
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  چهارميليارد و سيصد و نود و يك ميليون 
و سيصد هزار ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .

92–عرصه و اعيان يكدســتگاه آپارتمان يك خواب به شماره  817 فرعى به مساحت   
92 مترمربع واقع در ســمت شــما لشرقى طبقه 3 ( كه  6/9 مترمربع آن تراس شمالى مى 

باشد . )   
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل    چهار ميليارد و سيصد و نود و يك ميليون 

و سيصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
93-عرصه و اعيان يكدســتگاه آپارتمان تك خواب به شماره  821  فرعى به مساحت   
92مترمربع واقع در ســمت شما ل شرقى طبقه 4( كه  6/9 مترمربع آن تراس شمالى مى 

باشد . 
ارزش ششــدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  چهار ميليارد و نهصد و يازده ميليون و 

سيصد هزار ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
94- عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب  به شماره  822 فرعى به مساحت   
92 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقى طبقه 4( كه  4/5 مترمربع آن تراس شمالى مى 

باشد . 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  سه ميلياردو پانصد و سى و يك ميليون و 

سيصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
95–  عرصه و اعيان يكدســتگاه آپارتمان ســوئيت باســرويس كامل به شماره  824  
فرعى به مساحت   40/50  مترمربع واقع در سمت جنوب غربى طبقه5 ( كه  6/15 مترمربع 

آن تراس شمالى مى باشد . )   
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  يك ميليارد و نهصد و بيست و يك ميليون 

و سيصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
96-عرصه و اعيان يكدســتگاه آپارتمان تك خواب به شماره  825  فرعى به مساحت   
92مترمربع واقع در سمت شمال غربى طبقه  همكف ( كه 6/5 مترمربع آن تراس شمالى 

مى باشد .)
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  سه ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و 

سيصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
97–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب به شماره  826  فرعى به مساحت   
92 مترمربع واقع در سمت جنوب غربى طبقه  همكف ( كه  3/85 ترمربع آن تراس شمالى 

مى باشد ). 
ارزش ششــدانگ واحــد آپارتمــان به مبلغ كل  دو ميليارد  و ششــصد و هفتاد و يك 

ميليون و سيصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
98–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب  به شماره  827  فرعى به مساحت   
93 مترمربع واقع در سمت شمال شرقى طبقه  همكف ( كه  6/9 مترمربع آن تراس شمالى 

مى باشد ). 
ارزش ششــدانگ واحــد آپارتمان به مبلــغ كل  چهار ميليارد و چهــل و يك ميليون و 

سيصدهزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
99–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب به شماره  828  فرعى به مساحت   
93مترمربــع واقع در ســمت جنوب شــرقى طبقه  همكف ( كــه  4/05 مترمربع آن تراس 

مسقف شمالى مى باشد ). 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  دو ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون 

و سيصد هزار ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
100–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب به شماره  830  فرعى به مساحت   
69/50  مترمربع واقع در سمت جنوب غربى( كه  3/85   مترمربع آن تراس مسقف شمالى 

و 3/85   مترمربع آن تراس مسقف جنوبى  مى باشد ). 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  سه ميلياردو چهل و يك ميليون و سيصد 

هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
101–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب به شماره  832 فرعى به مساحت   
69 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقى طبقه يك ( كه  4/50 مترمربع آن تراس مسقف 

شمالى و 3/85   مترمربع آن تراس مسقف جنوبى  مى باشد) . 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  سه ميليارد و يازده ميليون و سيصد هزار 

ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
102–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان  تك خواب به شماره  838 فرعى به مساحت   
69/50 مترمربــع واقع در ســمت جنــوب غربى طبقه 3 ( كــه  3/85   مترمربع آن تراس 

مسقف شمالى و 3/85   مترمربع آن تراس مسقف جنوبى  مى باشد .)
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل   سه ميليارد و سيصد و نود و يك ميليون 

و سيصد هزار ريال  ارزيابى ميگردد.
103–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تك خواب به شماره  842 فرعى به مساحت  
69/5 مترمربع واقع در سمت جنوب غربى طبقه 4 ( كه  3/85   مترمربع آن تراس مسقف 

شمالى و 3/85   مترمربع آن تراس مسقف جنوبى  مى باشد . 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  سه ميلياردو پانصد و شصت و يك ميليون 

و سيصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
104–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان دوخواب به شماره  847 فرعى به مساحت  
132/5 مترمربع واقع در سمت غربى طبقه همكف ( كه  6/55 مترمربع آن تراس مسقف 
شمالى و 7/9  مترمربع آن تراس مسقف شرقى4/45رمربع آن تراس مسقف جنوبى  مى 

باشد . 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  شش ميليارد و ششصد و دوازده ميليون 

و پانصد و پنجاه هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
105–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان تكخوابه  به شماره  848  فرعى به مساحت  
66/2 مترمربع واقع در ســمت ميانى طبقه همكف ( كه  5/6 مترمربع آن تراس مســقف 

شمالى مى باشد .)
ارزش ششــدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  دو ميليارد و نهصد و نود و نه ميليون و 

دويست هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
106–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان دوخوابه به شماره  849  فرعى به مساحت  
112/50مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه همكف ( كه  6/5 مترمربع آن تراس مسقف 

شمالى و 4/7 مترمربع آن تراس مسقف جنوبى مى باشد . )   
ارزش ششــدانگ واحد آپارتمان به مبلــغ كل  پنج ميلياردو پانصد و پانزده ميليون و 

پانصد و پنجاه هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
107–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان دوخوابه  به شماره 850  فرعى به مساحت  
132/50 مترمربع واقع در ســمت غربى طبقه يك ( كه  6/55 مترمربع آن تراس مسقف 
شــمالى و 7/9 مترمربع آن تراس مسقف شرقى 4/45  مترمربع آن تراس مسقف جنوبى  

مى باشد . 
ارزش ششــدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  شــش ميليــارد و هفتصدو چهل و پنج 

ميليون و پنجاه هزار ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
108–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان  تك خوابه به شماره  851 فرعى به مساحت  
66/20 مترمربع واقع در سمت ميانى طبقه يك ( كه  5/6مترمربع آن تراس مسقف شمالى 

مى باشد . 

ارزش ششــدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  ســه ميليارد و شــصت و پنج ميليون و 
چهارصد هزار ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد 

109-عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان  دوخوابه به شماره  852  فرعى به مساحت  
112/50 مترمربع واقع در ســمت شــرقى طبقه يك ( كه  6/5 مترمربع آن تراس مسقف 

شمالى و 4/7 مترمربع آن تراس مسقف جنوبى مى باشد . 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  پنج ميليارد و ششصد و سى و پنج ميليون 

و پنجاه هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
110–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان دوخوابه به شماره  853  فرعى به مساحت  
132/5مترمربع واقع در سمت غربى طبقه 2 ( كه  6/55 مترمربع آن تراس مسقف شمالى 
و 7/9 مترمربع آن تراس مســقف شــرقى و 4/45 مترمربع آن تراس مســقف جنوبى مى 

باشد . 
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت 

ميليون و پنجاه هزار ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
111–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان  تك خوابه به شماره  854  فرعى مازندران 
به مســاحت  66/2 مترمربع واقع در ســمت ميانى طبقه 2 ( كه  5/6 مترمربع آن تراس 

مسقف شمالى مى باشد . )   
ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به مبلغ كل  سه ميليارد و يكصد و سى و يك ميليون 

و ششصد هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
112–  عرصه و اعيان يكدستگاه آپارتمان دوخوابه  به شماره  855  فرعى به مساحت  
112/5 مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه 2 ( كه  6/5 مترمربع آن تراس مسقف شمالى 
و 4/7 مترمربع آن تراس مسقف جنوبى  مى باشد . )   ارزش ششدانگ واحد آپارتمان به 
مبلغ كل  پنج ميليارد و هفتصد و چهل و هفت ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال ارزيابى 

تعيين و اعالم مى گردد .
113–  عرصــه و اعيان رســتوران  به شــماره  1414  فرعــى از   30  اصلى قطعه  1  
تفكيكى مفروز و مجزى شــده از  1021  فرعى از اصلى مذكور بخش  11  حوزه ثبت ملك 
محمودآباد استان مازندران به مساحت  442مترمربع واقع در سمت غربى طبقه همكف با 
قدر الســهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه 

اجرايى آن .با حدود و مشخصات مندرج در سند .
حدود و مشخصات رستوران در طبيعت با ابعاد و مشخصات مندرج در سند تطبيق داده 

شده است كه مطابقت دارد .
 ارزش ششدانگ واحد رستوران به مبلغ كل سى و هشت ميليارديكصدوهفتادوسه 

ميليون ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
114–  عرصــه و اعيان رســتوران  به شــماره  1415  فرعــى از   30  اصلى قطعه  2  
تفكيكى مفروز و مجزى شــده از  1021  فرعى از اصلى مذكور بخش  11  حوزه ثبت ملك 
محمودآباد استان مازندران به مساحت  97/25 مترمربع واقع در سمت مركزى طبقه همكف 
با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه 

اجرايى آن .با حدود و مشخصات مندرج در سند .
حدود و مشخصات رستوران در طبيعت با ابعاد و مشخصات مندرج در سند تطبيق داده 

شده است كه مطابقت دارد .
 ارزش ششدانگ واحد رستوران به مبلغ كل  هشت ميليارد و هشتصد و سى   ميليون 

و پانصد و پنجاه هزار ريال ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
115–  عرصــه و اعيان رســتوران  به شــماره  1416  فرعــى از   30  اصلى قطعه  3  
تفكيكى مفروز و مجزى شــده از  1021  فرعى از اصلى مذكور بخش  11  حوزه ثبت ملك 
محمودآباد استان مازندران به مساحت  443  مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه همكف 
با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه 

اجرايى آن .با حدود و مشخصات مندرج در سند .
حدود و مشخصات رستوران در طبيعت با ابعاد و مشخصات مندرج در سند تطبيق داده 

شده است كه مطابقت دارد 
 ارزش ششــدانگ واحد رســتوران به مبلغ كل  سى و هشت ميليارد و يكصدوبيستو 

چهار ميليون ريال  ارزيابى تعيين و اعالم مى گردد .
A) ارزش تأسيسات برقى

A-1) تأسيسات ست برق اصلى شامل كابل اصلى برق ورودى 20kw از برق شهر به 
داخل پســت برق اصلى و مقره ها ؛ تير برق ها و اســكلت ساختمان فلزى و بتنى مى باشد. 
پســت برق اصلــى داراى يك عدد تابلو برق 20kv مى باشــد كه اين تابلــو داراى دو عدد 
سكسيونر 25AM و يك عدد سكسيوتر 20KV ورودى برق شهر به تابلوى 20KV و داراى 
سه عدد فيوز كاتدى 25AM مى باشد. داخل اين پست دو دستگاه تابلو برق 400V (جمعاً 
20 عــدد كليد فيوز زاويــر 400AM ) و داراى 1 عدد كليد فيوز زاوير 160AM (جمعاً 2 
عدد كليد فيوز زاوير 160AM )؛ و همچنين داراى يك عدد كنتاكتور هيوندا 40HP (جمعاً 
داراى 2 عــدد كنتاكتور هيونــدا 40HP) و داراى 6 عدد فيوز كاردى 80AM  (جمعاً داراى 
12 عدد فيوز كاردى 80AM) مى باشــد و عالوه بر اين هر كدام از اين تابلو برقهاى 400 
ولتى مجهز به يك عدد ولت متر عقربه اى و سه عدد آمپر متر عقربه اى مى باشند. 50 متر 
ســمش مســى MM(5840) و 100 مترســيم كابل مفتولى MM(1835) و دو عدد چراغ 
تابلويى از ديگر تجهيزات تابلو برق مى باشد. 2 دستگاه ترانس؛ يكى 500KVA  و ديگرى 
630KVA ؛ جمعاً 1130KVA؛ جمع ظرفيت دو ترانس موجود در پســت برق مى باشــد. 
همچنين يك عدد تابلو برق كوچك براى سيستم روشنايى كه داراى يك عدد كليد اتوماتيك 
40AM و 7عدد كليد فيوز تك فاز 10AM  مى باشد كه جمع كامل اين تجهيزات به همراه 

اسكلت ساختمان؛ جمعاً به مبلغ 5,000,000,000. ( پنج ميليارد ريال ) برآورد مى گردد.
A-2) كابلهاى فشــار قوى وكابلهاى انتقال از پست آمل به پست هاى فرعى واحدهاى 
مســكونى؛ تجارى و ورزشــى وسيستمهاى روشــنايى محوطه و فضاى سبز و آب نماها و برج 
نورى و موتورها در سايزهاى مختلف شامل (18240) به مقدار 450 متر؛ كابل فشار قوى 
(1*150) براى كليه بلوكهاى سايز متوسط و ريز به همراه كانال كشى و اجراء جمعاً به ارزش 

7,000,000,000 ( هفت ميليارد ريال) برآورد مى گردد.
A-3) يــك دســتگاه مولد بــرق ديزل ژنراتور بــرق اضطرارى كامــل كوپله به قدرت 
500KVA ، چهار زمانه؛ دوازده سپلندر ؛ 1500rpm ؛ سيستم خنك كننده آب(رادياتور) 
و سيستم استارت الكتريكى(باطرى خشك)؛ ساخت كمپانى پركينگر كشور انگلستان؛ كوپله 
شده با ژنراتور STAMFORO به شماره سريال CO41627/2 ، سه فاز 220/380 ،50 
 ،1250AM تمام اتوماتيك كامل با ظرفيت OVER  CHANGE هرتز، همراه با تابلو كنترل
مجهز به لوازم مرغوب و شناخته شده آلمانى؛ پيش گرمكن اتوماتيك ديزل (شارژ اتوماتيك 
باطرى هاى استارت و كليه لوازم و ابزار و تجهيزات جانبى دستگاه، بصورت پكيچ كامل مجهز 
بــه تابلوى قدرت و فرمان و كليدهاى اتوماتيك همراه بــا نصب و راه اندازى جمعاً به مبلغ 

4,500,000,000  (چهارميليارد و پانصد ميليون ريال ) برآورد مى گردد.
A-4) كنتورهاى برق ديماندى سه فاز به تعداد 4 دستگاه براى موتورهانه ها و محوطه 
فضاى سبز به همراه نصب و لوله كشى PVC و كابل كشى داخل لوله هاى PVC، و كنتورهاى 
 PVC تك فاز به تعداد 280 دستگاه براى واحدهاى مسكونى به همراه نصب و لوله كشى
و كابل كشى داخل لوله هاى PVC و كنتورهاى سه فاز به تعداد 10 دستگاه براى واحدهاى 
تجارى و ورزشــى به همراه نصب و لوله كشــىPVC و كابل كشــى داخل لوله هاى PVC به 
همراه تابلوها و كابل هاى انتقال از تابلوها به هر واحد مسكونى و تجارى و ورزشى جمعاً به 

مبلغ 7,500,000,000 (هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال ) برآورد مى گردد.
 A-5) : سيســتمهاى روشنايى حوطه شــامل تيرهاى چراغ برق ايستاده به تعداد 50 
عدد و تيرهاى چراغ برق باغچه اى به تعداد 1000 عدد و برج نورى و چراغ هاى پشت بام 
 PVC و كابل كشى داخل لوله هاى PVC و تابلوهاى برق محوطه به همراه نصب و لوله كشى
و همچنين به همراه تجهيزات داخل تابلوهاى برق؛ جمعاً به ارزش 6,400,000,000  (شش 

ميليارد ريال و چهارصد ميليون ريال ) برآورد مى گردد.
A-6) : تأسيسات برق داخلى واحدهاى مسكونى؛ تجارى و ورزشى شامل كابلها؛ سيم 
كشى ها؛  كليد پريزها، روشنايى ها؛ جعبه فيوزها، فيوزها، سيم كشى داخل تلفنها و آنتن 
ها به همراه نصب و لوله كشى PVC و كابل كشى داخل لوله هاى PVC به همراه دستمزد 
اجراى ســيم كشــى ؛ جمعاً به مبلغ 9,600,000,000  (نه ميليارد و شــش ميليون ريال ) 

برآورد مى گردد.
A-7) تأسيسات مخابراتى شامل كافوى 700 نورى شماره اى اكسس فيبر نروى از نوع  
شركت ZTE مدل ZXA10 تلفن همراه با سيم كشى خط تلفن تا داخل البى هاى هر واحد و 
 ،PVC و كابل كشى داخل لوله هاى PVC امتياز 330 خط تلفن به همراه نصب و لوله كشى

جمعاً به مبلغ 3,000,000,000 (سه ميليارد ريال ) برآورد مى گردد.
A-8) : سيســتم آنتن مركزى و كابلهاى انتقال ماهواره براى كليه واحدهاى مسكونى، 
تجارى و ورزشــى به همراه كابلهاى مربوطه و لوله كشــى PVC و كابل كشى داخل لوله هاى 
PVC بــه همراه نصب و اجرت راه انــدازى، جمعاً به مبلغ 1,650,000,000 (يك ميليارد و 

ششصد و پنجاه ميليون ريال ) برآرود مى گردد.
A-9) : سيســتم مدار بســته براى 28 عدد  دوربين ديد در شب مدل IP-TEC ضد 
آب (WATER PROOF)؛ با 2  دستگاه DVR 16 عددى شركت CO-LILIM  انگليسى به 
همراه نصب و لوله كشى PVC و كابل كشى دخل لوله هاى PVC همراه با قيمت كليه كابلهاى 
بكار رفته و تيرهاى نصب دوربين همراه با دستمزد اجراء، جمعاً به مبلغ 2,850,000,000 

(دو ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال ) برآورد مى گردد.
A-10) : سيستم اعالن حريق براى هر واحد جداگانه؛ و راهروها و البى هاى مرتبط به 
سيســتم اپراتور مركزى؛ همراه با تابلوها و كابلها و سنسورهاى مرتبط براى كليه واحدهاى 
مسكونى، تجارى و ورزشى؛ جمعاً به ارزش 2,200,000,000 (دو ميليارد و دويست ميليون 

ريال ) برآورد مى گردد.
تاكنون جمع كل ارزش تأسيسات برقى در 10 بند جداگانه برآورد شده كه برابر با مبلغ 

49,700,000,000  (چهل و نه مبليارد و  هفتصد ميليون ريال ) مى باشد.
B) ارزش تأسيسات مكانيكى

B-1) : سيســتم اطفاء حريق شــامل 14 دســتگاه جعبه آتش نشــانى و لوله كشيهاى 
ضد آتش انتقال آب از سيســتم موتورخانه به كليه واحدهاى مشــكونى، تجارى و ورزشى 
به همراه لوله كشــيهاى داخلى واحدها و شيرآالت مربوطه و نارلهاى آب پاش جمعاً به مبلغ 

3,000,000,000  (سه ميليارد ريال) برآورد مى گردد.
B-2) يك حلقه چاه عميق 40 متر به همراه پمپ شاور سه فاز 5 طبقه اى فشار باالى 
شركت پمپيران و حق امتياز حفر چاه عميق جهت تأمين آبرسانى به محوطه فضاى سبز، آب 
نماها و لوله هاى انتقال آب از چاه عميق به ســه مخزن بتنى زمينى آب به همراه تابلو برق 
فرمان مربوطه جمعاً به ارزش 3,200,000,000  (ســه ميليارد و دويســت ميليون ريال ) 
برآورد مى گردد. (حفر چاه عميق دركنار ساحل جهت دسترسى به آب شيرين، بسيار كار پر 
هزينه و بســيار پرمشقت است و نمونه اين كار به عمق 35 مترى در شهرك قصر دريا نيز 

انجام گرديده است).
B-3) : سه عدد مخزن آب بتنى زمينى واقع در ضلع جنوب شرقى مجتمع(محوطه فعلى 
رســتوران ) ؛ مجهز به فلوتراتوماتيك و لوله كشــى مرتبط جمعاً به مبلغ 3,000,000,000  

(سه ميليارد ريال ) برآورد مى گردد.
B-4) : تأسيســات آب آشــاميدنى شامل كنتور آب 2 اينچ ويژه انشعاب اصلى شهرك 
وحــق امتيــاز به همراه لوله كشــى اصلى و فرعى تا مخازن آب زمينى و ســپس نصب و راه 
اندازى ايستگاه پمپاژ و ادامه لوله كشى از مخازن مذكور تا ورودى كليه واحدهاى مسكونى ؛ 

تجارى و ورزشى ، جمعاً به مبلغ 6,000,000,000  (شش ميليارد ريال ) برآورد مى گردد.
B-5يستم موتورخانه تاسيسات آبرسانى شامل بوسترپمپ دوقلو دواينچ پمپيران ويژه 
آبرســانى وتابلوبرق مربوطه براى آبرسانى به واحدهاى مسكونى وتجارى وورزشى وبوستر 
پمپ دوقلو2اينچ پمپيران ويزه اطفا ءحريق به همراه تابلوبرق مربوطه وپمپهاى آبرسانى براى 
محوطه فضاى سبز به همراه تابلو برق مربوطه ولوله كشى موتورخانه وكلكتورهاوشيرآالت 
وهمچنين لوله كشيهاى انتقال آب ازموتورخانه به كليه واحدهاى مسكونى تجارى وورزشى 
ومحوطه فضاى ســبزوآب نماها وجعبه هاى آتشنشــانى به همراه هزينه كانال كشى همراه 
با اتصاالت وشيرآالت وتجهيزات مربوطه جمعا" به مبلغ 13/500/000/000ريال سيزده 

ميلياردوپانصدميليون ريال برآورد ميگردد.
B-7): سيســتم موتور خانه آب گرم شــامل 3 دســتگاه مبدل ايستاده 2000 ليترى 
كويل دار اســپيرال عايق كارى شــده بوسيله عايق پشم سنگ و به همراه 8 دستگاه پمپ 
سيركوالسيون رفت و برگشت و 2 دستگاه ديگ مشعل 13 پره مدل M13 ساخت شركت 
لوله و ماشين سازى ايران بامشعل (3-5) به همراه لوله كشى ها و عايق كاريهاى انجام شده 
بوسيله عايق پشم سنگ و همچنين يك دستگاه مدل لوله اى اسپيرال كويل دار توليد آب 
گرم ســاخت شركت دابو صنعت 1000 ليترى به همراه لوله كشى داخلى و كلكتوربندى و 
 D عايق كارى و شيرآالت و اتصاالت مربوطه و همچنين لوله كشى خط آب گرم به چهار بلوك
E  ،K  ، J، و كانال كشى و عايق كارى كليه لوله هاى انتقال آب گرم بوسيله عايق پشم سنگ 

جمعاً به مبلغ5,500,000,000  (پنج ميليون و پانصد ميليون ريال ) بر آورد مى گردد.
B-8) سيســتم گازرسانى مركزى شهرك ساحلى مرواريد خزر محمودآباد و حق امتياز 
مربوطه و پياده ســازى و اجراى ايســتگاه گازرسانى همراه با لوله كشى خط اصلى به ورودى 
كليــه واحدهاى مســكونى، تجارى و ورزشــى و كنتورهاى اصلى و فرعى شــامل كنتورهاى 
مسكونى و 8 دستگاه كنتور تجارى G40 ، رگالتورها و لوله كشى هاى داخلى تا ورودى پكيچ 
هر واحد و آشپزخانه ها و ورودى موتورخانه آب گرم و موتورخانه استخر به همراه لوله ها و 
اتصاالت و شيرآالت همراه با نصب و اجراء وراه اندازى جمعاً به مبلغ 9,000,000,000   (نه 

ميليارد ريال ) برآورد مى گردد.
B-9) : تأسيسات استخر ورزشى شامل 2 بخش مى شود.

الف) موتورخانه مجهز به ديگ بخار ايســتاده 300 كيلوگرمى، يك دستگاه سختى گير 
400,000 گرين نيمه اتوماتيك؛ 1 دســتگاه فيلتر شــنى و 1 دستگاه مبدل اسيرال كويل 
دار  2000 ليترى آب گرم به همراه 2 دستگاه پمپهاى استخرى 2,2KW  و 2 دستگاه ديگ 
چدنى آب گرم شــركت M13 تيپ M مجهز به مشــمل (3-5) 12 پره، به همراه كلكتور و 
شيرآالت و 2 دستگاه پمپ سيركوالسيون 2 اينچ توع AA و پمپهاى رفت و برگشت استخر 
اصلى و سيستم جكوزى و تأسيسات سوناى اسكيمر به همراه لوله كشى وعايق كارى بوسيله 
عايق پشم سنگ و شيرآالت و اتصاالت و سنسورهاى دما و تابلوى فرمان اتوماتيك همراه 
بــا تصــب و اجراء و راه اندازى، جمعاً به مبلغ 5,000,000,000  (پنج ميليون ريال ) برآورد 

مى گردد.
ب): تأسيســات داخل مجموعه ورزشــى استخر شامل لوله كشــيها و نازلهاى جكوزى، 
تأسيســات و لوازم و ابزار دقيق هاى كنترلى سونا، سيستم سرمايشى و گرمايش رختكن، 
ادارى، پذيرش و تأسيســات يونيت هيترها و تجهيزات مرتبط با استخر شامل سيستمهاى 
روشــنايى استخر مجاروهاى اســتخرى، كليه تابلوهاى برق اصلى و فرعى و كليه تجهيزات و 

تأسيســات مكانيكال و الكتريكال مجموعه ورزشــى جمعاً به مبلغ 3,000,000,000  (ســه 
ميليارد ريال ) برآورد مى گردد.

B-10) : پلــه هاى برقى و آسانســورهاى مجتمع تجارى؛ دو دســتگاه پله برقى تجارى 
تك جهته ساخت شركت KOYO كشور چين با عرض پله 800mm آلومينيومى يكپارچه با 
اتصال محورى (AXLE) پله ها به فرفرههاى با قطر MM 75 در دو طرف هر  پله و داراى 2 
پله افقى در ايستگاه هاى باال و پايين و داراى زنجير فوالدى با قابليت روغن كارى اتوماتيك 
 EN و جابجايى حداكثر 1400 نفر در ســاعت و زاويه شــيب 30 درجه بر طبق اســتاندارد
115 اروپايى و ارتفاع جابجايى 4 متر و چيدمان پله برقى بصورت موازى داراى موتور 3 فاز  
متناوب تك سرعته 4 قطعى با درجه حفاظت IP 54  براى موتور و قطعات الكتريكى و داراى 
  CLOSED LOOP  PERMANENT  MAGNET) ترمزهاى مغناطيس دائم مدار بســته
BRAKE) و شعاع انحناى 100 سانتيمترى سـازه اصلى پـله برقى و دستگيره در باال و پايين 
و داراى سيســتم ايســت– رو (STOP & GO ) مجهز به فتوســل و گيريكس از نوع چرخ 
دنده خورشــيدى يا سياره اى با سرعت خطى يكسان حركت دستگيره و پله؛ و يك دستگاه 
اسانســورهيدروليك با 4 ايستگاه توقف و سامانه قدرت هيدروليكى جك هيدروليك نوع 
ليفتراكى 4 طبق براى ســاختمان به ارتفاع 4 طبقه ســاخت سده از شفت فوالدى با روكش 
آب كروم و پوليشكارى شده و لوله سيلندرى توسط شركت كلمن آلمان(راه اندازى نشده) 
بــه ظرفيــت 800 كيلوگرم به همراه جك و POWER شــركت كلمن آلمــان و مخزن روغن 
هيدروليك و شــير برقى ها و پمپ هاى هيدروليك و شــيلنگ هاى دوال ســيم دار روغن 
هيدروليــك بــه همراه اتصاالت و نازلها و كابين اســتيل و 2 ريال راهنماى حركتى نوع T و 
محافظ ايمنى در حد بسيار باال مجهز به تابلوى فرمان شامل جعبه كنتاكتورها، رله ها و مدار  
ايمنى قابل اســتفاده با برق سه فاز همراه با اسكلت فلزى چاه آسانسور و احداث و اجراى 
فونداسيون بتن مسلح، جمعاً به مبلغ 5,500,000,000 (پنج ميليون و پانصد ميليون ريال) 

برآورد مى گردد.
B-11) : تعداد 16 دســتگاه آسانســور كششــى 6 نفره 450 كيلويى همراه با كابين 
اســتيل به ابعاد مختلف و كابين داراى 2 يوك مناســب و مورد تأييد شــركت كلمن آلمان و 
داراى فتوســل هاى نورى و نمايشگر LCD ميكروسوئيچى تك دكمه يا LED چشمك زن و 
نمراتور جهت نماى ديجيتالى و 4 ريل راهنماى نوع T مدل T 16  بال پهن براى هر كدام از 
آسانسورها و ريل وزنه نوع T9 مونته فرلو (مدل mf ) ساخته شده از فوالد  تهيه شده از 
طريق كشش سرد؛ همراه با يك لنگه درب اتوماتيك تلسكوبى با سيستم انتقال نيرو 2 به 1 
و سرعت كابين حداقل m/s 0,5 (دو سرعته) همراه با موتور گيربكس از نوع البرتوساسى 
و 180 استارت در ساعت همراه با فن خنك كننده داراى سنسور دما براى هشدار گرماى 
موتور و فلكه هاى هرزگرد 5 شــياره با شيار نمره 12 و سيم بوكسل نمره 12 گوستاولوف 
آلمان داراى 8 رســته و 19 تار با مغزى كنفى داراى اســتاندارد DIN 3062 و محافظ سيم 
بوكسل جهت جلوگيرى از خروج سيم بوكسل از روى فلكه موتور و ترمز الكترومغناطيسى 
مجهز به تابلوى كنترل 2 سرعته ميكروبروسسورى با 144 ايستگاه توقف مجهز به سيستم 
عيب ياب تكنيسين قابل ارتباط بهPC و قابليت ثبت خطاها، قابليت كار بصورت سيمبلكس، 
دوبلكــس، تريبلكــس، ســاخت AFP بدون  نجات و سيســتم  كنترل فرمان طراحى شــده 
براســاس سيستم خطى حلقه بسته سيســتم كنترل ترافيكى FULL  COLLECTIVE و 
سيستم  ايمنى ترمز تدريجى و گاورنر براى كنترل سرعت و سيستم توقف وترمز اضطرارى 
براى ســرعت M/S 1 و گاورنر ساخت شركت كلمن آلمان به همراه چاهك آسانسور همراه 
بــه چراغ روشــناييى تونلى و 10 وزنــه تعادلى بتنى و تراول كابل 24 رســته اى دت وايلر 
سوئيســى از نوع  تخت با قابليت انتقال ديتا از كابين به تابلوى كنترل وداراى اســتاندارد 
PVC وشش مقاوم و 2 عدد ضربه گير پلى يورتان نصب شده در كف هر كدام از چاه هاى 
آسانســور جهت اســتهالك انرژى و يويچهاى كنترل داخل چاه از نوع پروانه اى يا شارليفت 
و موتورهانه مجهز به تابلوى فرمان شــامل جعبه كنتاكتورهــا، رله ها و مدارات ايمنى ثابل 
استفاده با برق سه فاز همراه با اسكلت فلزى چاه آسانسور و احداث و اجراى فونداسيون 
بتن مســلح به همراه نصب و راه اندازى(آماده بهره بــردارى) جمعاً به  16,000,000,000 

(شانزده ميليارد ريال) برآورد مى گردد.
B-12) : تعداد 148 دستگاه كولر اسپليت شامل 58 دستگاه كولر اسپليت 18000 
 Panasonic و LG با برندهاىBTU.HR 24000 و 90 دســتگاه كولر اســپيليت BTY.HR
به همراه لوله كشــى مســى و درين آب (Drain ) و كابل كشــى برق به همراه نصب و راه 
انــدازى ، جمعاً به مبلــغ 4,400,000,000 (چهار ميليارد و چهارصــد و چهل ميليون ريال) 

برآورد مى گردد.
 B- 13) : سيســتم جمع آورى و انتقال فاضالب براى واحدهايى كه مجهز به سيســتم 
تصفيه فاضالب شركت ژيرول آلمان جهت هدايت به چاه جذبى به ابعاد ( 25* 12*4,5) متر 
مكعب مى باشند و همچنين منهولهاى مجهز به سيسم هوادهى و انتقال ژيرول و لوله هاى 
پلى اتيلن  جوشى رده 10 و كانال كشى به همراه نصب و راه اندازى و اجراء ؛ جمعاً به مبلغ 

5,500,000,000 (پنج ميليارد و پانصد ميليون ريال )
B-14) : سيستم جمع آورى و انتقال فاضالب براى واحدهايى كه داراى سپتيك تانك 
مى باشــند شــامل لوله كشى،كابل كشى؛ســپتيك تانكهاى جذبى؛ به همراه نصب و اجراء و 
راه انــدازى جمعاً به مبلغ 4,500,000,000 (چهار ميليــارد و پانصد ميليون ريال ) برآورد 

مى گردد.
B- 15 ) تعــداد 200 دســتگاه پكيــچ آب گــرم ديوارى مــارك بوتان به همــراه لوله 
كشــى فن كويل هاى ســقفى ساختن هاى تجارى و فريم فن كويل هاى سقفى جمعاً به مبلغ 

2,500,000,000 (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال ) برآورد مى گردد.
  تاكنون جمع كل ارزش تأسيسات مكانيكى در 14 بند جداگانه برآورده شده كه برابر با 

مبلغ  89,640,000,000 ( هشتاد و نه مليارد و ششصد و چهل ميليون ريال ) مى باشد.
جمع كل ارزش تأسيسات برقى و تأسيسات مكانيكى برابر بامبلغ 139,934,000,000 

(يكصد  و سى و نه ميليارد و نهصد و سى و چهار ميليون ريال ) برآورد گرديده است.
تاسيســات مذكور باتوجه به كل بناى مســكونى و ورزشى وتجارى وفضاى سبز مجتمع 
ساحلى مرواريد برآورد قيمت گرديد.اموال فوق از ساعت 9   الى 12  روز چهارشنبه مورخ 
بيست و پنجم اسفندماه هزاروسيصدونودوپنج(1395/12/25) در اداره ثبت محمودآباد 
واقــع در خ آزادى از طريــق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبالغ مذكور شــروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى 
مربــوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصــرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 
در صــورت وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد تاريخ انتشاريكشنبه 95/12/8 مى باشد.م/الف

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى محمودآباد-
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مهندس مرتضى مثبت شاهجوئى به سمت معاونت مدير 
مخابرات منطقه سمنان منصوب  شد

ــمنان، طى حكمى  مهندس دارائى، مدير مخابرات منطقه س
ــمت معاونت مدير  ــاهجوئى را به س ــى مثبت ش ــدس مرتض مهن
ــزارش روابطعمومى  ــمنان منصوب كرد. به گ مخابرات منطقه س
ــمنان، متن حكم مهندس مثبت شاهجوئى به  مخابرات منطقه س

 شرح زير است:
"جناب آقاى مهندس مرتضى مثبت شاهجوئى

ــوابق ادارى، فنى و مخابراتى  ــا عنايت به تعهد، تجارب و س ب
جنابعالى، بموجب اين ابالغ به عنوان معاون مدير مخابرات منطقه 

ــت با نصب العين قرار دادن  ــويد. اميد اس ــمنان منصوب مى ش س
ــود را براى اجراى صحيح  ــى، حداكثر توان و تالش خ تقواى اله
برنامه ها و نيل به اهداف عاليه و پيشرفت و تعالى مادى و معنوى 

شركت مخابرات، در چارچوب شرح وظايف محوله بكار گيريد. 

ديدار مدير امور منابع آب گرگان و آق قال با 
فرماندهى نيروى انتظامى شهرستان گرگان

ــى منابع  ــتاى اهداف طرح احيا و تعادل بخش در راس
ــانى وضعيت منابع آبى  ــزوم هماهنگى و اطالع رس آب و ل
ــع آب گرگان و آق قال  ــتان گرگان، مدير امور مناب شهرس
ــرهنگ عسكرى فرماندهى انتظامى شهرستان  با جناب س

گرگان ديدار كردند.
ــركت آب منطقه اى  ــى ش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
گلستان، مدير امور منابع آب گرگان و آق قال در اين ديدار 
ــتان گرگان،  ضمن ارائه آخرين وضعيت منابع آب شهرس
ــى منابع  ــا و تعادل بخش ــده طرح احي ــات انجام ش اقدام
ــكارى صميمانه نيروى انتظامى در  ــريح و از هم آّب را تش
 خصوص گشت و بازرسى شبانه و شناسايى چاه غير مجاز و 
ــكر و  ــح رودخانه اى تش ــر مجاز مصال ــت هاى غي برداش
ــكرى فرماندهى  ــرهنگ عس ــد.در ادامه س ــر نمودن تقدي
ــگاه ها و ــرگان نيز بر آمادگى پاس ــتان گ  انتظامى شهرس

كالنترى هاى حوزه فعاليت شهرستان گرگان در شناسايى 
تخلفات مرتبط با حوزه عملكرد امور منابع آب گرگان و آق 
قال تاكيد نمودند. گفتنى است از ابتداى سال 95 تاكنون 25 
 جلسه هماهنگى با نيروى انتظامى شهرستان هاى گرگان و 
ــى منابع آب انجام  ــال در خصوص طرح تعادل بخش آق ق

گرديده است.

بهره بردارى بزرگترين پارك منطقه اى مسكن 
مهر رشت

ــكن مهر  ــارك منطقه اى مس ــومين و بزرگترين پ س
ــيد محمدعلى ثابت قدم  شهردار  ــت با حضور دكتر س رش
ــهر و جمعى از اهالى مسكن مهر  ــت اعضاى شوراى ش  رش

افتتاح شد.
دكتر سيد محمد ثابت قدم در مراسم افتتاح اين پارك 
ــهرك مهر با توجه به جمعيت رو به رشد خود  اظهار كرد:ش
نياز به فضاهاى عمومى و فراغتى بيشترى دارد كه با همت 
ــبز شهرى در  ــومين فضاى س ــئولين در منطقه 5 ،س مس

محدوده مسكن مهر افتتاح خواهد شد.
شهردار رشت در ادامه با اشاره به افزايش سرانه فضاى 
سبز مسكن مهر بيان داشت : اين منطقه داراى 2 محدوده 
ــت كه عمليات عمرانى آن در  ــبز اين چنينى اس فضاى س
سال آينده اجرا خواهد شد و به بهره بردارى مطلوب خواهد 
ــيد. دكتر ثابت قدم به عقب ماندگى هاى گذشته اشاره  رس
ــب با محل سكونت   كرد و گفت:گاهى كمبود امكانات مناس
ــت و شهردارى وشوراى شهر در تالش است  خانواده ها نيس
ــرعت بيشتر جبران  كه عقب ماندگى هاى مورد نظر را با س
ــهرى نظير  ــالوه بر فضاهاى مرتبط با خدمات ش كند تا ع
ايستگاه هاى آتش نشانى و بهره بردارى مناسب از مشاركت 
ــاير فضاهاى  ــراى محالت به ايجاد س اجتماعى مردم در س
ــر كمك مى كند توجه  ــهرى كه به خدمات بهت عمومى ش
ــترى شود.ثابت قدم در خصوص كمربندى در محدوده  بيش
ــهرك مهر گفت :اميدواريم با ايجاد كمربندى بتوانيم به  ش
ــاعات ترافيك كمك  ــهرى در پيك س  ترافيك محدوده ش

بسزايى كنيم.

نخستين كنگره دانشجويى صنايع 
غذايى ايران در دانشكده كشاورزى 

دكتر ثابت قدم شهردار رشت 
رشـــت

 
ــتين  ــم افتتاح نخس در مراس
صنايع  ــجويى  دانش ــره  كنگ
ــتان  ــجويان 22 اس ــركت دانش غذايى ايران كه با ش
ــد ضمن ابراز خرسندى از حضور در  كشور برگزار ش
ــدف از برگزارى كنگره  ــت : ه اين كنگره اظهار داش
ــجويى با اين موضوع اين است كه مقوله مربوط  دانش
ــگرى و بحث مربوط به غذا و در واقع  به حوزه گردش
خوراك و هويت و فرهنگ وتاريخ بوم استان گيالن و 

شهر رشت بيش از پيش مورد نظر قرار گيرد.
وى افزود : قطعاً در اين زمينه ما بايد بتوانيم بحث 
مربوط به موضوعاتى از بعد علمى و از بعد اجرايى كه 

ــه اى است  را به گونه اى  به هم متصل  به نوعى ريش
ــاى اقتصادى قرار  ــت آورده ــم كه در حيطه دس كني
گيرد. دكتر ثابت قدم بيان داشت :  قطعاً مابايد هويت 
ــه به اقداماتى  ــود راحفظ كنيم ، باتوج ــگ خ و فرهن
ــال گذشته در حوزه  كه همكاران خوب ما طى دو س
مديريت شهرى داشتند امروز اين امكان فراهم شدكه 
شهر رشت از جمع 18 شهر خوراك شناسى جهان در 

يونسكو به ثبت برسد.
ــب اين مقام جهانى براى   وى درتبيين روند كس
شهر رشت گفت با توجه به مستندات ارسالى و تداوم 
ــوع در مقياس جهانى  ــث براى پايدارى موض اين بح
ــهرى ما نيازمند اتصال  ــر آن در اقتصاد ملى وش وتاثي

ــى دراين زمينه بوديم تا  ــن موضوع فنى و علم چندي
بتوانيم بر مبناى آن نسبت به مديريت خروجى ها در 

بين مردم وتوسعه جامعه محلى كمك كنيم. 
ــى  ــخص تواناي ــاط مش ــت از ارتب ــهردار رش  ش
دانسته ها با چنين موضوعى به لحاظ آنكه وضع موجود 
ــخص  ــا بتوانيم آن را در يك برنامه مش ــا چه بود ت م
زمانبندى شده به يك وضع مطلوب برسانيم گفت  : به 
هرحال آن چيزى كه خوراك گيالن و شهر رشت را به 
ثبت رساند گذشته بومى و هويتى و زحمات كشاورزان 
وتوليد كنندگان وبه نوعى افرادى بودكه درطول زمان 
ــن آورى محصوالت غذايى امكان مطلوب  وتاريخ از ف
وموثرداشتند ؛ به ويژه زنان ما كه دراين جغرافيا عنصر 
ــيار فعالى ، هم درتوليد و  هم در فناورى بودند اما  بس
براى اينكه آن وضع موجود به فضايى مطلوب برسد و 
ــن حال پايدار بماند و خودش را در يك مقياس  درعي
جهانى زنده نگهدارد بايد در داخل سيستم جغرافياى 
شهر رشت خود را به چند رويكرد برسانيم ، اول آنكه 
اين موضوع را در محضر اعتماد عمومى همچنان زنده 
ــيم و براى اينكه اين اتفاق  ــته باش ــد داش و رو به رش
ــتاوردهايى  ــد قاعدتاً بايد عموم جامعه ما به دس بيفت

ــند و درعين حال با سازماندهى  كه داشتند آگاه باش
درست اوالً به تدريج در مقياس استاندارد هاى جهانى 
قرار گيرد وثانياً به دستاورد هاى جديد جهانى برسد.

دكتر ثابت قدم بيان داشت :  قطعاً اگر قرار است 
ــات اين بحث  ــد يكى از موضوع ــن اتفاق روى ده اي
ــوع به لحاظ محتوا  ــرد هاى علمى و فنى  موض رويك
ــى تواند خوراك را  ــت كه م درتمام فرهنگ هايى اس
ــت بتواند چهار  ــه يك برند تبديل نمايد و مى بايس ب
چوب هاى استاندارد هاى جهانى را حفظ كند و خود 
را در آن راستا از توليد تا بسته بندى و خروجى ارتقاء 
ــهردار رشت با اشاره به وجود بالغ بر دويست  دهد. ش
ــهر رشت اظهار داشت :  مسئولين  نوع خوراك در ش
ــكيالت را  به صورت  ــوند اين تش مرتبط بايد قادر ش
پايه اى با ديدگاه فن آورانه وتبديل اعتقاد ديد برعمل 
ساماندهى كنند و از سوى ديگر آنچه كه مى تواند به 
ــد و درحيطه وظايف مديريت  ــن موضوع كمك كن اي
ــت در بخش  ــت به نوعى تلفيق اين هوي ــهرى اس ش
ــهرى  فرهنگى و اقتصادى بامقوله مربوط به كالبد ش
ــمت  ــت كه قطعاً جمع اين دو ما را به س و هويت اس
افزايش سطح ميزان گردشگران به لحاظ كمى و پس 

ــازى و نگاه  ــهر به لحاظ برند س از آن ارتقاء كيفى ش
ــهرى درمقياس ملى و  ــمت ديپلماسى ش  شهر به س

بين المللى سوق مى دهد.
ــرد بتوانيم با  ــت قدم ابراز اميدوارى ك  دكتر ثاب
ــن موضوع را به لحاظ  ــگاهى اي كمك به مجامع دانش
يكايك اجزاء تاعمق مورد نظر به نقطه مطلوب كيفى 
ــاس آن در قالب نمايش هاى  برسانيم و سپس بر اس
عمومى كه به يقين بايد توسعه ى جامعه محلى رابه 

دنبال داشته باشد ، مردم را مشاركت پذيرتر نماييم.
ــت  ــت در ادامه بياناتش اظهار داش ــهردار رش ش
ــگاهى به رخ دادن اين ارتقاء كمك  قطعاً مجامع دانش
ــدم در انتقاد از نحوه تجهيزات  ميكنند. دكتر ثابت ق
ــب اين كنگره گفت :  به موضوعات حاشيه اى  نامناس
ــات كارى ندارم اما همه مى دانيم اگر  خيلى از جلس
ــم حرف جهانى بزنيم در تعامل از ميكروفونى  بخواهي
ــاالرى كه مى خواهيم  ــه داريم صحبت ميكنيم ، ت ك
ــيارى از  همايش اجرا كنيم و تنظيم وقت برنامه وبس
ــد وبه  ــر بايد در مقياس آن برند باش ــات ديگ موضوع
سمت سيستمى پيش برويم كه جزو برند ثابت براى 

خود وكشورهاى جهان باشيم.

 اهداء تنديس چهره سال 95 صنعت ساختمان
 به مديركل راه و شهرسازي گيالن

ــزارش روابط عمومي اداره كل راه و    به گ
ــتان گيالن در مراسمي از گـيــالن ــازي اس شهرس

ــاختمان و با  ــوي مجتمع رسانه اي س س
ــتيار رئيس جمهور در امور  حضور خانم دكتر الهام امين زاده دس
ــازي و  ــروز حناچي معاون شهرس ــهروندي ، دكتر پي ــوق ش حق
معماري وزير راه و شهرسازي و تني چند از مقامات ارشد كشوري 
در سالن همايش هتل استقالل تهران برگزار شد از مهندس علي 
خاوري ؛ مديركل راه و شهرسازي گيالن كه توانست عنوان چهره 
ــاختمان سال 95 را در دسته «مديران راه و شهرسازي  صنعت س
كالنشهرها» به خود اختصاص دهند با اهداي لوح تنديس چهره 

سال 95 صنعت ساختمان تجليل شد.
ــي»، «رعايت حقوق  ــه محور «ايمن ــت، س  الزم به ذكر اس
شهروندي» و « محيط زيست پايدار» از اهداف برگزاري چهارمين 
ــنواره چهره سال صنعت ساختمان بود كه تالش شد با  دوره جش
ــازي و انجام بيش از دويست مصاحبه خبري و گزارش  جريان س
كه با پوشش رسانه اي خبرگزاري ها، روزنامه ها، پايگاه هاي خبري، 
شبكه هاي اجتماعي و صدا و سيما همراه بود به يكي از مطالبات 
ــود. الزم به يادآوري است، انتخابات چهره  مهم مردمي تبديل ش
سال صنعت ساختمان كشور كه هرساله به همت مجتمع رسانه اي 
ــاختمان برگزار مي شود، انتخابي كامالً رسانه  اي است و تمامي  س
ــئوالن مذكور توسط مخاطبان و شهروندان انتخاب  مديران و مس
ــوند.گفتني است، تنديس منتخبان چهره سال دسته هاي  مي ش
پنج گانه مديران راه و شهرسازي،  شهرداري، مديران دولتي در دو 
بخش شهرها و كالنشهرها ، روساي شوراي شهر و روساي سازمان 
ــي در جشن پايان سال صنعت ساختمان، طي يك  نظام مهندس
مراسم رسمي با حضور مسئوالن ارشد دولتي و خصوصي در تاريخ 

17 اسفندماه اهدا شد.

 نهال جوانان در اتاق بازرگانى اصفهان
به ثمر رسيده

سيد عبدالوهاب سهل آبادى در  دوازدهمين 
ــوراى عالى جوانان اتاق بازرگانى اصـفهـان جلسه ش

اصفهان تصريح كرد:بخش جوانان به عنوان 
ــال جارى  ــاى موثر و فعال اتاق بازرگانى طى  س  يكى از بخش ه

بوده است.
ــرمايه جامعه همواره  وى افزود:جوانان به عنوان مهم ترين س
ــالمى ،دفاع مقدس ،دوران سازندگى و نقش آفرينى  در انقالب اس
ــكوفايى به عنوان يك  ــزود: صندوق  نوآورى و ش ــتند. وى اف داش
صندوق حمايت كننده از  ايده و نوآورى  بايد حمايت بيشترى از 
جوانان كند و به جاى سپرده گذارى منابع در بانك ها ،به طرح هاى 
ــازرگان براى آينده  ــهيالت ارايه كند.  تربيت 1000 ب خالق تس
اقتصاد استان از برنامه هاى اصلى شوراى عالى جوانان اتاق بازرگانى  
است اميركشانى رييس شوراى عالى جوانان  اتاق بازرگانى اصفهان 
در اين جلسه از برگزارى 45  رويداد در سال 95 از سوى معاونت  
ــوراى عالى  ــر داد و گفت:7 كميته  تخصصى ذيل ش جوانان خب
ــده از طريق  جوانان فعاليت  مى كند كه تمام رويدادهاى برگزارش
ــزارى دومين دوره  ــاره به برگ ــود. وى با اش كميته ها دنبال مى ش
ــان كوچك گفت:تربيت 1000 بازرگان براى آينده اقتصاد  بازرگان
استان يكى از برنامه هاى شوراى عالى جوانان است.  مهدى حجه 
ــه گفت:بازرگانان  ــوراى عالى جوانان  در اين جلس فروش عضو ش
كوچك به عنوان بخشى از واحد اجرايى كميسيون آموزش،پژوهش 
و توانمندسازى  اتاق بازرگانى اصفهان مصوب گرديد. يوسف قاضى 
ــوراى عالى جوانان  در اين جلسه با اشاره به  عسگر ديگر عضو ش
برگزارى موفق سومين سمپوزيوم جوانان و ثروت آفرينى به همت 
معاونت جوانان اتاق گفت:در اين سمپوزيوم صادركنندگان ممتاز 
ــت هاى تخصصى برگزار كردند و  ــه ملى با جوانان نشس و نمون

تجارب خود را در اختيار جوانان قراردادند.

 معاينات ادوارى پرسنل 
و كاركنان شركت

ــگيرى از  ــالمت و پيش ــا هدف ارتقاء س ب
ــى ، كليه كاركنان و آبفاى تهران بيمارى هاى احتمال

پرسنل آبفاى جنوب غربى مورد معاينه و 
آزمايش دوره اى قرار گرفتند . 

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب غربى 
ــتيبانى اين شركت با اعالم خبر  ــتان تهران معاون مالى و پش اس
ــت : با عنايت به لزوم اجراى ماده 92 قانون كار  مذكور اظهار داش
ــتاى حفظ و ارتقاء سطح سالمتى پرسنل و كاركنان  و نيز در راس
شركت ، معاينات و آزمايش ادوارى با هدف ارتقاء آرامش و سالمتى 
ــائى و پيشگيرى از بيمارى هاى احتمالى ، در  و همچنين  شناس
سطح شركت و كليه شهرهاى تحت پوشش و براى تمامى همكاران 
ــانى و  ــمى ، مدت معين ، نيروهاى پيمانى انس محترم اعم از رس
حجمى با شعار درمان و پيشگيرى طى دو مرحله آغاز گرديده و در 
حال انجام مى باشد .  محمد ولى اوغلى ضمن تشريح اين برنامه 
يادآور شد : پيرو برنامه زمانبندى شده اين دوره از معاينات طى دو 
مرحله شامل مرحله اول نمونه بردارى و مرحله دوم معاينه كامل 
ــائى خطرات و بيمارى هايى كه متناسب با شغل  به منظور شناس
افراد احتمال ظهور و بروز آنها وجود دارند از جمله شنوايى سنجى،  
ــنجى و تنفس و ... مى باشد كه كل اين دو مرحله طى  بينائى س
مدت زمان دو هفته اى انجام مى گيرد و نتيجه هم حداكثر ظرف 

مدت اسفند ماه به اطالع همكاران تقديم خواهد شد . 
مهندس ولى اوغلى با اشاره به كالم ( عقل سالم در بدن سالم)  
خاطر نشان ساخت با توجه به پراكندگى شهرها و وسعت منطقه 
جنوب غربى استان تهران اين معاينات بصورت زمانبندى شده و در 
محل حوزه ستادى و ادارات مركزى آبفاى شهرستانهاى بهارستان،  
اسالمشهر و رباط كريم و همچنين شهرهاى نصيرشهر ، نسيم شهر 

و پرند انجام مى گيرد. 

 تقدير از بانوان شاغل دستگاه هاى اجرائى 
شركت كننده در مسابقه برق و زندگى

در همايش بهينه سازى مصرف برق ويژه 
ــاى اجرائى، از سـمنــان ــتگاه ه ــاغل دس بانوان ش

منتخبين مسابقه فرهنگى برق و زندگى 
تقدير شد.

يادآور مى شود: اين مسابقه كه با موضوع ارائه بهترين جمله 
ــركت  يا پيام فرهنگى پيرامون مصرف بهينه برق و در جمع ش
ــى نقش بانوان در مديريت مصرف  كنندگان در همايش آموزش

برق برگزار شد، پنج نفر به عنوان برگزيده انتخاب گرديدند.
ــل هاى آينده  ــه ى "نگاه نگران نس ــت: جمل قابل ذكر اس
ــده  ــت مصرف برق به آرامش تبديل كنيم" ارائه ش ــا مديري را ب
ــهرى، يكى از  ــركت آبفاى ش ــان از ش ــه لطفعلي ــوى رباب  از س

منتخبين مى باشد.
ــن ماندن فرداى  ــه جوئى امروز، روش ــت: "صرف گفتنى اس
فرزندان سرزمينم" و "سرافرازى و سربلندى مرهون سازندگى و 
سازندگى مرهون مصرف بهينه" مطرح شده توسط غزاله صلواتى 
از اداره كل نوسازى و تجهيز مدارس و اكرم خوشخو كاخكى از 

شركت توزيع برق استان، از ديگر برگزيدگان هستند.
خاطر نشان مى سازد: "مديريت مصرف برق، يعنى ذخيره 
زندگى، ذخيره آرامش براى آيندگان" و "مديريت مصرف بهينه 
ــعه يافتگى  ــتيابى به توس ــان و نزديك براى دس برق، راهى آس
كشور و افزايش رفاه عمومى مردم" كه به ترتيب از طرف راضيه 
ــين آّبادى از شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه  حس
شاهرود و مينا خسروى از سازمان صنعت، معدن و تجارت ، ارائه 

شد، به عنوان منتخب معرفى شدند.
ــابقه، هداياى خود  ــن مس ــدگان اي ــت : برگزي گفتنى اس
ــمنان  ــتان س ــع نيروى برق اس ــركت توزي ــل ش  را از مديرعام

دريافت كردند.
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