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آگهی
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درنشست هم اندیشی با هنرمندان صنایع دستی مطرح شد

درکهگیلویهوبویراحمد:

کسب موفقیت ملی دیگر درحوزه اشتغال

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ()98-08

نوبت دوم

مدت زمان اجرا(روز)

365

تاریخ چاپ نوبت اول

98/2/25

شماره مجوز

1398.1011

کد فراخوان

تعداد مرحله

دو

تاریخ چاپ نوبت دوم

98/2/26

مبلغ تضمین(ریال)

3.184.000.000

3/201/072

موضوع :پروژه مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول شامل  28ایستگاه  CGSو صنعتی و  26ایستگاه ( CNGطراحی،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی،
آموزش و بهره برداری سه ساله)
2520

صرفه جويی هنر است

آگهي مناقصه عمومي داخلی دو مرحله ای

شـــرکت تـوزیـــع بـــرق شهـرستـــان اصفهـــان در نظـــر دارد :کاالی مورد نياز خود به شــرح ذیل را باستـــناد قانون
برگـــزاري مناقـــصات و آئـــين نامــه معـــامالت شــرکت ،ازطریــق برگــزاري مناقصــه عمومــي دو مرحلــه ای از بيــن
توليدکننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرایط خریــداری نمایــد.

شـركت تـوزيـع بـرق
شهـرستـان اصفهـان

خريد انواع المپ
بخارسديم و بخارجيوه

98110005

1398/02/26

1398/03/01

1398/03/18

1398/03/19

10:00

818/000/000

صرفه جويی هنر است

صرفه جويی هنر است
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روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
صرفه جويی هنر است

صرفه جويی هنر است

صرفه جويی هنر است

پيشــنهاد دهنــدگان ميتواننــد اســناد مناقصــه را از طریــق ســایتهای زیــر دریافــت و حداکثرتــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1398/03/18
بــه آدرس :اصفهــان چهاربــاغ عباســی -خيابــان عبــاس آبــاد  -ســاختمان شــماره  3توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف – دبيرخانــه
شــرکت تحویــل یــا ارســال نماینــد .جهــت کســب اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفــن  031-32216102واحــد مناقصات تمــاس حاصــل فرمائيد.
http://tender.tavanir.org.ir
سايت اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir
سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس
سايت اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس http://eepdc.ir
مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
* بــه پيشــنهاد هــای فاقــد امضــاء ،مشــروط ،مخــدوش و پيشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مهلــت مقــرر در تاریــخ فــوق واصــل شــود مطلقــا
ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد.
* شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت دو روز قبــل از آخریــن تاریــخ تحویــل پــاکات بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت و یــا تمــاس
بــا واحــد مناقصــات و قراردادهــا ،از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع گردنــد ،در غيــر اینصــورت مســئوليت عــدم رعایــت ایــن
بنــد بــه عهــده مناقصــه گــران مــی باشــد.
* سایر اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
* پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء کميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد ميباشد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کليه پيشنهادات مختار می باشد.
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صرفه جويی هنر است

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

صرفه جويی هنر است

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران در نظــر دارد انجــام خدمــات فــوق الذکــر را طبــق شــرح کار تدویــن شــده از طریــق مناقصــه عمومــی و بــه مــدت «دو ســال» بــه
پیمانــکار واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــدار نمایــد.
الف :خدمات مورد نیاز :تامین خدمات راهبری ،مراقبت ،تعمیر و نگهداری ساختمان مرکزی در ستاد تهران و انبار ترانزیت کاال در کرج
ب :محل اجرای خدمات :تهران
ج :مدت خدمات مورد نیاز :دو سال
د -شرایط متقاضی:
 -1توانایــی ارائــه ضمانتنامــه «شــرکت در فراینــد ارجــاع کار» بــه مبلــغ ( 737/500/000هفتصــد و ســی و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار )ریــال وانجــام تعهــدات قــرار دادی طبــق ضوابــط
کارفرمــا در صــورت برنــده شــدن.
 -2توانایی ارائه «ضمانت نامه انجام تعهدات» به میزان  %10مبلغ کل قرار داد و نیز کسر  %10از هر یک از پرداختهای قرار دادی جهت تضمین حسن انجام کار
 -3داشتن گواهی تایید صاحیت از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای دریافت اسناد ارزیابی الزامیست.
هـ  -سایر شرایط:
 -1به تقاضاهای مشروط و مبهم و ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعداز مهلت مقرر دریافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2شرکت نفت فات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چار چوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.
متقاضیــان واجــد صاحیتــی کــه دارای شــرایط بــه شــرح فــوق بــوده و آمادگــی جهــت انجــام خدمــات را دارا مــی باشــند مــی تواننــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ آگهــی نوبــت دوم جهــت
دریافــت اســناد ارزیابــی بــه همــراه مــدارک مشــروحه ذیــل حضــورا بــه نشــانی :تهــران ،خیابــان ولــی عصــر ،باالتــر از مســجد بــال ،نرســیده بــه تقاطــع شــهید مــدرس ،خیابــان تــورج،
خیابــان خاکــزاد ،شــماره  ،12شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ،طبقــه پنجــم امــور قــرار دادهــا مراجعــه نماینــد.
 -1اساسنامه شرکت (تصویر صفحه اول اساسنامه که موضوع شرکت در آن ذکر شده باشد)
 -2معرفی نامه معتبر شرکت متقاضی جهت دریافت اسناد.
 -3گواهی تایید صاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مرتبط با موضوع مناقصه
ضمنــا مــی بایســتی ظــرف مــدت  14روز پــس از آخریــن مهلــت دریافــت مــدارک ارزیابــی کیفــی اطاعــات مــورد در خواســت بــه آدرس ذیــل در مقابــل رســید تحویــل گــردد محــل و زمــان
نوبت دوم
تحویــل و گشــایش پیشــنهادها در اســناد مناقصــه قیــد مــی گــردد.
نشــانی :تهــران ،خیابــان ولــی عصــر  ،باالتــر از مســجد بــال ،نرســیده بــه تقاطــع شــهید مــدرس ،خیابــان تــورج ،خیابــان خاکــزاد ،شــماره  ،12شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ،طبقــه
پنجــم ،امــور قراردادهــا ،تلفــن23942511 :
تبصــره :متقاضیــان مــی بایســت جهــت اطــاع از تاریــخ دقیــق تحویــل پیشــنهادات بــه کمیســیون مناقصــات و نیــز کســب اطاعــات بیشــتر در روز آگهــی نوبــت دوم بــه ســایت اینترنتــی
ایــن شــرکت بــه نشــانی  WWW.IOOC.CO.IRمراجعــه نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه  1398/02/25تاریخ انتشار نوبت دوم :پنج شنبه 1398/02/26
شماره مجوز13980915 :
روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

ش کرت ملی نفت اریان
ش کرت نفت فالت اقره اریان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزار نماید .
داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه
تهیــه نامــه اعــام آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره  33239661یــا تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــع در بلــوار  22بهمــن  -حــد
فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه شــعبانیه (در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7و چهارشــنبه هــا  ) 15-7اقــدام و دفترچــه اســتعام ارزیابــی کیفــی را نیــز از
ســایت پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه آدرس  http://iets.mporg.irدریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن ،مــدارک مــورد نیــاز را جهــت هــر مناقصــه بصــورت
جداگانــه تهیــه ،تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر تــا  14روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه ،دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد .بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه
منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد (.نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی مطابــق شــرح
منــدرج در اســناد مناقصــه) متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت  www.nigc-kerman.irو پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات  http://iets.mporg.irمراجعــه و الزامــا
ذکــر نوبــت هــای اول و دوم الزامــی مــی باشــد.
نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان
(سهامی خاص)
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جهت تامین خدمات راهبری ،مراقبت ،تعمیر و نگهداری ساختمان مرکزی در ستاد تهران وانبار ترانزیت کاال در کرج

روابط عمومی
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نوبت دوم

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره /98/001م ا

پیــرو آگهــی هــای نوبــت اول و دوم شــهرداری راور درنظــر دارد بــرای توســعه و تجهیــز
پــارک ملــت را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار
نمایــد .لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مربوطــه حداکثــر ظــرف مــدت
 10روز پــس از انتشــار آگهــی بــه واحــد قراردادهــای شــهرداری مراجعــه نماینــد.
 -1اعتبار پروژه به شکل اسناد خزانه اسالمی با سررسید  1398/06/28می باشد.
 -2شهرداری در رد یاقبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -3سپرده شرکت درمناقصه مبلغ  550/000ریال می باشد.
 -4اطالعات تکمیلی در اسناد شرکت درمناقصه مندرج می باشد.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی الزم09136341844 :

صرفه جويی هنر است

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی  ۹۷۰۸۲۶شعبه  ۳اجرای احکام حقوقی داد گستری یاسوج محکوم له ابراهیم   زاهدیان تقا ضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه اقای سید
هدایت والیتی نژاد فرزند سید منصور که نوع و مشخصات و قیمت مورد مزایده بشرح ذیل میباشد و معادل  ۵۵۹۶۰۱۶۶۰ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ
 ۲۷۹۸۰۰۰۰ریال بابت حق اال اجرا در صندوق دولت از طریق اگهی مزایده و انتشاراگهی در یکی از روزنامه های کثیر اال انتشار را نموده به همین سبب در مورخ  ۱۳۹۸.۳.۸از
ساعت  ۱۰صبح الی  ۱۱در محل شعبه  ۳اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد  .متقاضیان می توانند در مدت  ۵روز قبل از انجام مزایده اموال را به ادرس
یاسوج سپیدار شهرک صنعتی دلی بجک کارخانه شن و ماسه والیتی مال حظه نمایند و قیمتی که مزایده از ان شروع میشود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری
مبلغ  ۷۰۰۰۸۰۰۰۰ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را
طرف ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد  ..مزایده
نوبت دوم میباشد .نوع و مشخصات و قیمت اموال مورد مزایده بشرح زیر میباشد  -۱ .مصالح بیس کوهی مقدار  ۲۰۰۰تن از قرار هر تن  ۱۵۰۰۰۰ریال  -۲مصالح شن نخودی مقدار
 ۲۰۰۰تن از قرار هر تن  ۱۰۵۰۰۰ریال  -۳ماسه شسته مقدار  ۱۴۰۸تن هر تن  ۱۳۵۰۰۰ریال مدیر شعبه  ۳اجرای احکام حقوقی یاسوج  -امیر روزیان

سایت اینترنتی فروش را مهم ترین مشکالت حوزه صنایع دستی عنوان کرد
و افزود :کهگیلویه وبویراحمد قابلیت باالیی در حوزه صنایع دستی دارد که
با برنامه ریزهای الزم می تواند حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی
داشته باشد.
وی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در دهستان کاکان خبرداد و گفت:
این نمایشگاه به منظور معرفی توانمنیدی های هنرمندان صنایع دستی در
روستها و بخش های کهگیلویه وبویراحمد برگزار می شود.
رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان بویراحمد نیز از
ساماندهی بازارچه صنایع دستی یاسوج در آینده نزدیک خبرداد و گفت :با
تولید کنندگان صنایع دستی که قصد حضور فعال در بازاراچه صنایع دستی
یاسوج را دارند قرار داد همکاری امضاء می شود.
محمد حسن زاده با بیان اینکه چنانچه هنرمندان طبق قرارداد تعهدات خود
را اجرا نکنند قرار داد انها لغو می شود گفت :هدف از ایجاد بازارچه رونق
کسب و کار در حوزه صنایع دستی است.
وی تصریح کرد :تا کنون اقدامات خوبی برای ایجاد تولید همراه با اشتغالزایی
صنایع دستی در شهرستان بویراحمد صورت گرفته است.

آگهی مناقصه
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استان برتر قرار گرفت  .رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور نیز در پیامی
از نقش آفرینی و مدیریت راهبردی استاندار کهگیلویه وبویراحمد در زمینه جذب
قابل توجه تسهیالت اشتغالزایی و کمک به بهبود وضعیت اشتغال ،معیشت و
خوداتکایی مددجویان زیرپوشش این نهاد حمایتی نیز تجلیل کرده است .پرویز
فتاح در بخشی از پیام تقدیر خود به استاندار کهگیلویه و بویراحمد آورده است:
ایجاد اشتغال ،توانمند سازی ،خوداتکایی و استقالل اقتصادی خانواده های
نیازمند و حمایتی از تکالیف و مسئولیت های راهبردی کمیته امداد (ره) است.
وی تصریح کرده است :برغم مشکالت و تنگناهای اقتصادی در سال 1397
اما با همراهی و همگامی دولت و مسئوالن و مدیران اجرایی در استان ها رقمی
افزون بر  2هزار و  500میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی از محل های گوناگون
شامل منابع (قرض الحسنه بانک ها ،اشتغال پایدار روستایی و همچنین منابع
داخی امداد پرداخت شد.
رئیس کمیته امداد (ره) کشور تصریح کرده است :از محل پرداخت این میزان
تسهیالت اشتغالزایی حدود  136هزار و  227فرصت شغلی در بخش های
مختلف در سطح کشور ایجاد شده است.
وی یادآور شد :استان کهگیلویه و بویراحمد توانسته افزون بر هفت هزار و 897
میلیارد و 780میلیون ریال از این میزان پرداختی تسهیالت کمیته امداد کشور را
جذب کند .فتاح تاکید کرده است که از محل پرداخت این میزان تسهیالت نیز
چهار هزار و  151فرصت شغلی در کهگیلویه و بویراحمد بویژه برای مددجویان
زیرپوشش این نهاد ایجاد شده است.
وی سهم جذب شده استان کهگیلویه و بویراحمد را از محل منابع تسهیالت
روستایی و عشایری نیز افزون بر  2هزار و  553میلیارد و  130میلیون ریال در
قالب  967فرصت شغلی ذکر کرده است.
رئیس کمیته امداد (ره) کشور از استاندار ،فرمانداران ،دبیرخانه کارگروه اشتغال
و سرمایه گذاری کهگیلویه و بویراحمد و همچنین مدیران عامل بانک ها در جذب
این میزان تسهیالت اشتغالزایی قدردانی کرده است.
وی با یادآوری اینکه نظارت و مدیریت راهبردی ،پیگیری مستمر و تالش
مجدانه علی محمد احمدی استاندار ،در کسب این موفقیت ارزشمند نقش
تعیین کننده ای داشته ،تاکید کرده است :کمیته امداد (ره) برای تقویت این مهم
و کمک به بهبود وضعیت اشتغال و استقالل اقتصادی مددجویان آماده هرگونه
همکاری با مجموعه مدیریتی استان کهگیلویه و بویراحمد است.
افزون بر  103هزار نفر در قالب  40هزار خانوار از جمعیت  723هزار نفری
کهگیلویه بویراحمد زیرپوشش کمیته امداد هستند.

نشست مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه
وبویراحمد با هنرمندان صنایع دستی برگزار شد.
صنایع دستی و گردشگری استان،این نشست عصر دوشنبه 22اردیبهشت
ماه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی،معاون صنایع دستی ،رئیس میراث
فرهنگی شهرستان بویراحمد،هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی برگزار
شد.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد
در این نشست با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید حمایت خوبی نسبت
به هنرمندان صنایع دستی انجام داده است اظهار کرد :اعطای تسهیالت
ارزان قیمت برای ایجاد کارگاهای بزرگ صنایع دستی در تمام نقاط کهگیلویه
وبویراحمد یکی از اقدامات ارزشمند دولت به هنرمندان صنایع دستی است.
محمود باقری با بیان اینکه تمام تالش کردیم تا تسهیالت در راستای تولید
هزینه شود گفت :نظارت ها برای اجرای طرح هخای اشتغالزایی صنایع
دستی در کهگیلویه وبویراحمد تشدید می شود.
عضوکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد:
دولت و ظیفه حمایتی از بخش خصوص را دارد بنا براین افزایش در آمد زایی
نیاز مند خالقیت باالی کسب و کار است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد
خواستار فعال شدن انجمن صنایع دستی در استان شد و افزود :انجمن
صنایع دستی می تواند مشکالت صنفی تولید کنندگان صنایع دستی را در
استان دنبال کند.
باقری با ابراز گالیه از برخی تولیدات صنایع دستی در استان گفت :در
تولیدات صنایع دستی باید شنا سنامه تولید و کفیت تولید رعایت شود.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این
نشست با بیان اینکه اولین بازارچه دائمی استان در یاسوج افتتاح شده است
گفت :این مکان فرصت خوبی برای فروش تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
پریسا راد نبود خالقیت،عدم شناخت هنرمندان به بازارهای فروش ،نبود
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پس از کسب موفقیت و کارنامه قابل تحسین استاندار کهگیلویه و بویراحمد
در حوزه اشتغال روستایی و عشایری  ،این بار پرویز فتاح رئیس کمیته امداد (ره)
کشور مراتب سپاس خود را از نقش آفرینی علی محمد احمدی در این عرصه
اعالم کرد.
کهگیلویه و بویراحمد در سال  1397در یکی از سخت ترین و دشوارترین سال
ها به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی توانست با مدیریت کارامد استاندار و سایر
متولیان امر به ویژه دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان حائز رتبه
دوم در زمینه پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی و رونق کسب و کار شود.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پس از بررسی وضعیت استان ها در زمینه
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی در همین زمینه با ارسال نامه ای خطاب به استاندار
کهگیلویه و بویراحمد کسب این موفقیت را به وی و تیم اقتصادی استان تبریک
گفت .وزارت تعاون با ارسال نامه ای خطاب به علی محمد احمدی کسب این
موفقیت و قرار گرفتن کهگیلویه و بویراحمد بین سه استان نخست و برتر کشور
در زمینه جذب و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی و عشایری را به وی
تبریک گفت  .در بخشی از لوح سپاس وزارت تعاون که از طرف مدیرکل امور
استان های این وزارتخانه به استانداری ارسال شد  ،آمده است :بدون شک کسب
این جایگاه بیانگر تالش ،تدبیر و و هوشمندی مجموعه تیم مدیریتی و اقتصادی
استان کهگیلویه و بویراحمد و گامی بزرگ در راستای تقویت اشتغالزایی و حمایت
از تولید است.
در این نامه تاکید شده است :استان کهگیلویه و بویراحمد با عنایت به جمعبندی
گزارش های اخذ شده از استانها در خصوص آخرین عملکرد تسهیالت مشاغل
روستایی تاکنون با 134درصد پرداختی نسبت به سهمیه آن استان در بین 5

تولیدات صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد شناسنامه دار شود

