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مهندس بهزادپور مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی؛

گزارشی از عملکرد  ۱۰۰روزه صندوق را ارائه کرد

مهنــدس بهزادپــور مدیرعامــل صنــدوق تأمیــن
خســارتهای بدنــی؛ گزارشــی از عملکــرد  ۱۰۰روزه
صنــدوق را ارائــه کرداقدامــات و اهــم فعالیتهــای انجــام
شــده در صنــدوق تامیــن خســارتهای بدنــی در مــدت
 ۱۰۰روز طــی گفتگــو بــا مهنــدس مجیــد بهزادپــور
مدیرعامــل ای نهــاد تشــریح شــد؛
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق تامیــن خســارتهای
بدنــی در راســتای اقدامــات و اهــم فعالیتهــای انجــام
شــده در صنــدوق تأمیــن خســارتهای بدنــی بــا
مهنــدس مجیــد بهزادپــور مدیــر عامــل ایــن نهــاد بــه
گفتگــو نشســتهایم کــه مشــروح آن در ادامــه میآیــد:
بهزادپــور در تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه در
صنــدوق جهــت تســهیل و تســریع در پرداخــت خســارت
زیاندیــدگان و خانوادههــای آســیبدیده حــوادث
رانندگــی بیــان داشــت  :افــرادی کــه دچــار ایــن حــوادث
ناگــوار میشــوند غالبــاً از اقشــار ضعیــف جامعــه مــی
باشــند لــذا تســریع در ارائــه خدمــات بــا کیفیــت از اولویت
هــای صنــدوق مــی باشــد در همیــن راســتا کاهــش رونــد
رســیدگی بــه پرونــده هــا ،اتصــال بــه ســامانه خودکاربــری
ثنــا (مرکــز فنــاوری اطالعــات قــوه قضاییــه) ،ارســال
سیســتمی حوالههــای پرداخــت ،راهانــدازی سیســتم
نرمافــزاری تقســیم ارث کــه تمامــی اقدامــات منجــر بــه
تســهیل و ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــرای هموطنــان
گرامــی میباشــد.
ایشــان در ادامــه اضافــه کــرد  :بمنظــور رفــاه حــال
وکاهــش مراجعــات آســیبدیدگان مشــمول تعهــدات
صنــدوق تأمیــن خســارتهای بدنــی بــا جلوگیــری از
ایجــاد اطالــه دادرســی ،زیــان دیــدگان خســارات خــود را
بــا تشــخیص کارشناســان صنــدوق دریافــت مینماینــد.
مدیــر عامــل صنــدوق در راســتای تکریــم اربــاب
رجوعــان و صیانــت از حقــوق شــهروندی و تســریع در
پرداخــت خســارات و ایفــای بــه موقــع تعهــدات قانونــی

نوبت دوم

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان
بندر چابهار

تصریــح کــرد :بــا مکانیــزه نمــودن فرایندهــای اجرایــی
در پرداخــت الکترونیکــی خســارات بــه دنبــال تســهیل و
اســتفاده از کنترلهــای سیســتمی ،صــدور چــک ،حــذف
و پرداخــت الکترونیکــی جایگزیــن گردیــد و بــا ارتقــاء آن
ضمــن تســریع در انتفــاع آســیبدیده از دیــات متعلقــه
فرآینــد کاری مراجــع قضائــی را نیــز بــه همیــن موجــب
تســهیل شــده اســت.
بهــزاد پــور مدیرعامــل صنــدوق خســارتهای بدنــی بــا
بیــان اینکــه اتصــال صنــدوق بــه ســامانه خودکاربــری
مرکــز فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیــه رونــد رســیدگی
بــه پروندهــای صنــدوق را تســریع و تســهیل نمــود
اظهــار داشــت :امــکان ثبــت دادخواســت ،لوایــح،
دفاعیــه اعــم از بــدوی و تجدیدنظــر در محاکــم ،پاســخ
و ارســال مکاتبــات مختلــف و درخواســت اســتعالمها از
محاکــم قضایــی بــدون ارســال ســند و مراجعــه حضــوری
همــکاران حقوقــی قســمت عمــدهای از فرآینــد رســیدگی
و دادرســی پروندههــا از طریــق ایــن ســامانه انجــام مــی
شــود و در پــی آن نیــز باعــث صرفهجویــی در زمــان و
هزینههــای صنــدوق و اربــاب رجــوع میگــردد.
وی اذعــان کــرد بــا اســتفاده از ســامانه خودکاربــری
بخاطــر شــفافیت و تســریع در فرآینــد رســیدگی بــه
پروندههــا در بــازه زمانــی کوتــاه از ایجــاد اطالــه دادرســی
جلوگیــری و بدینگونــه از زیــان وارده بــه منابــع مالــی
صنــدوق بــه دلیــل افزایــش نــرخ ســاالنه دیات پیشــگیری
بعمــل میآیــد و پرداخــت خســارت تعلــق یافتــه بــه
زیاندیــدگان تســریع و رضایتشــان فراهــم میگــردد.
ایشــان نســبت بــه اهمیــت رســیدگی و ارائــه خدمــات بــه
موقــع بــه زیاندیــدگان حــوادث رانندگــی اظهــار داشــت:
جلســات همافزایــی و هماندیشــی بررســی چالشــها
و رفــع موانــع ارائــه خدمــت در شــعب سراســر کشــور
بصــورت منظــم انجــام مــی گیــرد.
وی یــادآوری کــرد :در ایــن مــدت ،جلســات حضــوری
بــا رؤســای کل دادگســتری ،دادســتان مراکــز اســتان هــا
دادگســتری شهرســتانهایی کــه دارای تراکــم پرونــده
بودهانــد ،مدیــران کل پزشــکی قانونــی اســتانها و ســایر
دســتگاه هــای ذیربــط برگــزار گردیــد.
مدیرعامــل صنــدوق در پایــان خاطــر نشــان کــرد :در
پرتــو عنایــات الهــی و تــالش همــکاران زحمتکــش
در تمامــی شــعبات صنــدوق عملکــرد قابــل قبولــی
در مــدت  ۱۰۰روز بــه ثبــت رســید بدیــن گونــه کــه
درایــن مــدت تعــداد  75۰۰پرونــده مــورد رســیدگی
قــرار گرفتــه کــه مبلــغ  8.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال
پرداخــت گردیــده اســت.

شماره ثبت
لنج صیادی
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره 97

شركت شــهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد مناقصه اجراي شبكه توزيع

باســتناد رونوشــت ســند شــماره  44526مــورخ  1400/06/27بــا شناســه ســند 140011452658000035
دفتــر اســناد رســمی  73کنــارک آقــای محمدعمــر نــواب پــور فرزنــد مــراد تمامــی شــش دانــگ ســهام
خــود در مالکیــت لنــج صیــادی (تــون ماهیــان اقیانــوس هنــد) بــه شــماره ثبــت  4/4044چابهــار را بــه
آقــای یعقــوب رحمتــی فرزنــد محمــد انتقــال قطعــی داده اســت.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی :سه شنبه 1400/10/14

تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی :شنبه 1400/10/25
4180

نوبت دوم

و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت
قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت
در مناقصه محقق سازند.
الف -موضوع مناقصه :مناقصه اجراي شبكه توزيع برق دو مداره شهرك صنعتي سقاوه
ب -برآورد مناقصه :مبلغ  6074177574ريال كه از محل اعتبارات داخلي و تامين منابع مالي
آن به صورت نقد مي باشد
پ -گواهي صالحيت مورد نياز :نيرو
ت -تضمين شركت در مناقصه  :ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  305000000ريال( سيصد
و پنج ميليون ريال) بنام شركت شهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمدكه مدت اعتبار آن 3
ماه از تاريخ قرائت پيشنهاد قابل تمديد به دستور كارفرما باشد
ث  -مهلت دريافت اسناد مناقصه  :ساعت  8صبح مورخ  1400/10/26لغايت ساعت  14مورخ
1400/10/30
ج  -محل دريافت اســناد مناقصه  :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد) به
آدرس www.setadiran.ir
چ  -مهلت زماني ارائه پيشنهادها  :آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت  14مورخ 1400/11/10
مي باشد .
ح  -زمان و محل گشايش پيشنهادها  :ساعت  8صبح مورخ  1400/11/11و محل آن ياسوج بلوار
بويراحمد دفتر شركت شهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد مي باشد.
خ -هزينه درج آگهي و همچنين هزينه انتشــار در سامانه مذكور به عهده برنده مناقصه مي
باشد.
د -اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس27313131 :
تاريخ انتشار نوبت اول1400/10/25:
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/10/27:

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي كهگيلويه و بويراحمد

تاریخ چاپ نوبت سوم آگهی :سه شنبه 1400/11/05

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

آگهی نقل و انتقال شناورهای لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند)
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان  -بندر چابهار

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان
بندر چابهار

شماره ثبت
لنج صیادی

عنوان آگهی لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند)

 - 4/3053چابهار

باســتناد رونوشــت ســند شــماره  97824مــورخ  1400/06/02بــا شناســه ســند  140011452622000039دفتــر
اســناد رســمی  8چابهــار آقــای محمدســلیم ســلیمیان فرزنــد جامــک تمامــی شــش دانــگ ســهام خــود
در مالکیــت لنــج صیــادی (تــون ماهیــان اقیانــوس هنــد) بــه شــماره ثبــت  4/3053چابهــار را بــه آقــای
محمداســلم آتــش بهــار فرزنــد راگــول انتقــال قطعــی داده اســت.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی می گردد.
تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی :شنبه 1400/10/25

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی :سه شنبه 1400/10/14
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نوبت دوم

تاریخ چاپ نوبت سوم آگهی :سه شنبه 1400/11/05

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

آگهی نقل و انتقال شناورهای لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند)
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان  -بندر چابهار

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان
بندر چابهار

شماره ثبت
لنج صیادی

عنوان آگهی لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند)

 - 4/3987چابهار

باســتناد رونوشــت ســند شــماره  44457مــورخ  1400/06/09بــا شناســه ســند  140011452658000029دفتــر
اســناد رســمی  73کنــارک آقــای رامیــن ولندیــاری فرزنــد اصغــر ششــدانگ مالکیــت لنــج صیــادی (تــون
ماهیــان اقیانــوس هنــد) بــه شــماره ثبــت  4/3987را بــه آقــای حاجــی بلوچــی فرزنــد حســن انتقــال
قطعــی داده اســت.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی می گردد.
تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی :شنبه 1400/10/25

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی :سه شنبه 1400/10/14

9480
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تاریخ چاپ نوبت سوم آگهی :سه شنبه 1400/11/05

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره /195ج ر1400/
مربوط به خريد روتور كمپرسور گازي  -درخواست شماره 9800638

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب
شركت بهره برداري نفت
وگازگچساران « سهامي خاص »

نوب
ت
ا
ول

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ( خريد روتور كمپرسور
گازي ) به شماره ( )2000092660000294را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان

ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/10/28الي  1400/10/29می باشد  .اطالعات و اسناد

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .حداقل امتياز ارزيابي كيفي
 55امتياز مي باشد.

كاالي ساخت داخل و پيشنهادي از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت ()AVLدر اولويت مي باشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/20 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/04 :

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :آدرس  :گچساران  -فلكه اهلل  -شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران  -تلفن 074 - 31921593 - 32224412 :
مرکز تماس سامانه ستاد 021-41934 :

دفتر ثبت نام سامانه ستاد  88969737 :و 85193768

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

برق دو مداره شهرك صنعتي سقاوه را از طريق ســامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد  .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان
بندر چابهار

عنوان آگهی لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند)

9480

اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان
بندر چابهار

نوبت اول

آگهی نقل و انتقال شناورهای لنج صیادی (تون ماهیان اقیانوس هند)
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان  -بندر چابهار

« آگهي ارزيابي كیفي تامین كنندگان كاال »

نوبت اول
شماره مجوز1400.7152 :

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره RND-0018006-MH

شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند
«سهامي عام»

شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــي (ره) در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــهاي (خریــد  ) PIPEبــه شــماره
مناقصــه ( )RND-0018006-MHو شــماره فراخــوان… را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل
اســناد اســتعالم ارزیابــي کیفــي تاارســال دعوتنامــه جهــت ســایرمراحل مناقصه،ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولت(ســتاد)به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجــام خواهــد
شــد.الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــي ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــي امضــاي الکترونیکــي را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .تاریــخ
انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ  1400/10/29ميباشــد .اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــي پــس از برگــزاري فرآینــد ارزیابــي کیفــي و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــرای
مناقصهگــران ارســال خواهــد شــد.

رديف

شماره مناقصه(تجديد)

شرح مختصر كاال

تعداد

برآورد هزينه انجام موضوع
مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار (ريال)

1

RND-0018006-MH

خريد "PIPE 16" , 30

 12متر

8،700،000،000

435،000،000

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي 5 :روز تا تاریخ 1400/11/05
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي 14 :روز تا تاریخ 1400/11/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار:
آدرس  :اراک ،کیلومتر  20جاده بروجرد ،سه راهی شازند ،شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند ،اداره تدارکات و امور کاال .تلفن 086-33492842 :و 086-33492840
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
شناسه 1259422 :

آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR :

4325

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خمیني (ره) شازند

