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معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری:

خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری از اول
تیرماه آغاز میشود

۱۸۰۰طرح بازآفرینی شهری در کشور اجرا می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
گفت:یک هزار و  ۸۰۰طرح بازآفرینی شهری از محل تبصره  ۱۸بودجه در
مناطق مختلف کشور اجرا می شود.
به گزارش عمومی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد،
سیدمحمد پژمان درحاشیه بازدید از طرحهای بازآفرینی شهر دوگنبدان
در کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :این ،طرحها شامل بوستانها
و پارکهای محلهای ،پل ،آسفالت ،بهسازی معابر و جدول گذاری با
اعتبار بیش از  ۱۵هزار میلیارد ریال در  ۵۴۳شهر کشور اجرا خواهد شد.
وی بیان کرد :پنج میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در  ۱۴۱هزار هکتار بافت
فرسوده کشور وجود دارد.
پژمان افزود :تاکنون  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده
کشور با استفاده از تسهیالت بانکی ارزان قیمت نوسازی شده است..
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
تصریح کرد :تعهدات امسال در زمینه بازسازی واحدهای مسکونی
شهری بافت فرسوده کشور  ۱۰۰هزار واحد است که تسهیالت بانکی
 ۴۰۰و  ۵۰۰میلیون ریالی به هر واحد مسکونی اختصاص یافته است،
پژمان بیان کرد :طرحهای بازآفرینی شهری متشکل از نوسازی واحدهای
مسکونی و اجرای طرحهای محرک با هدف افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنان
از سوی دولت انجام میشود که مشارکت مردم و همکاری همه دستگاههای
اجرایی شرط موفقیت آن است.
وی در مورد طرحهای بازآفرینی شهری دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران
گفت :هفت طرح بازآفرینی در این شهر با  ۸۲میلیارد ریال اعتبار در دست
اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
تصریح کرد :نوسازی واحدهای مسکونی بافتهای فرسوده این شهر ۵۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ابراز داشت :با توجه به فرازو نشیبهایی که در زمینه نوسازی

بافتهای فرسوده وجود دارد این شهر الگویی موفق از اجرای طرحهای
بازآفرینی شهری است.
پژمان گفت :نوسازی سه هزار واحد مسکونی در بافت  ۱۶۴هکتاری بافت
فرسوده دوگنبدان پیش بینی شده است که تاکنون یک هزار و  ۱۰۰واحد آن
بهره برداری و  ۵۰۰واحد دیگر در دست ساخت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران،
نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی
و جمعی از مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و روز پنجشنبه از طرحهای
بازآفرینی شهری دوگنبدان بازدید کردند.
شهر یک صدهزار نفری دوگنبدان مرکز شهرستان نفتخیز گچساران در
جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد:

 ۱۵۰۰میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی امسال کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافت
یاسوج -ایرنا -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد
گفت :یک هزار و  500میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
(عمرانی) استان در سال جاری تخصیص یافت.
حسن نوروزی اظهار داشت :از مجموع  ۶هزار و  ۱۴۱میلیارد ریال اعتبار
مصوب کهگیلویه و بویراحمد در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای استانی،
در اولین ابالغ تخصیص سال جاری  ۲۴.۵درصد اعتبارات مصوب معادل
 ۱۵۰۰میلیارد ریال تخصیص یافت.
وی افزود ۲۲ :درصد اعتبار تخصیص یافته به صورت نقدینگی ۵۶ ،درصد
در قالب اسناد خزانه موضوع بند «ب» تبصره  ۵و  ۲۲درصد نیز در قالب
اسناد خزانه بند «ه» تبصره  ۵قانون بودجه  ۱۳۹۸است.
حدود یک هزار و  ۹۰۰طرح عمرانی نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد
وجود دارد.

نوبت دوم

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید  ،لذا از شرکتهای تولید
کننده ای که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال می نمایند دعوت به عمل می آید.
شماره مناقصه

عنوان مناقصه

مقدار کاال

98-17

اتوترانس 33
کیلوولت 300آمپر

2

دستگاه

98-18

کم و کیف مناقصه
طبق اسناد

دو مرحله ای

محلتأمین اعتبار
داخلی

مشخصات فنی کاال

مدت اجرای تعهد

برابر استانداردها و

دو ماه و مطابق

الزامات توانیر

برنامه زمانبندی

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

2.340

مقره کامپوزیتی
اتکایی  20کیلوولت

5000

450

مقره کامپوزیتی
نگهدارنده
جمپر33کیلو ولت

1500

140

مقره کامپوزیتی
کششی  33کیلو ولت

10 000

مقره کامپوزیتی
کششی  20کیلوولت

5000

450

مقره کامپوزیتی
اتکایی  33کیلو ولت

15 000

1.830

جمع مبلغ ضمانتنامه برای کل مقره ها

عدد

طبق اسناد

دو مرحله ای

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری از خرید
تضمینی گندم در استان از اول تیرماه سال جاری خبر داد.
کیقباد قنبری در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :خرید تضمینی گندم
در  15مرکز اصلی در استان انجام و در صورت نیاز ،مراکز فرعی نیز برای
خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزوده میشود .وی با اشاره به مطلوب
بودن کیفیت گندم استان ،افزود :قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم
از کشاورز  1700تومان مشخص شده است ،در صورتی که کیفیت گندم
مطلوبتر باشد ،قیمت افزایش خواهد یافت .قنبری خاطرنشان کرد :بعد
از تحویل ،ظرف مدت حداکثر یک ماه بخشی از پول بابت خرید گندم به
حساب کشاورزان واریز میشود ،همچنین در صورتی که کشاورز گندم
خود را به صورت مستقیم به سیلو حمل کند ،کرایه حمل گندم نیز پرداخت

نوبت اول

داخلی

برابر استانداردها و
الزامات توانیر

شش ماه و مطابق
برنامه زمانبندی

1.150

 4.020.000.000ریال

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  98/03/27لغایت  98/04/02با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره  ( 14امور تدارکات
) و یا مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل اسناد
زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه  :تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه  98/04/12به آدرس  :یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق شماره
 ، 12حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت ها  :روز شنبه  98/04/15ساعت  9صبح
شرکتهای تولیدی مجازند تا آخر وقت اداری  98/04/12نسبت 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  500/000 :ریال واریز به حساب  0101913196008بانک صادرات شعبه یاسوج کد  1534به نام شرکت توزیع نیروی
برق استان کهگیلویه و بویراحمد.
** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** بهای کاال از محل منابع داخلی شرکت توزیع تآمین می گردد و احتماآل بخشی از آن از طریق شرکت توانیر بصورت تهاتر
پرداخت خواهد شد .
** مناقصه بر اساس آخرین دستورالعمل شرکت توانیر مشمول تعدیل نرخ فلزات و یا ارز میگردد .
**مناقصه با یک شرکت کننده نیز قابل پذیرش میباشد.
 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 ترتیب اثر داده نخواهد شد . پاکتهای فاقد الک و مهر بازگشایی نخواهد شد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  WWW.tavanir.org.irو اطالع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع
 WWW.KBEPDCO.IRو پایگاه ملی مناقصات کشور  /https://iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد .

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

فراخوان عمومی ارزیابی
کیفی پیمانکاران

شماره مجوز1398 . 1706:
شــرکت گاز اســتان همــدان در نظــر دارد
پیمانــکاران و متقاضیــان انجــام پــروژه هــای عمرانــی ،تاسیســاتی
و خدماتــی خــود را ارزیابــی نمایــد لــذا کلیــه متقاضیــان کــه دارای
ارزیابــی قبلــی بــوده و یــا فاقــد ارزیابــی نــزد ایــن شــرکت مــی
باشــد دعــوت مــی شــود اســناد و مــدارک و رزومــه کاری خــود را
حداکثــر تــا تاریــخ  1398/04/04بــه شــرکت گاز اســتان همــدان
واقــع در میــدان شیرســنگی – ســاختمان مرکــزی شــرکت گاز
اســتان همــدان طبقــه اول اتــاق  107امــور قراردادهــا ارائــه نمایند.
شــایان ذکــر اســت شــرکت در مناقصــات آتــی شــرکت گاز
اســتان همــدان منــوط بــه کســب امتیــاز در ارزیابــی هــای
بعمــل آمــده ایــن فراخــوان مــی باشــد.
تلفن38261075-8 ، 38260571-4 :
دور نویس081-38256207 :
آدرس اینترنتwww.nigc-hm.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول98/3/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/29 :
3444

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

واحد کاال

آگهی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان
(سهامی خاص)

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

سند ،برگ سبز ،کارت ماشین سواری پژو پارس XU7رنگ رنگ سفیدروغنی مدل
 1395به شماره پالک 292-83ب 67به شماره موتور  124K0837317و شماره
شاسی NAAN21VE1GK308022به نام محمد معین رستمی مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.
سند ،کمپانی کامیون باری ایویکو مدل  2005رنگ سفید روغنی شماره پالک -49
342ع 13مدل  1395به شماره به شماره موتور  230014و شماره شاسی 468694به
نام محمد علی نادری چگنی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت رهنــورد پارســیان آســتارا شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  2297و شناســه ملــی
 14007751295بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ 1398/03/09تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :آقــای
محمدرضــا خجســته بــه شــماره ملــی  2630829154بــا پرداخــت مبلــغ
 2250000000ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه
مبلــغ  2750000000ریــال افزایــش داد -2 .خانــم ســپیده رضــوی دربــار
بــه شــماره ملــی  0015753085بــا پرداخــت مبلــغ  2250000000ریال
بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 2450000000
ریــال افزایــش داد -3 .آقــای ســینا رضــوی دربــار بــه شــماره ملــی
 0016858328بــا پرداخــت مبلــغ 2250000000ریــال بــه صنــدوق
شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلغ2450000000ریــال افزایــش
داد -4 .آقــای محســن مهرابیــان بــه شــماره ملــی  30911883300بــا
پرداخــت مبلــغ  2250000000ریــال بــه صندوق شــرکت ســهم الشــرکه
خــود را بــه مبلغ350000000ریــال افزایــش داد .درنتیجــه ســرمایه
شــرکت از مبلــغ  1000000000ریــال بــه مبلــغ 10000000000
ریــال افزایــش یافــت ومــاده  6اساســنامه شــرکت بشــرح مذکــور اصــاح
گردیــد .میــزان ســهم الشــرکه شــرکاء بعــد از افزایــش ســرمایه :محمدرضا
خجســته دارای  2750000000ریــال ســهم الشــرکه ســپیده رضــوی
دربــار دارای  2450000000ریــال ســهم الشــرکه ســینا رضــوی دربــار
دارای  2450000000ریــال ســهم الشــرکه محســن مهرابیــان دارای
 2350000000ریــال ســهم الشــرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستارا (3450 )501692

آگهــی تغییــرات شــرکت آرویــن بتــون شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  786و شناســه ملــی  10300032664بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ1398/03/13
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1:اعضــاء هیئــت مدیــره تــا تاریــخ
1400/3/13بشــرح ذیــل تعییــن گردیدنــد  - .احمدرضــا نجفــی
بشــماره ملــی  - 6169944595یوســف خانــی بشــماره ملــی
 - 6169916982پژمــان نجفــی بشــماره ملــی -2 4490112408
حیــدر صیــدی بــه شــماره ملــی  6169613920بســمت بــازرس اصلــی
و رحیــم خورانــی کرمــی بــه شــماره ملــی 6169626852بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی تعییــن گردیدنــد
-3روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت
تعییــن گردیــد -4 .ترازنامــه وحســاب ســودوزیان مالــی شــرکت
ســال 1397بــه تصویــب رســید .
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