بلوار اسفندیار پالک 27
 -2زمان توزیع و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :از  98/3/4تا تاریخ 98/3/8
 -3میــزان و نــوع تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار %5 :مبلــغ ارزی یــا معــادل ریالــی آن بــر اســاس نــرخ تســعیر ســامانه نظــارت ارز ســنا در زمــان تســلیم ضمانتنامــه بــه صــورت یــک
یــا ترکیبــی از تضامیــن معتبــر در آئیــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی مصــوب .1394/09/22
 -4توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10در صد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده شدن).
 -5مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از واریــز مبلــغ  70/000ریــال بــه شــماره شــبا  IR150100004101090530233049بانــک مرکــزی بنــام شــرکت انتقــال گاز
ایــران بــه همــراه معرفــی نامــه بــه آدرس ذیــل مراجعــه نماینــد.
ستاد شرکت انتقال گاز ایران – واقع در تهران – خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش (آیت  ...هاشمی رفسنجانی ) بلوار اسفندیار پالک  27اداره خریدهای داخلی /تلفن  81314108آقای فضلی
قابل ذکر میباشد مبلغ واریزی  70/000ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی  /دستگاه خودپرداز و  )....مورد تائید نمیباشد.
ضمنا به اطالع میرساند:
• بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقبا اعالم خواهد شد.
• مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت انتقــال گاز بــه بخــش آگهــی – مناقصــه هــا ،مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 81314108
WWW.NIGC-NIGTC.IR
شــرکت انتقــال گاز تمــاس حاصــل نماینــد.
WWW.SHANA.IR
تاریخ انتشار نوبت دوم :چهار شنبه 1398/03/01
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/02/28
شماره مجوز1398 . 982:
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روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

ثبت دروازه ورود به اقتصاد جهانی است

ک
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان هگیلوهیوبوریاحمد

آگهی تحدید حدود عمومی

قوهقضائیه

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ک
ح
ب
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان هگیلوهیو وریا مد

برابر مقررات مواد قانون ثبت وتحدید حدود امالک مشروحه زیرتاریخ های معین درساعت 9صبح در محل
وقوع آنها بعمل خواهد آمد:

 91فرعی از  4اصلی  -آقای سیف اله افراز فرزند فرج اله ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12047/60متر مربع واقع در قطعه
یک بخش پنج دوگنبدان روستای خربل دشت چهل بردهر
 92فرعی از  4اصلی  -آقای سیف اله افراز فرزند فرج اله ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3290/25مترمربع واقع در قطعه
یک بخش پنج دوگنبدان روستای خربل دشت چهل بردهر
یکشنبه 1398/03/19
 9445فرعی از  21اصلی  -خانم نازبیگم فرشادپور فرزند محمدزمان
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/08متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان خیابان کیامرثی کوچه یکم
10049فرعی از 21اصلی  -خانم صاحب جان جوزانی بناری
فرزندحسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/17مترمربع واقع
درقطعه یک بخش پنج دوگنبدان محله سادات فلکه سه گوش
10124فرعی از 21اصلی  -آقای موسی آریایی فرد فرزند علمدار

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/50متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان محله لبنان باران 12باالی تپه
 10176فرعی از 21اصلی  -آقای محمددژکام فرزند سیداسداهلل
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/03متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان محله لبنان کوچه شهیدعبدی پور
دوشنبه 1398/03/20
10187فرعی از 21اصلی  -آقای یاسرهوشیاری تل چگاه فرزند
هوشنگ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/77متر مربع واقع در
قطعه یک بخش پنج دوگنبدان خیابان امینی کوچه 9
 10203فرعی از 21اصلی  -آقای حسام قبادی دمیه فرزند خلیفه
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/41متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان خیابان سعدی
10204فرعی از 21اصلی  -خانم جانپری عوض پور فرزند عوض
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71/33متر مربع واقع در قطعه یک

بخش پنج دوگنبدان خیابان شهیدامینی کوچه هشتم
سه شنبه 1398/03/21
1048فرعی از 23اصلی  -آقای اله کس عبدی زاده فرزند فیض اله
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/70متر مربع واقع در قطعه یک
بخش پنج دوگنبدان محله رادک بزرگمهر 18
 5975فرعی از  26اصلی  -خانم پروانه خرمی فرزنداحمد ششدانگ
یکباب خانه به مساحت 317/86متر مربع واقع درقطعه یک بخش پنج
دوگنبدان آبگرمو
چهارشنبه 1398/03/22
61فرعی از 88اصلی  -شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی
لیشتربه نمایندگی آقای علی گلستانی فرزندجمشید ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 13000متر مربع واقع در قطعه
سه بخش پنج دوگنبدان روستای محمدآباد
پنج شنبه 1398/03/23

تحدیدحدودامالک دراین آگهی ازساعت  9صبح شروع
دعوت
آنها
ومجاورین
امالک
خواهدشدلذاازصاحبان
میشوددرروزوساعت تعیین شده درمحل حاضر باشندو چنانچه هریک
ازصاحبان امالک حاضرنباشند ملک آنهامطابق ماده 15قانون ثبت
باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدحدودخواهدشدواخواهی
نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی برابرماده 20قانون ثبت ازتاریخ
تحدیدحدودبه مدت 30روز پذیرفته خواهدشدوبرابرماده 86قانون
آیین نامه قانون ثبت معترض مکلف است اعتراض خودراکتب ًابه اداره
ثبت دوگنبدان تسلیم وظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به
اداره ثبت دادخواست خودرابه مرجع قضایی محل وقوع ملک تقدیم
نماید.
حسین قایدگیوی
رئیس ثبت اسنادوامالک دوگنبدان

