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نصب  17دوربین هوشمند ثبت تخلف رانندگی در جادههای کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت 17 :دوربین
هوشمند ثبت تخلف هوشمند امسال در جادههای مواصالتی این استان نصب شد.
علی خوان پایه افزود :پیش از این چهار دوربین ثبت تخلف در محورهای شریانی
کهگیلویه و بویراحمد وجود داشت.
وی همچنین از نصب  10دوربین نظارت تصویری برای کاهش گرههای ترافیکی در
جادههای درون شهری مهم این استان از ساله گذشته تاکنون خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :از هفته
گذشته تاکنون  24دستگاه تردد شمار در  12محور جادهای مهم نصب شده است.
خوان پایه تصریح کرد :بهره گیری از زیرساختهای حمل و نقل هوشمند از
راهبردهای دولت برای کاهش خسارتهای جانی و مالی سوانح جاده است.
وی تصریح کرد :ایمن سازی  120کیلومتر نقاط پرتگاهی و ایمن سازی  23نقطه
حادثه خیز از دیگر خدمات حوزه راهداری کهگیلویه و بویراحمد از سال گذشته تاکنون
بوده است.
 6هزار و  548کیلومتر راه ارتباطی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از این

میزان  142کیلومتر بزرگراه 505 ،کیلومتر اصلی و یک هزار و  238کیلومتر فرعی
است.
جادههای این استان به دلیل گردشگر پذیر بودن منطقه و قرار داشتن در محل اتصال
اتانهای جنوبی به مرکز کشور همواره از مسیرهای پرتردد کشور است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/10

نوبت دوم

شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج -خیابان ابن سینا  -11تلفن 074-33245035
شناسه ملی  10861933214کد اقتصادی  411133633449و کد پستی  7591961138درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری
مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی
یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که 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.
ردیف

دعوت مدیر عامل نمایشگاههای دائمی کهگیلویه و بویراحمد
از تولیدکنندگان و فروشندگان مبل ،فرش و لوستر
مدیرعاملشرکتنمایشگاههایدائمیاستانکهگیلویهوبویراحمد،ازتولیدکنندگان
و فروشندگان مبل و لوستر و فرش و لوازم خانگی جهت شرکت در نمایشگاه تخصصی
دعوت کرد.
به گزارش خبرآنالین از یاسوج،بابک درست درجمع خبرنگاران با اعالم این مطلب
بیان کرد:تاريخ برگزاري نمايشگاه فرش و لوازم خانگي  ١٤شهريور و مبل و لوستر ٢٠
شهريور ماه در سالن نمايشگاه شهرادري یاسوج خواهد بود .
وی اضافه کرد :مدت زمان هر عنوان نمايشگاه مطابق با مصوبه كارگروه توسعه
صادرات غيره نفتي استان  ٤روز خواهد بود .
مدير عامل شركت نمايشگاههاي دائمي کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بومیان
هم استانی جهت حضور در این نمایشگاه از تسهیالت و تخفیفات ویژه برخوردار خواهند
بود ،اظهار کرد :برای حمايت از بوميان هم استاني جهت شركت در نمايشگاههاي فوق
 ٣٠درصد تخفيف واگذاري غرفه در نظر گرفته شده است .

بابک درست از همه شهروندان و هم استانی ها براي بازيد از نمايشگاههاي مبل و
فرش ولوازم خانگي به جهت تخفيف قيمت با نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت
و اتاق اصناف دعوت به عمل اورده و تصریح کرد  :در صورت خريد هر نوع كااليي نهايت
دقت را در انتخاب نوع جنس و قيمت داشته باشند .
وی ادامه داد :شهروندان عالوه بر اخذ رسيد خريد ،حتي االمكان سعي نمايند از
نمونه جنس انتخابي فيلم و عكس نيز تهيه نموده كه در هنگام دريافت كاال به مشكلي
برخورد نكنند .
بابک درست در پایان ضمن تشکر از مدیران و مسئولین استانی بیان کرد :از همكاري
به جد استاندار محترم ومعاونين ايشان و فرماندران شهرستان ها و مركز استان و
سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و اتاق اصناف به جهت تعامل سازنده انها با
شركت نمايشگاهي استان براي مصوب شدن تقويم نمايشگاهي و اجرايي كردن انها در
سال  ٩٦تقدير و قدردانی می کنم .

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت نگین برج هورمزد سهامی خاص به شماره ثبت 7927
وشناسه ملی  14005780907به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/11
تغییرات ذیل اتخاذ شد:
سمیرا جدیدی علمداری به شماره ملی  5059927016به سمت مدیرعامل وعضو
هیات مدیره ورامین صالح مقدم به شماره ملی  4240234751به سمت مدیر رئیس
هیات مدیره وهادی حاجی اقراری به شماره ملی  1583474481به سمت نائب رئیس
هیات مدیره برای مدت 2سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق
بهادار وتعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته ونامه های عادی واداری با امضاء رامین صالح
مقدم(رئیس هیئت مدیره) ومهر شرکت معتبر است.
باثبت این مستند تصمیمات تعیین داندگان حق امضاء،تعیین سمت مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری یاسوج

آگهیثبتی
آگهی تغییرات شرکت نگین برج هورمزد سهامی خاص به شماره ثبت  7927وشناسه ملی
 14005780907به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/11تغییرات ذیل اتخاذ شد:
-1رامین صالح مقدم به شماره ملی  4240234751وسمیرا جدیدی علمداری به شماره
ملی  5059927016وهادی حاجی اقرای به شماره ملی 1583474481به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره برای مدت دوسال نتخاب شدند.
-2ابراهیم ربانی اصل به شماره ملی  4250660516به سمت بازرس اصلی وسیما بهنام
منش به شماره ملی  4220350306به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخابشدند.
-3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
باثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار،انتخاب بازرس
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری یاسوج
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موضوع مناقصه

1

پروژه آبرسانی دهدشت شرقی(شامل احداث
مخزن  1000مترمکعبی بتن مسلح -دیوار
آجری  50*50متر– ساختمان نگهبانی 50
متر مربعی– -احداث حوضچه های شیرآالت
و  )...طبق برآورد ومشخصات فنی

شهرستان
محل اجرا

کهگیلویه

محل
تامین اعتبار
صندوق توسعه
ملی با شماره طرح
 1503003006در
قالب اسناد خزانه
اسالمی

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

7003545843

مبلغ تضمین معتبر
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

350200000

مدت
اجرا

5ماه

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ  96/6/11تا ساعت  19مورخ . 96/6/15
 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ . 96/6/28
 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 96/6/29
 )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 :

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب روستایی استان

تاریخ انتشار نوبت اول 96/6/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/9

نوبت اول

آگهی مناقصه

نوبت اول

شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری –تلفن  07433334812:درنظر
دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی وبرآورد ذکر شده با شرایط عمومی واختصاصی
زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت هایی که دارای رتبه حمل ونقل از اداره کار وامور اجتماعی
ودارای ظرفیت آزاد هستند واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
وبازگشایی پاکات 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 امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق

ش�هرداری دهدش�ت در نظر دارد پروژه تکمیل زیر س�ازی و آس�فالت ورودی از س�مت س�وق را
براس�اس فهرس�ت بهاء راه و باند فرودگاه س�ال  96بصورت مناقصه عمومی به ش�رکت ها ی واجد
شرایط واگذار نماید.
 -1اجرای تکمیل پروژه زیر سازی و آسفالت ورودی از سمت سوق طبق شرح اسناد مناقصه .

سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  :روز یکشنبه 1396/6/12

 -2زمان انجام پروژه به مدت  3ماه می باش�د و مبلغ برآورد  2.480.919.194ریال از محل منابع

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل
اجرا

مبلغ برآورد به ریال

مبلغ ضمانت
نامه

مدت
اجرا

1

تامین خودروهای استیجاری(حمل
ونقل) درون وبرون شهری شرکت

سطح استان

7.185.908.160

360000000

12ماه

-1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت10صبح روز یکشنبه مورخ  1396/6/12لغایت  13:00روز پنجشنبه مورخ

داخلی شهرداری دهدشت ( پیشنهادات باید همراه با انالیز باشد) می باشد.
 -3زمان دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ  96/6/11لغایت  96/6/13و مدت قبول پیش�نهادت به مدت
 10روز کاری و از تاریخ  96/6/14لغایت ( 96/6/28پایان وقت اداری) به واحد دبیر خانه می باشد.
 -4میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  124.045.980ریال به شکل ضمانت نامه بانکی می باشد
-5پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز4شنبه مورخ  96/6/29بازخوانده میشود

1396/6/16
-2مهلت زمان ارائه پیشنهادها :ساعت 11روز دو شنبه مورخ 1396/6/27
-3زمان بازگشایی پاکات12 :ظهر روز دوشنبه مورخ 1396/6/27
-4مدت اعتبار پیشنهادات3 :ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
-5هزینه خرید اسناد  :مبلغ 500000ریال به حساب شماره  2175084032002بانک ملی به نام درآمد شرکت آب منطقه ای استان
کهگیلویه وبویراحمد بابت فروش اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد.

-6هزینه های درج آگهی روزنامه وکمیته فنی بعهده برنده مناقصه می باشد.
-7شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهادات مخدوش ویا با قید شرط ترتیب
اثر نمی دهد.
-8محل تامین اعتبار از منابع داخلی ش�هرداری میباش�د که قسمتی از آن در سال 97پرداخت می

-6هزینه درج دو نوبت آگهی واصالحات احتمالی بعهده برنده مناقصه میباشد.

شود.

-7به پیشنهادهای فاقد امضاء تعهدآور،مشروط،مخدوش،ارسال بعد از مدت مقرر در فراخوان،فاقد تضمین شرکت در مناقصه

-9کلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت بعمل می آید جهت کس�ب اطالعات بیشتر ودریافت اسناد

ونظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 360000000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی (طبق بخشنامه شماره /123402ت 50659ه مورخ
)94/9/22
-9سایر اطالعات وجزئیات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس02127313131 :
دفتر ثبت نام 85193768 :و 021-88969737

تاریخ انتشارنوبت اول96/6/9:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/6/11:

دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد

مناقصه با همراه داشتن فیش  500.000ریال واریز شده به حساب  3007706919شهرداری نزد بانک
تجارت به واحد امور قراردادهای شهرداری دهدشت خیابان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.
-10ضمنا الزم به یادآوری است آگهی فوق در نوبت دوم در تاریخ  96/6/14منتشر می گردد.
پایگاه ملی اطالع رسانیHHP://iets.mporg.ir:

شهرداری دهدشت

