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مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد:

کارکنان ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد با تمام توان و استفاده از همه ظرفیتها
برای حل مشکالت مردم تالش می کنند
مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد به مناسبت
دهه مبارکه فجر و سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در
گفتگو با خبرنگاران عملکرد این اداره کل در  9ماهه سال جاری
را تشریح کرد.
به مناسبت دهه مبارکه فجر و سالروز پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی  ،مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد
عملکرد این اداره کل و واحدهای ثبتی را جهت اطالع رسانی و تنویر
افکار عمومی تشریح کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد با
تبریک دهه پر فروغ فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی اظهار
داشت:سازمان ثبت اسناد و امالک یکی از سازمان های حاکمیتی
جمهوری اسالمی ایران است که وظیفه ثبت معامالت  ،ثبت شرکت
ها ،امالک و دارائی های شخصی اتباع ایرانی را به عهده دارد.
وی افزود :این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل
 ،از نهادهای وابسته به قوه قضائیه است که خدمات مختلفی به
مردم ارائه می دهد و تمام تالشهای انجام شده در راستای افزایش
رضایتمندی مردم و کاستن از هزینه های مختلف برای خدمت رسانی
بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار
کرد :سازمان ثبت اسناد و امالک با تنوع ماموریت ،بسان دریایی است
که سطح تماس آن با مردم  ،گسترده و دارای منابع انسانی دانا و
عملکرد فوق تخصصی می باشد و خدمات مختلفی را به مردم ارائه
می دهد.
وی مهمترین خدمات ثبت اسناد و امالک را  ،تنظیم سند
معامالت در دفترخانه ها،ثبت ازدواج و طالق ،ثبت شرکتها ،ثبت و
صدور اسناد مالکیت و اجرای اسناد رسمی ذکر کرد و گفت :این
سازمان هر روز دارد پویا تر و از بافت سنتی قدیم خارج می شود و این
روز آمدی سازمان خود بخود می تواند بهترین پاسخ به مردم باشد و
انتظارات و توقعاتی که مردم در زمینه دریافت خدمت دارند محقق و
دغدغه انها کمتر شود و خدمات را با هزینه کمتر،دردسر کمتر و زمان
کمتری دریافت کنند.
محوری ،تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مردم با
استفاده از همه ظرفیتهای ثبت اسناد و امالک را یک اصل مهم در این
سازمان عنوان کرد و افزود :همه تالش من و همکارانم در این اداره کل
در جهت حل مشکالت مردم و رضایتمندی آنان است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه
مهمترین اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در ثبت اسناد و امالک
کهگیلویه و بویراحمد را پیگیری ،کلنگ زنی و احداث ساختمان
اداری اداره کل و ثبت ناحیه یک یاسوج ،اتصال واحدهای ثبتی به
فیبر نوری  ،نظام مند کردن صدور پروانه مشاورین امالک و خودرو
 ،بروز رسانی پرونده های هیئت قانون تعیین تکلیف ،عملیاتی کردن
فرآیند اسکن پرونده های ثبتی ،پیگیری و تاسیس و افتتاح جامعه

سردفتران و دفتریاران،استقرار میز خدمت برای ارائه خدمت بهتر به
مردم،افزایش میزان فعالیت پرسنل و به تناسب آن افزایش صدور سند
مالکیت و سایر امور اجرائی ،آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی  ،تهیه
مجله گزارش عملکرد و بروشور جهت افزایش سطح آگاهی افراد از
خدمات ثبتی  ،امضاء تفاهم نامه همکاری با اداره پست استان جهت
کاهش مراجعات مردمی به واحدهای ثبتی ،احصاء فرآیندهای کار در
جهت تکریم ارباب رجوع و تخصیص  2500متر زمین به نام سازمان
ثبت جهت احداث ساختمان ثبت دنا عنوان کرد.
محوری از دیگر فعالیتها و کارهای انجام شده در ثبت اسناد و
امالک استان را پیگیری و اصالح چارت سازمانی ،ایجاد واحد ثبتی
شهرستان لنده  ،بهمئی  ،باشت و ناحیه دو یاسوج ،تامین نیروی
متخصص و جذب افراد از سایر استانها جهت تکمیل نیروی انسانی،
خرید تجهیزات مورد نیاز واحدهای ثبتی از جمله دوربین های
نقشه برداری جدید ،تسریع در فرآیند وصول مطالبات بانکی نسبت
به سالهای قبل ،تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی استان جهت ایجاد
رشته مشاورین امالک و خودرو  ،راه اندازی سامانه ثبت اثر انگشت
الکترونیکی در تمامی دفاتر اسناد رسمی استان و ساماندهی واحد
ثبتی دنا ذکر کرد.
محوری با اشاره به اینکه اداره کل ثبت اسناد و امالک از جمله
دستگاههایی است که طیف وسیعی از خدمت رسانی را بر عهده دارد
و با عنایت به سیاستها و اولویتهای سازمان ثبت اسناد و امالک در
خصوص الکترونیکی نمودن فرایندهای ثبتی و ارائه خدمات سریعتر
و مطلوب تر به شهروندان این اداره کل همسو با این سیاست نسبت
به الکترونیکی نمودن فعالیتهای ثبتی گامهای موثری برداشته است.
وی بیان داشت :از مهمترین اقدامات در راستای الکترونیکی کردن
خدمات میتوان به راه اندازی سامانه الکترونیکی استعالمات  ،خالصه
معامالت الکترونیکی ،ثبت شرکتها ،اجراء ،سامانه ثبت وقایع ازدواج و
طالق ،سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،سامانه
پرداخت الکترونیکی وجوه خدمات ثبتی  ،ثبت گواهی امضاء دیجیتال
در دفاتر اسناد رسمی و سامانه پیگیری پروندههای ثبتی بصورت
الکترونیکی اشاره کرد.
وی افزود :اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویر
احمد با  5واحد ثبتی خدمات حقوقی ثبت را در سطح استان
به شهروندان عزیز ارائه می نماید و در حال حاضر تعداد  56دفتر
اسناد رسمی و  34دفتر ازدواج و  19دفتر طالق در سطح استان در
حال فعالیت میباشند که همه فعالیتهای آنها به شکل الکترونیکی
انجام می گیرد.
محوری در خصوص بازرسی از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی
ازدواج و طالق خاطر نشان کرد :این دفاتر به عنوان نهادهای تخصصی
تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند و به مردم خدمت ارائه می
کنند و در راستای ارائه خدمات بهینه و بهتر به مردم ،بیش از
175مرتبه بازرسی از دفاتر اسناد رسمی استان صورت گرفته است و

تعداد 72هزار و  766هزار سند رسیدگی شده و  67مرتبه بازدید از
دفاتر ازدواج با بررسی  5هزار و  199سند و  26مرتبه بازدید از دفاتر
طالق با بررسی  1124سند مورد بررسی قرار گرفته است که همه
این بازرسی ها از دفاتر اسناد رسمی  ،ازدواج و طالق الزمه سالمت
اداری و در راستای طرح تکریم ارباب رجوع انجام می شود و این
روند با جدیت تمام دنبال خواهد شد تا بتوانیم خدمات مطلوبی را به
شهروندان ارائه کنیم.
وی در خصوص عملکرد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان نسبت
به ثبت اراضی ملی گفت :با توجه به اینکه طرح محافظت از اراضی
دولتی و ملی در دستور کار این سازمان قرار دارد در این راستا برای
صیانت از اراضی ملی و دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال
گذشته  968سند مالکیت دولتی در سطح استان صادر شد که
نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است و همچنین از ابتدای
امسال تا کنون جلسات متعددی با ادارات و نهادهای مرتبط با زمین
و مسکن در استان برگزار شده است که از جمله مصوبات جلسات با
ادارات مذکور را میتوان به الزام ادارات به رقومی نمودن نقشه اراضی
ملی و تبدیل آنها به اسناد کاداستری ،رقومی نمودن تمامی نقشههای
مربوط به اداره کل راه و شهرسازی و ارائه آن جهت جانمایی به ادارات
ثبت ،پیگیری جهت تحقق سهمیه صدور اسناد دولتی و ملی در سال
جاری توسط دستگاههای ذیربط ،الزام ادارات بنیاد مسکن به ارائه
محدوده حریم روستاهایی که به تصویب رسیدهاند اشاره کرد.
محوری گفت :میزان وصول مطالبات بانک ها از بدهکاران بانکی از
طریق اجرای ثبت در  9ماهه سال جاری رقمی معادل  269میلیارد
و  107میلیون و  603هزار و  641ریال بوده است .
وی افزود :ادارات اجرایی ثبت و به تعبیر دیگر دادگستری های
کوچک در داخل واحدهای ثبتی نقش تاثیر گذاری در کاهش
مراجعات افراد به دستگاه قضایی دارند.
محوری گفت :ادارات اجرای ثبت اسناد و امالک همچنین به لحاظ
توان و قابلیت ها و پتانسیلی که دارند عالوه بر آن وظایف و ماموریت
هایی که برای آنها تعریف شده است این ظرفیت را دارند که بتوانند
سهم قابل توجهی در امر قضا زدایی در کشور داشته باشند.
محوری اظهار داشت :در  9ماهه امسال تعداد  16هزار و  826جلد
سند مالکیت کاداستری صادر شده که این تعداد در مدت مشابه سال
گذشته  16هزار و  912جلد بوده است که کاهش یک درصدی را
نشان میدهد.
محوری افزود :طی این مدت تعداد خالصه معامالت الکترونیک
ثبت شده  8هزار و  730مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته که  7هزار و  786مورد بوده  12درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه تعداد تفکیکهای انجام شده در  9ماهه سال جاری
 871مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که
 1141مورد بوده  24درصد کاهش داشته است.
محوری اضافه کرد :تعداد اسناد تنظیمی صادره در دفاتر اسناد
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دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه  5و باالتر ،ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی باشد واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق

درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  ،مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
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پروژه آبرسانی سربیشه (شامل تهیه و اجرای لوله پلی
اتیلن  PE80PN10به قطرهای  25میلیمتر به طول 1200
متر90/میلیمتر به طول  2563متر  110/میلیمتر به
طول  1113متر 125 /میلیمتر به طول  1251متر 160 /
میلیمتر به طول  150متر /انشعاب به قطر 25میلیمتر 150
عدد–احداث حوضچه های شیرآالت و  )...طبق برآورد
ومشخصات فنی

ساعات اداری به اتاق شماره  ( 14امور تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان تا زمان
تحویل اسناد

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  96/12/15به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید
تاریخ افتتاح پاکات  :روز چهارشنبه  96/12/16ساعت  10صبح

شرکتهای پیمانکاری مجازند تا آخر وقت اداری  96/12/15نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند  .مدت اعتبار
پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه  300/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به
نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع است .

به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلق ًا ترتیباثر داده نخواهد شد .

پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .-در قرارداد هیچگونه پیش پرداخت یا تعدیلی لحاظ نخواهد شد .

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  ir.org.tavanir.WWWو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت
توزیع IR.KBEPDCO.WWW

تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/26 :

قابل دسترسی می باشد.

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان
محل اجرا

پروژه آبرسانی به  33روستای شهرستان باشت(مجتمع
آبرسانی به روستاهای خان احمد) (شامل تهیه و اجرای
لوله پلی اتیلن  PE80PN10به قطرهای  25میلیمتر به
طول  530متر 63/میلیمتر به طول  484متر  75/میلیمتر
به طول  764متر  90/میلیمتر به طول  1012متر110/
میلیمتر به طول  746متر  160/میلیمتر به طول 3770
متر –/تهیه و اجرای لوله فوالدی اتصال جوشی  6اینچ به
طول  5695متر و  4اینچ به طول  1285متر -احداث
دو باب مخزن 500و 100مترمکعبی بتن مسلح  -احداث
حوضچه های شیرآالت و  )...طبق برآورد ومشخصات فنی

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  96/11/28لغایت  ( 96/12/5به مدت  5روز کاری ) با مراجعه در

مطهری – اتاق شماره  ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

موضوع مناقصه

ردیف

96-43

عنوان مناقصه

نوبت اول

 10861933214کد اقتصادی  411133633449و کد پستی  7591961138درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را

طریق مناقصه عمومی واگذار نماید  ،لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید .
نوع مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/15

نوبت اول

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد خرید خدمات ذیل را از محل اعتبارات کاهش تلفات از

رسمی در این مدت  71هزار و  235مورد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته که 72هزار و  771مورد بوده کاهش دو درصدی را
نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد :در بحث تشکیل پرونده های اجرایی در ادارات
ثبت اسناد و امالک شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد در 9
ماهه سال جاری  908فقره پرونده تشکیل که نسبت به سال گذشته
که  485فقره پرونده بوده از افزایش  87درصدی برخوردار بوده ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان بیان کرد :تعداد پرونده های
مختومه شده اجرا در  9ماهه امسال  544مورد بوده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته که  94مورد بوده است رشد  479درصدی
را نشان می دهد.
وی اضافه کرد :در  9ماه سال جاری  474شرکت درمراجع ثبت
شرکتهای تابعه این اداره کل به ثبت رسیده است که این آمار در
مقایسه با مدت مشابه سال  95که تعداد  407شرکت بوده است نشان
از رشد  16درصدی ثبت شرکتها میدهد.
محوری افزود :طی این مدت تعداد موسسه غیرتجاری ثبت شده
 86مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  45درصد
کاهش داشته است.
مديركل ثبت اسناد و امالك استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :در
 9ماهه سال جاری تعداد 9هزار و  292استعالم الکترونیک پاسخ داده
شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد  9هزار
و  163مورد بود  1درصد رشد را نشان میدهد.
مديركل ثبت اسناد و امالك استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :در
 9ماهه سال جاری تعداد  5هزار و  350واقعه ازدواج در سطح استان
کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده که این آمار در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل که تعداد  5هزار و  686واقعه است  6درصد کاهش
را نشان میدهد.
محوری در خصوص تعداد وقایع طالق ثبت شده تصریح کرد :در
 9ماهه امسال تعداد  1157واقعه طالق در سطح استان در دفاتر
رسمی طالق به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به مدت مشابه
سال قبل که  1266واقعه طالق بوده است کاهش  9درصدی را

نشان میدهد.
محوری درصد تعداد خالصه معامالت ثبت شده در کمتر از دو
روز را  95درصد و تعداد استعالمات الکترونیک پاسخ داده شده
در کمتر از دو روز نسبت به کل استعالمات پاسخ داده شده را 94
درصد عنوان کرد.
مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد گفت:
پرونده های تشکیل شده توسط هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی واحدهای ثبتی این
اداره کل از سال  ۹۱تاکنون  17هزار و  167مورد است.
محوری افزود :واحد ثبتی شهر یاسوج با  12هزار و  27پرونده
بیشترین و شهرستان دنا با  705پرونده کمترین پرونده تشکیل
شده در استان را داشته اند گفت :شهرستان کهگیلویه با  2هزار و
432پرونده و گچساران با  2هزار و  2پرونده در رده های دوم وسوم
قرار دارند.
مدیرکل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد با تاکید
جدیت و هوشیاری عموم جامعه در ثبت اسناد خود تاکید کرد :با
توجه به مزایای سند رسمی از عموم مردم تقاضا داریم در جهت
تثبیت اراضی و امالک خود جدیت بیشتری از خود نشان دهند.
محوری اضافه کرد :تبیین جایگاه سند رسمی یکی از ضرورتهای
جامعه ما است و باید با آگاهی بخشی در بین مردم از طریق رسانه
های جمعی مزایای سند رسمی را اعالم کرد تا در مقابل خطراتی که
افراد در مراجعه با آن مواجه می شوند آگاهی های الزم به افراد جامعه
ارایه شود تا به مرور زمان شاهد کاهش دعاوی ناشی از اختالف افراد
در مراجعه قضایی و درنهایت کاهش تعداد پروندههای این چنینی در
محاکم قضایی باشیم
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان
گفت :در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال نام گرفته است تالش کرده ایم عالوه بر
وظایف ذاتی در امور ارباب رجوع تسهیل و خدمت رسانی ارتقاء یابد
و کارکنان ثبت اسناد در استان کهگیلویه و بویراحمد با تمام توان و
استفاده از همه ظرفیتها برای حل مشکالت مردم تالش می کنند.

باشت

گچساران

محل
تامین اعتبار
اعتبارات بنیاد
برکت،استانی
و ماده 180
در قالب اسناد
خزانه اسالمی و
اوراق

اعتبارات استانی
و ماده  180با
شماره طرح
086و1503003
در قالب اسناد
خزانه اسالمی و
اوراق

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

21167078818

7130865727

مبلغ تضمین معتبر
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

1060000000

357000000

مدت
اجرا

7ماه

5ماه

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ  96/11/28تا ساعت  19مورخ . 96/12/3
 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ . 96/12/15

 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 96/12/16

 )4مدت اعتبار پیشنهادها  :سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

 )6هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

 )7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش  ،فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتراز میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایرآن و
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

 )9متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننمایند

حق شرکت در مناقصه را ندارند.

 )10سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 )11اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :

تاریخ انتشار نوبت اول 96/11/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/26 :

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد

