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آگهی
مدیرعامل آبفار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

برگ سبز سواری پراید  131مدل  1390به رنگ سفید روغنی به شماره پالک -48
711ج 36به شماره موتور  3933415وشماره شاسی  s1412289716795به نام لیال
عبودی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

بهره مندی ۱۴۶۰روستای استان از تاسیسات آبرسانی

مدیرعامل آبفار کهگیلویه و بویراحمد گفت ۱۴۶۰ :روستای استان از تاسیسات
آبرسانی بهره می برد.
فیض اهلل پاسره در دیدار با دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کهگیلویه و
بویراحمد افزود :از مجموع  ۱۶۴۰روستای استان ۱۶۰ ،روستا از طریق آبرسانی سیار
پوشش داده می شوند که پراکندگی جمعیت ،کاهش و افت منابع آبی و شکل گیری
روستاها در مناطق فاقد منبع تامین آب مشکالتی را در راستای آبرسانی به وجود می
آورد که سعی شده با تمهیداتی مانند آبرسانی سیار و مستمر به نیازهای این بخش از
جامعه هدف پوشش مناسبی داده شود.
پاسره با اشاره به رشد و توسعه بخش ها و شاخص های مختلف خدمات آبرسانی
روستایی در استان ،ابراز داشت :با توجه به نگاه ویژه به استان ها ،جذب  ۳۸میلیارد تومان
از محل صندوق توسعه ملی محقق شد.
وی افزود :ساخت  ۱۸مجتمع آبرسانی و تحقق  ۹پروژه تک روستایی از جمله
هدفگذاری های این تزریق اعتبار بود که با تالش های انجام گرفته برخی از پروژه ها
عملیاتی و برخی نیز در دست اقدام است.
پاسره اجرای فاضالب روستایی برای اولین بار در "شوتاور" را از جمله برنامه های
عملیاتی شده عنوان کرد و گفت :چشمه این منطقه از طریق فاضالب آلوده شده بود که
با تحقق این پروژه ،کاهش آلودگی های منابع آبی و جلوگیری از مخاطرات شیمیایی و
میکروبی حوزه آب را شاهد خواهیم بود.
پاسره افزود :در آینده ای نزدیک این پروژه به شکل  ۱۰۰درصدی وارد مدار می شود.

آگهي تحديد حدود اختصاصي پالك  303.5851مجزا شده از اراضی تل زالی به علت
عدم حضورمالک برای دومین بار منتشر میگردد:
چون تحديد حدود ششدانگ یک قطعه زمین تجاری مسکونی به مساحت 101.18
مترمربع به پالك فوق الذكر واقع در قطعه  2بخش  26فارس بنا به درخواست آقای
قاسم قلم فرسا تقاضاي تحديد حدود اختصاصي نموده وقت تحديد حدود از ساعت
8صبح روز  97/2/ 18در محل وقوع ملك شروع و عمليات تحديد به عمل خواهد
آمد .اینک به وسیله این آگهی از متقاضيان و كليه صاحبان امالك مجاور طبق ماده
 14قانون ثبت دعوت ميشود كه در موعدمقرر تعيين شده در محل حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي برابر ماده 20قانون ثبت از تاريخ
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به مدت 30روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/1/27:
حسین فرخی رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

مدیرعامل آبفار استان با اشاره به اهمیت سالمت آب و انتقال آب سالم و کنترل شده
برای جامعه هدف ،تصریح کرد :همچنین ایجاد و بهره برداری از بزرگترین آزمایشگاه آب
روستایی کشور در دو سال اخیر محقق شد و در همین راستا می توان از این ظرفیت
برای مرجع انجام آزمایشات در جنوب کشور استفاده کرد.
پاسره گفت :این آزمایشگاه به تجهیزات پیشرفته ای مجهز شده و می تواند نقش
مهمی در کنترل ،ارتقا و بهبود شاخص کیفیت و سالمت منابع های آبی داشته باشد.
پاسره با تاکید بر شناسایی و برخورد با انشعاب های غیر مجاز ،ابراز داشت :طی سال
گذشته  ۴۰۰۰انشعاب غیر مجاز در سطح استان شناسایی شد .وی افزود :با اعمال
قانون ،خانوارهای زیر پوشش افزایش یافته و به  ۶۰هزار خانوار رسید.
مدیرعامل آبفار استان راه اندازی سیستم قرائت ،ارائه و پرداخت الکترونیک قبض در
روستاها را گامی موثر در ارائه خدمات نوین دانست و بیان کرد :آسان شدن پرداخت
قبوض و جلوگیری از خطاهای احتمالی از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.
وی با اشاره به برنامه های سالهای اخیر آبفار استان ،همکاری با بخش خصوصی و
برون سپاری خدمات ،بهبود فرآیندهای واگذاری پروژه ها و کمک به کاهش تخلفات
واگذاری ،ایجاد تصفیه خانه بزرگ آب سرفاریاب ،انجام مطالعات تامین آب روستایی و
استفاده از منابعی مانند سدها برای جایگزینی منابع زیرزمینی را از دیگر اقدامات انجام
شده دانست.
وی با تقدیر از همکاری دستگاه قضایی ،اظهار کرد :نقش همکاری و تالش دستگاه
قضایی در تحقق اهداف آبفار محسوس و اثر بخش است.

در بازدید از دهستان کاکان عنوان شد

اختصاص ۴۰۰میلیون تومان اعتبار جهت رفع مشکل آب آشامیدنی کاکان
فرماندار شهرستان بویراحمد در ادامه گفت :دولت خدمات خوبی تاکنون در کاکان داشته
است و مشکالت عدیده و اصلی هم برطرف شده اما برخی مشکالت همچنان باقی مانده است.
جهت رفع مشکل آب آشامیدنی کاکان  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد
فرماندار شهرستان بویراحمد از تخصیص  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار جهت رفع مشکل آبی
دهستان کاکان خبر داد  .شاهرح کناری در حاشیه بازدید از منطقه کاکان در گفتوگو با
خبرنگاران با اشاره به مشکالتی که در منطقه کاکان وجود دارد و عزم مسووالن برای رفع
این ۶مشکالت اظهار کرد :یکی از راهکارهای اصلی برای پی بردن به ریز مشکالت مردم
همین دیدارهای چهره به چهره است که در روزهای تعطیل هم به دنبال آن هستیم .فرماندار
شهرستان بویراحمد در ادامه گفت :دولت خدمات خوبی تاکنون در کاکان داشته است و
مشکالت عدیده و اصلی هم برطرف شده اما برخی مشکالت همچنان باقی مانده است.

مسئول ارشد اجرایی شهرستان بویراحمد به برخی مشکالت آب شرب این منطقه اشاره
کرد و گفت :برای رفع این مشکل اعتبار  ۴۰۰میلیون تومانی گذاشتیم .وی گفت :در آب
کشاورزی تاکنون  ۱۳۰۰هکتار از اراضی و باغات این منطقه تحت آبیاری نوین قرار گرفته
و  ۱۰۰هکتار آن در حال عملیاتی شدن است .فرماندار بویراحمد با بیان این که مخابرات
هم خدمات خوبی به این منطقه در زمینه اینترنت ارائه داده ،افزود :اما مشکالتی وجود دارد
که باید به آن رسیدگی شود .وی از بهسازی روستاها به عنوان یکی از مهمترین اقدامات و
خواستههای مردم و مسؤوالن اشاره کرد و گفت :قول دادهایم در صورتی که مردم در زمینه
بازگشایی معابر کمک کنند این مشکل در سال  ۹۷برطرف شود .کناری از موارد دیگر به
اصالح شبکه برق اشاره کرد و گفت :وعده داده شد که تا پایان اردیبهشت این کار توسط
اداره برق شهرستان بویراحمد انجام شود

آگهی شرکت در مناقصه عمومی شماره 97/01
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شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان گچساران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه حسب گزارش مرجع انتظامی متهم آقای محمد بهزادی نیا فرزند شیرعلی
به اتهام مواد مخدر (خرید و نگهداری یک گرم شیره تریاک و استعمال شیره تریاک)
به شماره پرونده کالسه  96099874179800067شعبه دادگاه انقالب دادگستری
شهرستان گچساران تحت تعقیب می باشد که بعلت عدم شناسایی متهم و مجهول
المکان بودن وی  ،وقت رسیدگی مورخ  1397/02/27ساعت  09:00تعیین  ،لذا حسب
دستور دادگاه طبق مفاد ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان
بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در
صورت اطالع از وقت مقرر تعیین شده ضمن حضور در جلسه رسیدگی نسبت به اعالم

نشانی دقیق و صحیح خویش اقدام  ،در غیر اینصورت دادگاه بصورت غیابی اتخاذ
تصمیم و نسبت به صدور رای اقدام می نماید .
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه دادگاه انقالب گچساران – محمد جواد کریمی نژادیان
م الف 40 /
گواهیحصروراثت
آقای علی اکبر قرقانی فرزند حسین دارای شناسنامه شماره 1629به شرح دادخواست
به کالسه  2/970063/97از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان حسین قرقانی فرزند عوض بشماره شناسنامه شماره  249در
تاریخ  95/3/8دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکرپسر متوفی
 -2حسن قرقانی فرزند حسین ش ش 4630صادره از گچساران پسر متوفی
 -3هوشنگ قرقانی فرزند حسین ش ش 4631صادره از گچساران پسر متوفی
 -4محمدرضا سام قرقانی فرزند حسین ش ش 685صادره از گچساران پسر متوفی
 -5موسی قرقانی فرزند حسین ش ش 4صادره از گچساران پسر متوفی
 -6زری قرقانی فرزند سپهدار ش ش 1623صادره از شیراز همسرمتوفی
 -7ماه خاور قرقانی فرزند حسین ش ش 4632صادره از گچساران دختر متوفی
 -8همه ناز قرقانی فرزند حسین ش ش 5851صادره از گچساران دختر متوفی
 -9حکیمه قرقانی فرزند حسین ش ش 149صادره از گچساران دختر متوفی
 -10حلیمه قرقانی فرزند حسین ش ش 4صادره از گچساران دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
م الف 36/
حاج سیف اله محمدی

آگهي مزایده عمومي

ســازمان بهشــت زهــرا (س) شــهرداري کرمــان در نظــر دارد جهــت حمــل متوفــی بوســیله آمبوالنس
ازمحــل صــدور گواهــی دفــن (پزشــکی قانونــی -بیمارســتان -منــزل) بــه ســایر نقــاط کشــوربه مــدت
یــک ســال از طریــق برگــزاري مزایــده عمومــي اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه شــرکت هــای خدماتــی
دارای مجوزهــای الزم و مناســب بــا موضــوع مزایــده دعــوت بعمــل مــي آیــد جهــت خریــد اســناد
مزایــده از تاریــخ  97/1/19لغایــت 97/2/3و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاریــخ  97/2/8بــه مدیریت
امــور قراردادهــاي شــهرداري بــه آدرس کرمــان  ،خیابــان ســپه مراجعــه نماینــد در ضمــن شــهرداری
در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت وشــرکت کننــدگان بایــد مبلــغ 96/000/000ریــال را بــه
عنــوان ضمانــت شــرکت درمزایــده بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد واریــزی بــه
شــماره حســاب ذکــر شــده در اســناد بــه همــراه ســایر مــدارک تحویــل نماینــد  .بازگشــایي پاکتهــا در
تاریــخ  97/2/9انجــام خواهــد شــد ودر صورتیکــه برنــدگان مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند
تضمیــن شــرکت درمزایــده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد .بدیهــي اســت کــه
هزینــه چــاپ آگهــي در روزنامــه هــا بعهــده برنــده مزایــده میباشــد و ســایر اطالعــات و جزئیــات در
اســناد مزایــده منــدرج اســت.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

تجديد آگهي ارزيابي كيفي تامين كنندگان

نوبت اول

موضوع مناقصه  :خريد ،نصب وراه اندازي سامانه نظارت تصويري مجتمع مكانيزه و ذخيره سازي و صادرات گوگرد ( شماره مناقصه) 96/05
نوع مناقصه

نوبت اول

نام و نشاني مناقصه گزار

اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های فعال در زمینه تجهیزات ذخیره سازی اطالعات ،
پشتیبان گیری و سخت افزار واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه

آخرين مهلت تحويل مدارك
محل تحويل مدارك
تلفن كميسيون مناقصات

 -1موضوع مناقصه  :خرید  ،نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی اطالعات مدل EMC UNITY400

 -4مبلغ برآورد پروژه  2100000000 :ریال
 -5مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  97/1/27لغایت 97/2/2
 -6محل دریافت اسناد :از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحویل پیشنهاد ها :حداکثر تا ساعت  12روز شنبه مورخ 97/2/15
 - 8محل تحویل و بازگشایی :یاسوج  -بلوار شهید مطهری  -شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه
و بویراحمد  -دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
 -9مدت اعتبار پیشنهاد ها :سه ماه شمسی
 -10تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  13روز شنبه مورخ97/2/15
 -11نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت سهامی آب
منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد معادل  105000000ریال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه
(/123402ت50659ه مورخ  )1394/09/22باشد.
 -12محل تامین اعتبار  :از محل اعتبارات عمرانی شرکت
 -13مبلغ خرید اسناد  :مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب  2175084032002سیبا نزد بانک ملی به
نام حساب درآمد شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
سایر موارد :حضور نمایندگان رسمی شرکت همراه با داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکتها
بالمانع می باشد -هزینه انتشار دو نوبت آگهی و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه می باشد-برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  074-33334812-13تماس حاصل فرمایید.
دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

 -1دارا بودن تأييد صالحيت از سازمان حراست وزارت نفت  -2دارا بودن سابقه كارهاي مشابه
 -1نشاني اينترنتي WWW.PSEEZ.IR

 -3 HTTP://IETS.MPORG.IR -2دبير خانه كميسيون مناقصات

ساعت  14 : 00روز یکشنبه مورخ 1397/02/9
اســتان بوشــهر ،عســلويه  ،ســازمان منطقــه ويــژه اقتصــادي انــرژي پــارس  ،ســاختمان همايشــها ي خليــج فــارس ،دبيرخانــه كميســيون مناقصــات  ،كــد پســتی
 7511811369:تلفــن 0773137 2152
0773137 2150 -2

نمابر 07731372155 :

تاريخ انتشارنوبت اول  97/1/27:تاريخ انتشارنوبت دوم 97/1/29:

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 -2مدت و محل اجرای پروژه 20 :روز  -شهرستان بویراحمد  -شرکت آب منطقه ای
گیری و سخت افزار

ارزيابــي كيفــي بايســتي همزمــان بــا تحويــل پيشــنهادها ارايــه گــردد).

نحوه دريافت استعالم ارزيابي كيفي تامين كنندگان
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 -3پایه و رشته شرکت پیمانکاری  :کلیه شرکت های فعال در زمینه تجهیزات ذخیره سازی اطالعات  ،پشتیبان

ضمانتنامــه بانكــي يــا وجــه نقــد بــه مبلــغ 500.000.000ريــال (كــه قابــل تمديــد بــه مــدت ســه مــاه بــا درخواســت مناقصــه گــزار بــوده و پــس از تاييــد در مرحلــه

شرايط شركت در مناقصه

در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  :روز دوشنبه 97/1/27

10.000.000.000ريال

نوع و مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار

گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه گران
مناقصه محقق سازند .

استان بوشهر ،عسلويه  ،سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

مبلغ برآورد اوليه

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن  074-33334812 -13در
نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی ذکر شده با شرایط عمومی و

مناقصه عمومي دو مرحله اي

خدمات توسعه و اصالح شبکه معابر شهری شهر شهربابک (چاپ دوم)

شــهرداری شــهربابک درنظــر دارد خدمــات توســعه و اصــاح شــبکه معابــر شــهری شــهر شــهربابک شــامل
زیرســازی ،اجــرای آســفالت گــرم ،جدولگــذاری و پیــاده رو ســازی بــا بــرآورد اولیــه بــه مبلــغ 18,000,883,063
ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای پایــه راه ،راه آهــن و بانــد فــرودگاه و ابنیــه ســال  1396را ازطریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه شــماره ثبــت ســامانه 200975616000001برگــزار نمایــد؛ مبلــغ ســپرده تضمیــن
شــرکت در مناقصــه  900،000،000ریــال (نهصــد میلیــون ریــال) بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر مــی باشــد،
مناقصــه گــران بایســتی دارای گواهــی صاحیــت پیمانــکاری معتبــر و ظرفیــت مجــاز از ســازمان برنامــه و بودجه در
رشــته راه و بانــد بــا حداقــل رتبــه  5باشــند کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد) بــه
آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی،
مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیــک را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق
ســازند .مناقصــه گــران بایســتی اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد و
شــرایط مناقصــه ،مــدارک درخواســتی را شــامل پــاکات (الــف ،ب و ج) بصــورت فایــل ( )pdfتــا ســاعت  13روز ســه
شــنبه مــورخ  1397/02/11در ســامانه اســکن ،بارگــذاری و ارســال نماینــد
توجــه :چنانچــه برنــدگاه اول و دوم حاضــر بــه مبادلــه پیمــان نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد
شــد ،شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار اســت ،ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد
مناقصــه منــدرج اســت.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1397/01/21می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تا ساعت  13روز شنبه مورخ  1397/02/01خواهد بود
مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد تا ساعت  13روز سه شنبه مورخ  1397/02/11می باشد
دســتگاه مناقصــه گــزار بــه آدرس  :اســتان کرمــان  ،شهرســتان شــهربابک ،بلــوار هفــت تیــر جنــب میــدان شــورا،
شــهرداری شهربابک،کدپســتی  7751811177تلفــن  034-34112006همــراه 09128483420
بازگشــایی پاکــت هــا  :ســاعت  13روز شــنبه مــورخ  1397/02/15در محــل دفتــر شــهردار بــه آدرس دســتگاه
مناقصــه گــزار مــی باشــد
اطاعات تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و  85193768م/الف 57
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شهرداری شهربابک -امور پیمان و قراردادها

