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آگهی
270ناشر در نمایشگاه کتاب یاسوج شرکت می کند

معاون فرهنگی و مطبوعاتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد
گفت 270 :ناشر از سراسر کشور به ویژه استان های قم و تهران در نمایشگاه کتاب شهر
یاسوج شرکت می کنند.
رضا خردمند افزود 600 :ناشر برای شرکت در این نمایشگاه نام نویسی کردند که 270
ناشر برتر برای شرکت در این نمایشگاه پذیرفته شدند.
وی بیان کرد :یک میلیارد ریال اعتبار برای تامین مکان ،هزینه حمل کتاب و بن خرید
کتاب در نمایشگاه کتاب بزرگ شهر یاسوج در نظر گرفته شده است.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد
بیان کرد :از این میزان  300میلیون ریال به تامین بن خرید کتاب اختصاص یافته است.
خردمند تصریح کرد 300 :میلیون ریال نیز از سوی وزارت ارشاد برای بن خرید کتاب
پیش بینی شده است.
خردمند افزود:به ازای خرید  800هزار ریال کتاب 200هزار ریال بن خرید کتاب
اهدا می شود که بن خرید در محل نمایشگاه به متقاضیان براساس میزان خرید کتاب
توزیع خواهد شد.
وی تخفیف 10درصدی از سوی ناشران را از دیگر مزایای این نمایشگاه ذکر کرد.
خردمند ابراز داشت:نمایشگاه بزرگ کتاب یاسوج پانزدهم تا بیست و یکم بهمن در
مصالی شهر یاسوج برپا خواهد شد.

وی گفت:برپایی نمایشگاه کتاب به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی در این استان
نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی است.
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 1396/02/12که طی نامه شماره 123/30/31مورخ 1396/3/10سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به این سازمان

ابالغ گردیده خودروهای با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان میتوانند
ضمن بازدید از خودروها ،جهت دریافت اسنادمزایده و اگاهی از شرایط کمی و کیفی و مدارک مربوطه و انجام کلیه

بررسیها،با اطالعات کامل،اسناد مزایده که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمی باشد .مراجعه
و ضمن اعالم قیمت در سامانه ،فقط مبلغ تضمین شرکت در مزایده در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تسلیم

و رسید دریافت نمایند.

 -1نام و عنوان مزایده  :فروش خودرو

 -2نام و نشانی سازمان :یاسوج بلوار شهید مطهری خیابان مدیریت

 -3نوع تضمین شرکت در مزایده :به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره 2175314152004بنام

وی با اشاره به برگزاری دورههای آموزش فنی و حرفهای توسط این نهاد ،عنوان کرد:
در این زمینه یک هزار نفر از زنان و دختران زیر پوشش کمیته امداد از دورههای آموزشی
از جمله مهارت آموزی ،توسعه و پایدارسازی مشاغل ،کارآفرینی و حرفه آموزی دانش
آموزان بهره مند شدند.
محبی تصریح کرد :در زمینه اهداء جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به زوج های زیر
پوشش این نهاد یک هزار و  70مورد جهیزیه به نو عروسان در سال جاری پرداخت
شده است.
وی افزود :همچنین بستههای تشویقی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده
ارائه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد به خدمات عمرانی
انجام شده برای زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت 400 :مورد تعمیرات 75 ،مورد
احداث مسکن روستایی 70 ،مورد ساخت و خرید مسکن شهری و  50مورد ساخت
سرویس بهداشتی از مهمترین خدمات عمرانی انجام شده برای زنان سرپرست خانوار
در سال جاری است.
وی در ادامه بیان کرد :بهره مندی  790زن سرپرست خانوار از بیمه اجتماعی و
 978خانوار از بیمه روستائیان و عشایر از دیگر خدمات کمیته امداد به زنان سرپرست
خانوار است.
 29هزار و  719خانوار با جمعیتی افزون بر  70هزار نفر مستمری بگیر کمیته امداد
امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد هستند و به سه هزار و  600خانوار با جمعیت 12
هزار و  600نیز خدمات تک یا چند موردی در طول سال ارائه میشود.
 75درصد افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد
روستایی 23 ،درصد شهری و  2درصد نیز عشایر است.
شهرستان لنده با  21درصد و شهرستان گچساران نیز با سه درصد به ترتیب بیشترین
و کمترین افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در کهگیلویه و بویراحمد را
به خود اختصاص دادهاند.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
مرحله دوم
شهرداری دهدشت در نظر دارد پروژه های عمرانی زیر را براساس فهارس بهاء سال  96بصورت مناقصه
عمومی به شرکت ها ی واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد به ریال

1

زیرسازی وآسفالت محوطه
قبرستان جدید

2.000.010.734

راه،باند فرودگاه

2

سنگ فرش پیاده روی شهر

2.268.816.085

ابنیه

3

احداث فضای سبز شهر دهدشت

2.109.154.474

رتبه

مدت
انجام پروژه

مبلغ تضمین
(ضمانت نامه بانکی)

 4ماه

110.000.000ریال

4ماه

115.000.000ریال

5ماه

106.000.000ریال

ابنیه

 -1هر شرکت متقاضی جهت خرید اسناد مبلغ600.000ریال به حساب 3007706919شهرداری نزد بانک
تجارت واریز نماید.
 -2مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  96/10/21تا  96/10/25می باشد.
 -3آخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده پایان وقت اداری روز  96/11/5می باشد.
 -4پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز  96/11/7بازخوانده میشود
-5هزینه درج آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
-6مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقصه :اس�تان کهگیلویه وبوی�ر احمد-دهدش�ت خیابان دکتر ش�ریعتی-امور
قراردادهای ش�هرداری ومحل تحویل اس�ناد در دهدشت دبیرخانه شهرداری واقع در ساختمان مرکزی
میباشد.
-7تامین اعتبار وپرداخت به شکل اسناد خزانه اسالمی وطبق شرایط ابالغی در اسناد مناقصه میباشد وهیچ
گونه پیش پرداخت،تعدیل وتفاوت مصالحی تعلق نمی گیرد.
-8شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
-9آگهی نوبت دوم در تاریخ  96/10/24منتشر می شود.
-10متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه ملی اطالع رسانیiets.mporg.irمراجعه نمایند.
شماره تماس07432269870 :

آگهی مزایده فروش خودرو

نوبت دوم

سازمان صنعت و معادن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد براساس صورتجلسه کمیسیون ماده  2مورخ

بیش از  50درصد مددجویان کهگیلویه و بویراحمد زنان سرپرست خانوار هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت :بیش از  50درصد
از مددجویان کمیته امداد استان را زنان سرپرست خانوار تشکیل داده که از این تعداد
 42درصد به خاطر فوت سرپرست و مابقی به سبب طالق ،متارکه ،مفقودی ،زندانی،
سرباز و بدسرپرست زیر پوشش هستند.
فرید محبی اظهار داشت 15 :هزار و  476خانوار معادل بیش از  50درصد از
مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
وی با اشاره به توانمندسازی مددجویان زیر پوشش با اجرای طرح های خودکفایی و
اشتغال زایی ،افزود 194 :طرح اشتغال زایی و خودکفایی با اعتبار  30میلیارد ریال برای
زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان در  9ماهه
سال جاری اجرا شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :در سال جاری
به  77نفر از اعضای خانواده مددجویان برخوردار از خدمات امداد (دختران در سن کار)
با مبلغ  11میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد.
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شهرداری دهدشت

تمرکز وجوه سپرده سازمان صنعت معدن وتجارت به مبالغ مندرج در جدول ذیل

 -4زمان دریافت اسناد مزایده:از تاریخ  96/10/20لغایت 96/10/30
 -5مهلت ارسال اسناد مزایده:از تاریخ  96/10/20لغایت 96/10/30

 -6زمان ومکان تشکیل کمیسیون معامالت:ساعت10صبح مورخ  96/11/1درمحل دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع
سازمان صنعت معدن وتجارت استان کهگیلویه وبویراحمد

 -7محل دریافت اسناد مزایده:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir
 -8شرایط مزایده فروش:

-1-8به پیشنهادات مخدوش،مشروط،فاقد تضمین وبعد از موعد مقررر ترتیب اثر داده نخواهد شد

-2-8کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال،تعویض پالک،عوارض شهرداری،دارایی وبدهی سوخت به شرکت نفت
و...خودرو به عهده برنده موضوع معامله میباشد.

-3-8حضور پیشنهاد کنندگان در کمیسیون معامالت آزاد میباشد

 -9هزینه درج اگهی به عهد برنده مزایده می باشد.
مشخصات خودروها
ردیف

نوع خودرو

مدل

شماره پالک

شماره موتور

شماره شاسی

بدهی سوخت (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
مزایده فروش(ریال)

1

پیکان سواری

1383

287الف 11ایران49

11283145669

83496216

10.696.850

2.000.000

2

پژو سواری

1383

292الف 11ایران49

12483182292

83341958

16.732.350

3.500.000

سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کهگیلویه وبویراحمد

