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مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد:

استقبال شبکه دنا از ایده های دانشجویی

خدمات انقالب اسالمی در بخش آب قابل توجه است

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهکیلویه و بویراحمد از دانشجویان خواست ایده های رسانه ای خود را به این رسانه ارائه کنند
دکتر امیر رئوف در نشست صمیمی با نمایندگان تشکلهای دانشجویی
دانشگاه های یاسوج گفت :رسانه ملی از ایده پردازی رسانه ای جوانان به
خصوص دانشجویان استقبال می کند
این مدیر رسانه ای با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای حضور جوانان و
دانشجویان در صدا و سیما وجود ندارد؛ افزود :حضور دانشجویان در شبکه
دنا را زینت آن می دانیم
وی با اشاره به ضرورت توجه به سبک زندگی اسالمی  -ایرانی و نقش رسانه
در ترویج این سبک زندگی گفت :بی شک ایده های خالقانه رسانه ای جوانان
و دانشجویان می تواند در فرهنگ سازی کمک کند
مدیرکل صداوسیمای مرکز کهکیلویه و بویراحمد هجمه فرهنگی رسانه های
غربی علیه ملت ما را یادآور شد و گفت :رسانه های دشمنان بدون تقید به
هیچ کدام از اصول انسانی ،اخالقی ،قانونی و مسئولیت اجتماعی به دنبال
تحقق اهداف سلطه گرانه خود هستند اما رسانه ملی همواره مقید به اخالق و
ارزش ها است و لذا مشی این رسانه با سایر رسانه ها متفاوت است
وی با قدردانی از حرکت دانشجویان جهادی و اردوهای جهادی در خدمت
به محرومان و عمران و آبادانی مناطق محروم ،خاطرنشان کرد :صدا و سیما
از ترویج این روحیه جهادی حمایت می کند
دکتر رئوف نشست با دانشجویان را پرنشاط ،باانگیزه همراه با طرح ایده
های ناب توصیف کرد و روحیه مطالبه گری دانشجویان را ارزشمند دانست
رئیس بسیج دانشجویی کهکیلویه و بویراحمد در این نشست با
گرامیداشت دهه مبارک فجر ،سالروز پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت:
دانشجویان به عنوان نماد بیداری و آگاهی جامعه با آرمان های انقالب از
جمله استکبارستیزی ،آزادی طلبی ،استقالل ،حمایت از محرومان و مبارزه با
ظالمان تجدید پیمان می کنند.
مهدوی با بیان اینکه جریان دانشجویی امروز بیش از گذشته باید در بحث
مبارزه با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی نقش آفرینی کنند افزود :امام راحل
با نگاه راهبردی از دانشگاه و دانشجو به ترتیب به عنوان مبدا و محور تحوالت
نام برد.

مسئول بسیج دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه
دانشجویان در راستای اعتالی جامعه اسالمی وظیفه مهمی دارند اضافه
کرد:دانشجو و جامعه دانشگاهی بیش از سایر اقشار جامعه می توانند در
آینده انقالب اسالمی در حوزه های مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و...
نقش آفرینی کند.
در این نشست صمیمی نمایندگان تشکل های دانشجویی به طرح
دیدگاهها و مطالبات رسانه ای خود پرداختند و پیشنهادهایی برای ارتقای
کیفی برنامه های شبکه دنا و رسانه ملی ارائه کردند
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آگهــی تغییــرات شــرکت مانــی آتریــن ســازه آپادانــا شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  11279و شناســه ملــی 14007845860
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
1397/11/10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :تعــداد اعضــاء هیــأت مدیره
بــه  4نفــر کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان ()373369
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج 3217
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داودیمهر افزود :عالوه بر عملکرد بخش آب طی سنوات گذشته نیز در
سالهای اخیر خصوصا ً دو سال گذشته ،حدود  53پروژه در قالب  27طرح
و حدود  100فعالیت و زیر پروژه در قالب یک طرح و  11پروژه اصلی ،تحت
عنوان احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط این شرکت انجام شده
که در صورت خروجی مثبت تمامی طرحهای در دست مطالعه و اجرا ،بیش
از  600میلیون مترمکعب از آبهای استان قابل مهار و استحصال میباشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی که در مصلی یاسوج برگزار
میگردد ،خدمات انقالب اسالمی در بخش آب استان را تشریح کرد.
به گزارش کبنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان
کهگیلویه و بویراحمد ،مهندس داودی پس از بازدید از این نمایشگاه با بیان
اینکه انقالب اسالمی ،نعمت و موهبتی الهی برای ملت ایران بود ،گفت:
یقینا ً آثار و برکات انقالب اسالمی در بخشها و سطوح مختلف ادامه دار
خواهد بود که در این میان آثار و برکات در بخش آب نمود و ظهور بیشتری
داشته است.
وی با بیان اینکه تا قبل ار انقالب اسالمی هیچ پروژه آبی در استان اجرا
نگردید ،گفت :به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی تاکنون بیش از
 250پروژه از اول پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی طی سنوات گذشته در
قالب طرحهای متعدد در بخش آب توسط شرکت آب منطقهای در استان با
هزینهای بیش از  3000میلیارد ریال مطالعه و اجرا گردید ،که نقطه عطف این
فعالیتها طی سفر پر برکت رهبر فرزانه انقالب به استان و آغاز پروژههای
مهمی از جمله سدهای کوثر ،شاه قاسم ،احداث نیروگاههای برقآبی،
شبکههای آبیاری و زهکشی با وسعت بیش از  16هزار هکتار و  ...میباشد
که هم اکنون در مدار بهره برداری بوده و بیش از  2میلیون و  500هزار نفر
از هموطنان در پنج استان جنوبی کشور و هم استانیهایمان از اهداف این
پروژهها بهره مند میباشند.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای ،احداث  7طرح تغذیه مصنوعی با ظرفیت
تغذیه سالیانه حدود  17میلیون متر مکعب ،ساماندهی رودخانههای استان
در نقاط حادثه خیز بیش از  33/ 5کیلومتر ،صدور مجوز حفر و بهره برداری
 3328حلقه چاه از آبهای زیرزمینی ،احداث  5نیروگاه برقآبی با ظرفیت
اسمی  16 /8مگاوات ،صدور مجوز بهره برداری از آبهای سطحی به میزان
 2841فقره و  ...را از دیگر خدماتی عنوان کرد که در طول این  4دهه به مردم
والیتمدار استان در بخش شرب ،کشاورزی و صنعت ارائه شده وی در ادامه
گفت :عالوه بر آن در ابعاد دیگر بخش آب شامل ب ُعد اجتماعی و فرهنگی
به منظور بهره برداری و آبیاری به شیوههای نوین با اجرای شبکههای آبیاری
اصلی و فرعی ،جلوگیری از اضافه برداشتها ،پیشگیری از کشتهای پر

مصرف مثل برنج و  ،...پیشگیری از خسارات وارده به آنها و  ...در قالب احیاء
و تعادل بخشی خدمات قابل شایانی صورت گرفت.
مهندس داودی افزود :عالوه بر عملکرد بخش آب طی سنوات گذشته
نیز در سالهای اخیر خصوصا ً دو سال گذشته ،حدود  53پروژه در قالب
 27طرح و حدود  100فعالیت و زیر پروژه در قالب یک طرح و  11پروژه
اصلی ،تحت عنوان احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی توسط این
شرکت انجام شده که در صورت خروجی مثبت تمامی طرحهای در دست
مطالعه و اجرا ،بیش از  600میلیون مترمکعب از آبهای استان قابل مهار و
استحصال میباشد که عالوه بر رفع نیازهای شرب و صنعت استان تا افق
 ،1425ان شاءالله ،آب مورد نیاز مردم شریف استان همزمان با فعالیت سایر
دستگاههای اجرایی نظیر جهاد کشاورزی ،آبفای شهری و روستایی در تمامی
بخشها خاصه شرب ،صنعت وکشاورزی و همچنین زیست محیطی تنظیم
نیز تامین میگردد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد ،در پایان ضمن
تشکر از زحمات اصحاب رسانه جهت اطالع رسانی در خصوص خدمات
ارایه شده ،بر ارتباط بیشتر رسانهها و دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود:
یقینا ًبرنامه ریزیها برای ارایه خدمات بیشتر و اجرای پروژههای مورد نیاز در
سطح استان ،ادامه خواهد داشت و بنابر مقتضیات زمانی و امکانات مالی
و اعتباری ،این برنامهها اجرایی میشوند و ان شاءالله بهزودی شاهد بهره
برداری بیشتری از طرحها و پروژههای آبی باشیم و آنچه که شایسته مردم
عزیزمان است را به خوبی و ارزندهتر ارایه دهیم.
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مــدارس اســتان سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد خریــد
مفقودی اداره کل نوســازی
کارت هوشــمند شــماره  2024491متعلــق بــه اتوبــوس اســکانیا  27نفــره وی آی پــی مــدل  1387بــه شــماره
انتظامــی 479ع 99ایــران  44مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
3234از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اجــرا درآورد  .کلیــه مراحــل
تجهیــزات ذیــل را
ادارهکلنوسازیماد رساستانسیستانوبلوچستان برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحل
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  97/11/23ساعت  14می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز 97/12/1
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز 97/12/11
زمان بازگشایی پاکت ها :شروع از ساعت  9روز 97/12/12
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارائــه پاکــت لفافــه  :آدرس :زاهــدان کــوی قــدس نبــش چمــران  1اداره کل نوســازی مــدارس اســتان و تلفــن:
05433230181
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021 -13717171 :دفتر ثبت نام 021-88969737 :و 021-85193768
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتان هــا ،در ســایت ســامانه  www.setadiran.irبخــش (ثبــت نــام /
پروفایــل تامیــن کننــده /مناقصــه گــر) موجــود اســت.

مناقصه دو مرحله ای عمومی:

خرید تجهیزات اداری و کالسی مورد نیاز ،مدارس در سطح استان
مناقصه

نام کاال

تعداد

مبلغ کل برآورد(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

1

میز دو نفره دانش آموزی متوسطه اول

2500

11/000/000/000

1/100/000/000

2

میز دو نفره دانش آموزی ابتدایی دوره دوم

5000

21/000/000/000

2/100/000/000

خرید تجهیزات اداری و کالس مورد نیاز طرح تخریب و بازسازی مدارس سطح استان
مناقصه

نام کاال

تعداد

مبلغ کل برآورد(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

2

صندلی دسته دار امتحانی

4000

8/000/000/000

800/000/000

خریــد تجهیــزات اداری و کالســی مــورد نیــاز مــدارس ابتدایــی  -متوســطه اول  -متوســطه دوم  -هنرســتان هــای
فنــی و حرفــه ای و کارودانــش و شــبانه روزی و اســتثنایی

تهاتر قیر با اجرای ایزوگام پشت بام تعدادی از مدارس سطح استان سیستان و بلوچستان با مبلغ برآورد  34/690/000/000ریال
(مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  3/469/000/000ریال)
ردیف

شهرستان

ضریب منطقه

متراژ

برآورد ریالی هر مترمربع بام (
با احتساب ضرایب باالسری)

برآورد کل (ریال) (بااحتساب
ضریب باالسری ،منطقه ،متراژ)

1

زاهدان ناحیه 1

1/09

5293

453/410

2/400/000/000

2

زاهدان ناحیه 2

1/09

5293

453/410

2/400/000/000

3

ایرانشهر

1/21

5514

453/410

2/500/000/000

4

زابل

1/18

3396

453/410

1/540/000/000

5

خاش

1/18

5514

453/410

2/500/000/000

6

سراوان

1/21

4411

453/410

2/000/000/000

7

هامون

1/21

2206

453/410

1/000/000/000

8

زهک

1/21

2206

453/410

1/000/000/000

9

هیرمند

1/21

1919

453/410

870/000/000

10

بنجار

1/18

1786

453/410

810/000/000

11

سرباز

1/25

1764

453/410

800/000/000

12

نیمروز

1/21

1687

453/410

765/000/000

13

نیکشهر

1/25

1400

453/410

635/000/000

14

سیب و سوران

1/25

2206

453/410

1/000/000/000

15

دشتیاری

1/3

2206

453/410

1/000/000/000

16

بمپور

1/25

2647

453/410

1/200/000/000

17

چابهار

1/18

2206

453/410

1/000/000/000

18

میرجاوه

1/21

1764

453/410

800/000/000

19

نصرت آباد

1/25

1764

453/410

800/000/000

20

نوک آباد

1/25

1764

453/410

800/000/000

21

دلگان

1/25

3308

453/410

1/500/000/000

22

قصرقند

1/25

926

453/410

420/000/000

23

مهرستان

1/25

1434

453/410

650/000/000

24

راسک

1/25

1103

453/410

500/000/000

25

الشار

1/25

1103

453/410

500/000/000

کنارک

1/25

1103

453/410

500/000/000

1/3

1764

453/410

800/000/000

1764

453/410

800/000/000

453/410

500/000/000
500/000/000

مناقصه

نام کاال

تعداد

مبلغ کل برآورد(ریال)

1

میز و صندلی معلم

1000

5/000/000/000

2

کمد بایگانی

200

2/200/000/000

26

3

فایل فلزی  4کشو

150

1/500/000/000

27

جالق

28

فنوج

1/25

29

بنت

1/25

1103

30

عشایری

1/25

1103

453/410

31

بم پشت

1/3

3308

453/410

1/500/000/000

32

بزمان

1/25

1544

453/410

700/000/000

8/700/000/000

جمع کل

مبلغ تضمین(ریال)

نوبت اول

870/000/000

خرید تجهیزات اداری و کالسی مورد نیاز مدارس ابتدایی  ،متوسطه اول و متوسطه دوم در سطح استان
مناقصه

نام کاال

تعداد

مبلغ کل برآورد(ریال)

1

رویه میز دو نفره

1000

500/000/000

2

کفی و پشتی صندلی یک نفره

2000

600/000/000

3

رویه و نشیمن میز سه نفره

1000

600/000/000

4

دسته ،کفی و پشتی صندلی دسته دار

3000

1/500/000/000

جمع کل

3/200/000/000

مبلغ تضمین(ریال)

جمع
کل

76509

شناسه آگهی376550 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/23 :
320/000/000

3219

34/690/000/000

تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/24 :

روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

