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آگهی مزایده عمومی

اداره کل بهزیستی استان گیالن-دفتر امور حقوقی

اداره کل بهزیستی استان گیالن در نظر دارد در اجرای جزء )3( بند )د( تبصره )12)  قانون بودجه سال 1399 تعدادی از امالک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ایران(  یه شماره مزایده 2099003530000002 از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به فروش برساند .

 مهلت دریافت اسناد مزایده :  متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/11/16 لغایت 1399/11/25 جهت دریافت اسـناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه 
نمایند و جهت بازدید ،  مطابق جدول ذیل هماهنگی بعمل آورند .

ت دوم(
) نوب

قیمت پایه آدرسمساحت اعیان مترمربعمساحت  عرصه مترمربعنام شهرستانردیف
کارشناسی ریال

مبلغ 5% تضمین شرکت 
در مزایده  ریال 

آستانه اشرفیه روستای فوشازده کوچه شهید بیژن آقایی 733250آستانه اشرفیه1
10/000/000/000500/000/000نژاد 

7/000/000/000350/000/000رودسر روستای لشکاجان کوچه شهید سید محمود میری 1107/7297رودسر2

ـ383/91رشت3
رشت  کوچصفهان روبروی بخشداری بلوار معلم خیابان 
بهار کوچه بهار 2 پشت سالن ورزشی فرهنگیان جاده 

خاکی 4 متری 
5/400/000/000270/000/000

فومن روستای رودپیش پشت پاسگاه نیروی انتظامی 1750250فومن4
15/500/000/000775/000/000پالک 115 

بندرانزلی روستای کپورچال روبروی پاسگاه نیروی انتظامی 1938180بندرانزلی5
53/000/000/0002/650/000/000پالک 390

52/000/000/0002/600/000/000بندرانزلی کلیور کوی هللا اکبر نرسیده به مسجد امام هادی ـــ2512/2بندرانزلی6

  * شرکت کنندگان میبایست مبلغ تعیین شده سپرده شرکت در مزایده هر ملک را به صورت ضمانت نامه بانکی ) اعتبارضمانت نامه باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد 
بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد ( یا فیش واریز به حساب سپرده تضمین به شماره حساب 4052034507535605 بانک مرکزی تمرکز وجوه سپرده بهزیستی گیالن 
واریز نمایند . ارایه آن بصورت پاکت دربسته ، الک و مهر شده به واحد امورحقوقی حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 1399/11/28 تحویل داده و رسید دریافت نمایند.) ارایه چک 

شخصی و یا چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمیباشد (
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  1399/11/27

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  1399/11/28  –  سالن اجتماعات دکتر خزائلی اداره کل بهزیستی گیالن
* پرداخت هزینه های نقل و انتقال دفترخانه برعهده برنده مزایده می باشد 

* حضور شرکت کننده در زمان بازگشایی پاکات مزایده بالمانع می باشد .
شماره تماس : 01333368582

 ۶ طرح عمرانی و ورزشی
در آران و بیدگل بهره برداری 

و کلنگ زنی شد
۶ طــرح عمرانــی و ورزشــی بــا اعتبــاری افــزون بر 
۸.۵ میلیــارد تومــان روز شــنبه همزمــان بــا هفتمیــن 
روز از دهــه فجــر در بخــش کویــرات آران و بیــدگل 

بهره برداری و کلنگ زنی شد. 
بــه گــزارش ایرنــا، اســماعیل بایبــوردی در حاشــیه 
بهــره بــرداری از ایــن طرح ها در گفت و گو با ایرنا اظهار 
پــارک  شهری شــامل  طــرح   3 اجرایــی  عملیــات  کــرد: 
بانوان، زمین چمن مصنوعی، ســالن اجتماعات و آمفی 
تئاتر آغاز و نماد شهدای شهر ابوزیدآباد رونمایی شد.

وی ادامــه داد: ســاخت زمیــن چمــن مصنوعی بــه 
مساحت یکهزار و ۷۲۰ متر مربع با اعتبار ۷۰۰ میلیون 
تومان و بوســتان بانوان به مســاحت ۸ هزار و ۵۰۰ متر 
مربــع بــا اعتبــار ۲ میلیــارد تومــان در مجموعه ورزشــی، 

تفریحی و فرهنگی شهرداری ابوزیدآباد آغاز شد.
بیــدگل خاطــر نشــان کــرد: 33  فرمانــدار آران و 
نمــاد شــهری مزین بــه تصویــر شــهیدان گرانقدر شــهر 
تومــان  میلیــون   ۱۶۰ بــر  اعتبار افــزون  بــا  ابوزیدآبــاد 
امــام  بلــوار  در  و  شــهر تهیه  ایــن  سوی شــهرداری  از 

خامنه ای رو نمایی و نصب شد.
بایبــوردی افــزود: تــاالر همایش از دیگــر طرح های 
شــهرداری ابوزیدآبــاد بــود کــه عملیــات ســاخت آن در 
زمینــی به مســاحت یک هــزار و ۴۸۰ مربع  و با ظرفیت 

3۵۰ نفر با اعتبار پنج میلیارد تومان آغاز شد.
وی ادامــه داد: همزمــان بــا چهل و دومین ســالروز 
پیــروزی انقــاب اســامی و در آیینــی چمــن مصنوعــی 
مجموعه ورزشی روستای ریجن در بخش کویرات آران 
ایــن  جوانــان  و  ورزش  اداره  مشــارکت  بــا  بیــدگل  و 
شهرســتان و دهیــاری ریجــن بــا اعتبــار افزون بــر ۵۰۰ 

میلیون تومان به بهره برداری رسید.
به گفته وی، در راســتای ساماندهی گلزار شهدای 
شهرســتان آران و بیــدگل، ســاماندهی گلــزار شــهدای 
روســتای کاغــذی در بخــش کویــرات بــا مشــارکت اداره 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و اوقــاف و امــور خیریــه 
ایــن شهرســتان و دهیاری روســتای کاغذی بــا هزینه ای 
 افــزون بــر ۱۵۰ میلیــون  تومان اجرا و بهره برداری شــد.

 فرماندار آران و بیدگل یادآور شــد: پیش از این نیز در 
دولت های یازدهم و دوازدهم ۷۰۰ طرح با اعتبار نزدیک 
بــه ۲ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان در این شهرســتان به 

بهره برداری رسیده است.
بایبوردی پیشــتر نیز گفته بود که ۴۲ طرح دولتی 
و خصوصی با اعتباری افزون بر ۶۲ میلیارد تومان دهه 

فجر امسال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.
آران  و بیــدگل بــا جمعیــت افزون ۱۰3 هزار نفر در 
فاصلــه نزدیــک بــه ۲۱۵ کیلومتری شــمال اصفهان واقع 

شده است.

پایتخت به 3 هزار دستگاه 
اتوبوس جدید نیاز دارد 

رییــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقل شــورای 
اســامی شــهر تهــران بــا اشــاره به کمبــود اتوبــوس در 
پایتخــت اعــام کــرد کــه کان شــهر تهــران بــه 3 هــزار 

دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد علیخانــی روز شــنبه در 
مراســم آغــاز بهــره بــرداری از ۱۱۰ دســتگاه اتوبــوس و 
افــزود: دولــت مصوبــات  تهــران  مینی بــوس جدیــد در 
مناسبی در زمینه خرید و تأمین اتوبوس در کانشهرها 
به ویژه تهران دارد ولی متاســفانه تاکنون این مصوبات 
محقــق نشــده اســت کــه امیدواریــم بــا همــکاری وزارت 

کشور این مسأله به سرانجام برسد.
 ۱۱۰ بهره بــرداری  شــاهد  امــروز  کــرد:  اظهــار  وی 
دســتگاه اتوبــوس و مینی بوس جدیــد برای حمل و نقل 
عمومــی تهــران هســتیم هر چند که نیازهــا فراتر از این 
تعــداد اســت ولــی به هر حــال باید همین تعــداد را هم 
غنیمــت بشــماریم چــرا که افــزوده شــدن اتوبوس ها در 

شرایط سخت ناشی از تحریم و شیوع کرونا است.
علیخانی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا 
مبنی بر تحویل ۵ هزار اتوبوس به شهرهای کشور نیز 
گفــت:  امیدواریــم ســهم تهــران هر چه ســریع تر تحویل 
داده شود و این موضوع محقق شود چرا که بسیاری از 

اتوبوس های پایتخت فرسوده است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه موضــوع 
خریــد ۶3۰ دســتگاه واگــن متــرو اشــاره کــرد و گفــت:  
امیدواریم این مسأله نیز با همت وزارت کشور هر چه 

سریع تر محقق شود.
رییــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل شــورای 
شــهر تهــران بــا بیان اینکه رانندگان تاکســی به واســطه 
ارتبــاط بــا مــردم و نحــوه کارشــان در ایــن دوره کرونایی 
آسیب دیده اند، گفت:  انتظار داریم به این قشر توجه 
بیشــتری شــود همچنیــن وعده شــهردار تهــران مبنی بر 
پرداخت باقیمانده مطالبات اتوبوســرانی نیز در دســتور 

کار قرار گیرد و اجرایی شود.
وی تاکیــد کــرد: هــر چقــدر تعــداد اتوبوس هــا و 
فاصله گــذاری  رعایــت  باشــد  بیشــتر  متــرو  واگن هــای 
اجتماعــی در شــرایط کرونــا بهتــر خواهــد بــود و کیفیت 
خدمت رســانی بهبــود پیــدا مــی کنــد کــه در ایــن زمینــه 
معاونــت حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری تهــران برای 
پیگیــری  قراردادهای جدید برای خرید اتوبوس و انعقاد 
قرارداد با شرکت ایران خودرو جدی است که امیدواریم 

این مسأله و کمبودها هر چه بیشتر مرتفع شود.
به گزارش ایرنا، آیین بهره برداری از ۱۱۰ دســتگاه 
اتوبوس و مینی بوس با حضور پیروز حناچی، شــهردار 
تهــران، ســید مناف هاشــمی، معــاون حمــل و نقــل و 
رییــس  علیخانــی،  محمــد  تهــران،  شــهرداری  ترافیــک 
کمیســیون عمــران و حمــل و نقل شــورای شــهر تهران، 
خــودرو،  ایــران  شــرکت  مدیرعامــل  مقیمــی،  فرشــاد 
محسن هاشــمی، رییس شــورای اســامی شهر تهران و 
مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور و رییس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور  و دیگــر مدیــران 
شــهری پایتخــت در بوســتان گفــت وگــو، محــل دائمــی 

نمایشگاه های شهرداری تهران برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

عملیات اجرایی پتروشیمی اسام آبادغرب 
به عنوان چهارمین پتروشــیمی استان کرمانشاه 
»اســحاق  حضــور  بــا  بهمــن(   ۱۸( شــنبه  روز 
جهانگیــری« معــاون اول رییــس جمهوری، وزیر 

نفت و استاندار کرمانشاه آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ پتروشــیمی اسام 
آبادغرب با دستور ویژه زنگنه، وزیر نفت، توسط 
شــرکت پتروشــیمی ایــران ســاخته مــی شــود کــه 
این شرکت در گام نخست ۸۰ هکتار زمین برای 
انجــام پــروژه در منطقــه ویــژه اقتصــادی اســام 

آبادغرب خریداری کرده است.
میــزان  کرمانشــاه،  اســتاندار  گفتــه  بــه 
بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی  ایــن طــرح  ســرمایه گذاری 
حــدود ۷ هــزار میلیــارد تومــان و بــا نــرخ ارز آزاد 
حــدود ۲۲ تا ۲۵ هــزار میلیارد تومان خواهد بود 
کــه زمینــه ســاز یــک تحــول اقتصــادی در منطقــه 

است.
بــا  کرمانشــاه  اســتاندار  بازونــد؛  هوشــنگ 
بیان اینکه این طرح می تواند کل مشکل بیکاری 
اســام آبادغرب را ریشــه کن کنــد، گفت: اســتان 
کرمانشــاه به واســطه جنــگ تحمیلی مقــداری از 
توســعه اقتصــادی عقب افتــاده و از آن جایی که 
مهنــدس زنگنــه نیز اهل همین دیار اســت، برای 
انجام چند پروژه بزرگ و ملی در کرمانشاه توافق 

کردیم.
بــه گفتــه او، موافقــت وزیــر نیــرو را بــرای 

تامین آب موردنیاز این پتروشــیمی از ســد آزادی 
جلــب کردیــم و در نهایــت مطالعــات اولیــه طــرح 

هم انجام شد.
ســه  دارای  اکنــون  هــم  کرمانشــاه  اســتان 
واحد پتروشــیمی در شهرســتان های کرمانشــاه و 

هرسین است.
هــزار   ۲۵ حــدود  وســعت  بــا  اســتان  ایــن 
کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مســاحت کل کشــور 
)هفدهمین اســتان( را بــه خود اختصاص داده و 
شــامل ۱۴ شهرســتان، 3۱ بخش، 3۲ شــهر، ۸۶ 
دهســتان اســت. جهانگیری در ســفری یک روزه 
صبــح شــنبه وارد اســتان کرمانشــاه شــد و ابتــدا 
بیمارســتان امــام خمینــی )ره( شهرســتان اســام 
آبادغرب را که در زلزله ۲۱ آبان سال ۹۶ تخریب 

شده بود، افتتاح کرد.
فعــاالن  هنرمنــدان،  نخبــگان،  بــا  دیــدار 
و  مدنــی  تشــکل های  نماینــدگان  و  اقتصــادی 
حضور در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی از دیگر 
برنامه هــای معــاون اول رییــس جمهــوری در این 

سفر است.
ایــن  در  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
ســفر تنهــا بــه شهرســتان اســام آبادغــرب ســفر 
کــرد و ســفر شهرســتان دیگــری نــدارد و مابقــی 
برنامه هایش در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

شهرستان اسام آبادغرب با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت 
در ۶۰ کیلومتری غرب کرمانشاه قرار دارد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب منطقه 
یک شــهر تهران گفت که در ۱۰ ماه امســال، 
4 هــزار و ۷۷۰ رشــته انشــعاب فاضــاب در 

این منطقه نصب شد. 
به گزارش ایرنا از شرکت آب و فاضاب 
اســتان تهــران، علیرضــا کارگــری روز شــنبه با 
اشاره به دستاوردهای شاخص این شرکت در 
۱۰ ماهه امسال گفت: در این مدت همچنین 
دو هــزار و ۲۲3 رشــته از انشــعاب های آب 

منطقه بازسازی شده است.

وی افــزود: انفصــال ۵  هــزار و ۶۶۴ متــر 
شبکه فاضاب نیز انجام شد.

کارگــری بــا اشــاره بــه ایجــاد ۵ مخــزن 
تامیــن اضطــراری به منظور تامیــن آب گفت: 
ایــن مخــازن در مواقع بحرانــی و بروز حوادث 
طبیعــی هــر کدام بــه ظرفیــت ۱۰۰ مترمکعب 
در نقــاط مختلــف نصــب و چهــار هــزار و ۱۶۱ 
دستگاه کنتورهای معیوب مشترکان تعویض 
شــده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
منطقه یک شهر تهران ادامه داد: در ۱۰ ماهه 

نخســت امســال ۱۷ هــزار و ۵۸۵ متــر شــبکه 
آب و یکهــزار و 3۰۰ متــر شــبکه فاضــاب در 
شــرکت  ایــن  زیرپوشــش  جغرافیایــی  حــوزه 

اصاح و بازسازی شده است.
بــه گفتــه وی، خودکفایــی بیــش از ۹۰ 
از  بســیاری  ســاخت  و  تامیــن  در  درصــدی 
تجهیــزات و تاسیســات بخــش آب و فاضاب 
آب  تامیــن  درصــدی   ۹۹ بــاالی  پوشــش  و 
دســتاوردهای  از  شــهری  مناطــق  بهداشــتی 
شاخص نظام جمهوری اسامی در بخش آب 

و فاضاب محسوب می شود.
و  آب  صنعــت  ارزشــمند  کارنامــه  وی 
فاضاب در ۴۲ ســال گذشــته را مرهون تکیه 
بــر تــوان فنــی و مهندســی و اجرایــی داخــل 
کشــور و تــاش کارکنــان ایرانــی ایــن صنعــت 
دانســت و اظهار داشــت: این در حالی اســت 
که پیش از پیروزی انقاب اســامی بســیاری 
و  آب  صنعــت  تاسیســات  و  تجهیــزات  از 
فاضــاب از خــارج کشــور تامیــن و طرح هــای 
بزرگ توسط شرکت های خارجی اجرا می شد.

همزمــان بــا هفتمیــن روز از دهــه فجــر 
آســفالت  از  دیگــر  کیلومتــر   ۵ افتتــاح  بــا 
راه های روستایی در بخش خلیفان، مجموع 
آســفالت ایــن راه ها در شهرســتان مهاباد به 

34۰ کیلومتر رسید. 
بــه گزارش ایرنا،  رییس اداره حمل و نقل 
جــاده ای مهاباد در حاشــیه افتتاح این مســیر 
روستایی که نماینده مردم مهاباد در مجلس 
شــورای اســامی، فرمانــدار و امــام جمعه نیز 
حضور داشتند اظهار کرد: بهسازی و آسفالت 
بــه  “ماژگــه«  روســتای  مســیر  روســتایی  راه 
»سویناس« در قالب طرح ابرار به طول پنج 
هــزار و ۷۰ متــر و بــا ۲۰ میلیــارد ریــال هزینه 

احداث شده است.
محسن خادمی اضافه کرد: برای احداث 
ایــن جــاده که ۵.۵ متر عرض آن اســت از ۱۷ 

دستگاه پل و انبیه استفاده شده است.
از  روســتایی  مســیر  کــرد:  بیــان  وی 
روستای »گردبندان« به »بیرم« نیز به چهار 
کیلومتر در این منطقه آماده افتتاح است که 
در آینــده ای نزدیــک بــه بهــره بــرداری خواهد 

رسید.
وی گفت: همچنین در قالب طرح ابرار، 
راه روستاهای »یارعلی« به طول 3.۶ کیلومتر، 
»ابراهیمــه« ۴.۱  کیلومتــر،   3 بــه  »آفــان« 
و »ســلوک« به طول ۵۰۰ متر آسفالت شده 
طــول  »خاتون خاس« بــه  روســتاهای  راه  و 
۲.۲ کیلومتــر، »ســیجان باغ« بــه طــول ســه 
کیلومتر و »تیکانلوجــه« بــه طــول ۷۰۰ متــر 

بهسازی شده است.
حمل ونقــل  و  راهــداری  اداره  رییــس 
جــاده ای مهابــاد با اشــاره به اینکــه هم اکنون 

۶۰ درصــد راه های روســتایی مهاباد آســفالت 
اســت گفت: ایــن شهرســتان بــا ۱۹۶ روســتا 
در مجمــوع دارای ۶۰۱ کیلومتــر راه روســتایی 
است که از این مقدار راه ۱۱۰ روستا به طول 

3۴۰ کیلومتر آسفالت است.
وی افزود: راه دسترســی به ۸۶ روستای 
ایــن شهرســتان بــه طــول ۲۶۱ کیلومتــر نیــز 
شوسه اســت و مهابــاد از ایــن لحــاظ در بیــن 
نقــده،  جملــه  از  همجــوار  شهرســتان های 
راه  بیشــترین  دارای  اشــنویه  و  پیرانشــهر 

روستایی شوسه و خاکی است. 
وی اظهــار داشــت: هم اکنــون عــاوه بــر 
راهدارخانــه مرکــزی، ســه راهــداری ثابــت در 
روســتاهای »کیتکه« )گردنــه جواله ره شــان(، 
مســیر  در  زمزیــران(  گردنــه   ( »کلــه گاوی«  
مهاباد - سردشت و »قره باغ« )مسیر مهاباد 

- بــوکان( و ۲ راهــداری ســیار در »آفــان« و 
»شیخان« در مهاباد فعال است.

مهابــاد دارای بیــش از ۸۴۰ کیلومتــر راه 
و  فرعــی  اصلــی و  راه  کیلومتــر  شــامل ۲3۰ 
۶۱۰ کیلومتر راه روستایی آســفالت و شوســه 

است.
و  برنامه هــای چهــل  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
انقــاب شــکوهمند  پیــروزی  یکمین ســالگرد 
اسامی از روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه جاری در 

این شهرستان آغاز شده است.
۴۹ پــروژه عمرانــی دهه فجر امســال در 
ایــن شهرســتان بــه بهره بــرداری می رســد کــه 
بــرای تکمیــل و تجهیز آنهــا در مجموع ۲ هزار 

و ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مهابــاد بــا ۲۴۰ هــزار نفــر جمعیــت در 

جنوب آذربایجان غربی قرار دارد.

عملیات گازرسانی به ۵ 
روستای ارومیه افتتاح شد

عملیــات گازرســانی به ۵ روســتا همزمــان با دهه 
مبــارک فجــر در روســتاهای شــیخ لر مــزاری، مملــکان، 
نیچان، کانی شــوریک و محوطه به شــبکه گاز کشــور 

به بهره برداری رسید. 
بــه گــزارش ایرنــا،  رئیــس بهره بــرداری شــرکت گاز 
گفــت:  مراســم  ایــن  در  شــنبه  روز  آذربایجان غربــی 
شهرستان ارومیه از نظر برخورداری خانوار روستایی از 

گاز طبیعی جلوتر از میانگین استانی است.
علیرضــا حاجی زاده اظهــار کــرد: میــزان برخورداری 
خانوار گاز روســتایی شهرستان ارومیه حدود ۷۶ درصد 
اســت که در این زمینه، پنج درصد از میانگین اســتانی 

جلوتر هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه در ارومیــه ۱3۱ روســتا در حــال 
گازرســانی هســتند، افزود: عاوه بر این ۱۹ روســتا نیز 

در حال انتخاب پیمانکار هستند.
رییس بهره برداری شــرکت گاز آذربایجان غربی با 
اعــام اینکــه ۱۷ درصــد خانوار روســتایی بخش صومای 
در  گفــت:  اســت،  طبیعی برخــوردار  گاز  از  برادوســت 
این بخش هم اکنون گازرســانی به ۲۲ روســتا در حال 
اجراســت و ۱۶ روســتای دیگر نیز در در آســتانه انتخاب 

پیمانکار است.
حاجــی زاده گفــت: عملیــات اجرایــی سه روســتای 

بخش صومای برادوست نیز امروز آغاز می شود.
رسول مقابلی فرماندار ارومیه نیز در این مراسم با 
اشاره به افتتاح گاز پنج روستا و کلنگ زنی سه روستای 
دیگــر در ایــن شهرســتان، گفت: توجه بــه نقاط محروم 
و کــم برخــوردار از ســوی شــرکت گاز آذربایجان غربــی 
قابــل قدردانــی اســت و امیدواریــم بــا تداوم گازرســانی 
به روســتاهای ارومیه شــاهد افزایش میزان برخورداری 

خانوار روستایی این شهرستان از گاز باشیم.

خبـــــــــــــــــر

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان شمالی گفت که تمامی قراردادهای 
راکــد واگــذاری زمین در شــهرک های صنعتی 
استان تا سال ۹۷ تعیین تکلیف شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســیاوش وحــدت روز 
شــنبه اظهار کرد: 3۸۱ پرونده واگذاری زمین 
که از ســال ۸۴ تا ۹۷ اقدامی برای راه اندازی 
آن هــا انجام نشــده و یا به علل مختلف نیمه 

تمام رها شده بود بررسی شد.
وی بــا بیــان اینکه با رای هیات اختاف 
تعییــن  واگــذاری  قــرارداد  داوری 3۵۴  و 
تکلیــف و فســخ شــد افــزود: ایــن قراردادهــا 
پــس از فســخ دوباره بــه متقاضیان ســرمایه 
نیــز  دیگــر  به افــراد  و  شــد  واگــذار  گــذاری 
فرصت پنج ماهه داده شــده است تا نسبت 
اقــدام  خــود  ســازی قراردادهای  فعــال  بــه 

کنند.
امســال  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  وی 
هــم ۴۸ قرار داد شــرکت شــهرک ها به هیات 
اظهــار  اســت  رفتــه  داوری  و  اختــاف  حــل 
داشــت: بــا بررســی این قرار دادهــا بنا به رای 
حل اختاف ۱۰ قرارداد فسخ شد و ۶ نفر نیز 
خــود تمایلــی به ادامه کار نداشــتند و قرارداد 

خود را فسخ کردند.
تکلیــف  تعییــن  مــورد  در  وحــدت 

قراردادهــای باقیمانده از ســال ۹۷ نیز گفت: 
بــا توجــه بــه اینکــه به پــس از واگــذاری زمین 
بــه افــراد مهلت ۲ ســاله برای ســاخت و ســاز 
و راه اندازی داده شده است به همین دلیل  
قراردادهــای پــس از ســال ۹۷ تــا ســال ۱۴۰۰ 

بررسی خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
واحــد   ۵3 بــودن  راکــد  از  شــمالی  خراســان 
 ۱۲ امســال  افــزود:  و  داد  خبــر  صنعتــی 
واحــد از ایــن تعــداد احیــا شــد و بــه چرخــه 

فعالیت بازگشت.
ایــن  انصــراف  دالیــل  مــورد  در  وی 
دلیــل  مهمتریــن  داشــت:  اظهــار  قراردادهــا 
مشــکات اقتصــادی و کمبــود منابــع ملــی و 
دریافــت نشــدن تســهیات اســت و از ســوی 
دیگر افرادی برای فروش این اراضی با قیمت 
بیشــتر اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد کــرده اند و 
ایــن درحالی اســت کــه زمانی می تــوان زمین 
صنعتــی را فروخــت که  حداقــل ۴۰درصد کار 

فیزیکی برروی آن انجام شده باشد.
خراسان شمالی ۸۶3 هزار نفر جمعیت 
دارد کــه ۴۴ درصــد آنــان در مناطق روســتایی 

سکونت دارند.
ایــن اســتان دارای یــک میلیــون و ۶۷3 

هزار مشترک تلفن ثابت و همراه است.

عملیات اجرایی پتروشیمی اسام آبادغرب با حضور جهانگیری 
آغاز شد

4۷۰۷ رشته فاضاب در تهران نصب شد

آسفالت راه های روستایی در مهاباد به 34۰ کیلومتر رسید

قراردادهای راکد شهرک های 
صنعتی خراسان شمالی تعیین 

تکلیف شد


