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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه وبویراحمد تشریح کرد

مدیر روابط عمومی شهرداری خبر داد

نیک پی:

تدوین برنامه اشتغال برای  ۴۵۰روستای استان

ممنوعیت نصب بنر ترحیم در سطح
خیابانهای شهر یاسوج
مریم قربانی،خبرنگار یاسوج-مدیر روابط
عمومی شهرداری یاسوج از ممنوعیت نصب
بنر ترحیم در سطح خیابانهای شهر یاسوج
خبر داد.
یوسفی با اشاره به نقش این بیلبوردها
در افزایش افسردگی و ناامیدی دربین مردم
اضافه کرد :در این برهه که مردم از مشکالت
مختلف رنج میبرند ،دیگر مشاهده عکس
درگذشتگان در ابعاد چند متری آنهم به
تعداد زیاد و در خیابنهای پر تردد چیزی جز
افزایش غم مردم و ناخوشایند کرندن فضای
شهری در پی نخواهد داشت.
یوسفی تصریح کرد:در یک مقطعه زمانی که
وسایل ارتباطی در دسترس همگان نبود ،شاید
اطالع رسانی از این طریق الزم بود ولی االن
با وجود فضای مجازی به عنوان جایگزین این
رسم غلط می توان تا حدود زیادی از گسترس
فضای یاس و نا امیدی در سطح شهر جلو
گیری کرد .
وی اظهار داشت :مردم میتوانند از بستر
شبکههای اجتماعی برای اعالم اینگونه موارد
استفاده کنند تا ضمن رعایت حقوق سایر
همشهریان در زیبا سازی شهر نیز سهیم
باشند.
مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج با اشاره
به اینکه شهر انگار نمایشگاه مرگ است ،افزود
 :شهرداری یاسوج نصب هرگونه بنر ،تصاویر،
اعالمیه و سوگواره اموات را در سطح شهر
ممنوع واعالم کرد و در صورت مشاهد اقدام
به جمع اوری آن خواهد شد.
یوسفی عنوان کرد :متاسفانه در سالیان
اخیر  ،نصب بنر و بیلبورد عکس درگذشتگان
به یکی از عادات نکوهیده در سطح شهر تبدیل
شدهاست.
وی خاطر نشان کرد :از مردم شریف
شهر یاسوج درخواست داریم از نصب بنر
درگذشتگان در سطح شهر خودداری کنند،
چرا به دلیل رعایت حقوق شهروندان در
صورت مشاهد ،شهرداری بنرهای نصب شده
را جمعآوری خواهد کرد.
گفتنی است نصب این قبیل تصاویر و بنرها
عالوه بر آزردگی روحی و بصری شهروندان،
به نوعی تضییع حقوق شهروندان است و
بیشک حل این معضل فرهنگی ،تعامل و
همکاری همگان را میطلبد.
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علی شهابی نسب اظهار داشت؛ تهیه کتاب پروژه
های عمرانی و طرح های اقتصادی دولت گذشته در
سال قبل انجام شد و تهیه کتاب عملکرد پروژه های
عمرانی سفر ریاست جمهوری سابق نیز در دستور کار
قرار گرفت .
شهابی نصب افزود  :در حوزه برنامه ریزی تهیه سند
آمایش سرزمین که نقشه توسعه استان است سازمان
سند را سال گذشته تشریح کرد با این توضیح که استان
ما به همراه استان های فارس و بوشهر جز منطقه
 ۵است که دو جلسه در استان فارس بحث آمایش
مطرح شد و تصمیم گیری خوبی انجام شد و خروجی
به تهران ارجاع شد .
وی در ادامه به تشریح عملکرد حوزه برنامه ریزی
اشاره کرد و گفت  :عملکرد برنامه ششم توسعه را
استخراج و جلسات مختلفی را با دستگاههای اجرایی
برگزار کردیم که چکیده آمایش سرزمین را بروز کردیم
که در همین راستا برای  ۸شهرستان  ۸کتاب تهیه شد
.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه
وبویراحمد میزان پروژه های سال  ۱۴۰۰را قریب به ۱۵۱۳
پروژه عمرانی در سطح استان اعالم کرد و افزود  :طبق
اطالعات  ۱۸۶طرح به بهره برداری رسید که این طرح
ها در قالب  ۶۴۰موافقت نامه بین ما و دستگاههای
اجرایی رد و بدل شد ما با  ۸۲دستگاه اجرایی مبادله
موافقت نامه داریم .
وی افزود :درآمدهای استان سال گذشته ۷۳۵
میلیارد تومان که  ۷۷۶میلیارد معادل  ۱۰۶درصد
افزایش تحقق پیدا کرد.
علی شهابی نسب گفت  :اعتبارات استان در سال
گدشته حدود  ۲۱۴۲میلیارد تومان از همه منابع بود
که بخشی مربوط به طرح های بزرگ استان،بخشی
اعتبارات نفت و گاز ،بخشی اعتبارات راه و آب روستایی
،اعتبارات متوازن استانی و ملی ،زلزله سی سخت ،
محرومیت زدایی ابالغ شد.
شهابی نسب اضافه کرد  ۱۳۶۲ ::میلیارد تومان نقد و
اسناد خزانه تخصیص به استان یافت که از این میزان
 ۶۷۱میلیارد تومان نقد و  ۶۶۶میلیارد تومان اسناد
خزانه و مقداری تهاتر بوده است ،اعتبارات درسال ۹۹
مبلغ  ۴۷۷میلیارد بود و این اتفاق بزرگی بود که سه
برابر شده است .
وی در ادامه افزود  :سال گدشته نزدیک به ۳۸۵
میلیارد تومان به زلزله سی سخت اعتبار داده شد یا
 ۴۹۵میلیارد تومان برای محرومیت زدایی بود که عمدتا
در بخش آب و راه و سالمت  ،آبخیز داری و مدرسه
بود  .رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
کهگیلویه وبویراحمد در ادامه به ره آورد سفر ریاست
جمهوری اشاره کرد و خاطرنشان کرد  :سال گذشته راه
آورد سفر رئیس جمهور حدود  ۶۳۴میلیارد تومان نقد
تخصصی وارد استان شد که از مهم ترین پروزه ها در
بخش راه و آب بود به جاده پاتاوه به دهدشت کمک
شد شد و همچنین به طرح های بزرگ سد تنگ سرخ
،راه یاسوج -سی سخت ،جاده یاسوج -بابامیدان ،محور
شاه بهرام  ۴،بیمارستان سی سخت بهمئی چرام و لنده
و به راههای روستایی  ۳۷میلیارد تومان ورودی های
دهد شت  ۲۵میلیارد تومان کمک شد  .علی شهابی
نصب از زیر ترافیک رفتن  ۱۰۶کیلومتر جاده پاتاوه –
دهدشت خبر داد و گفت  :تنها سه کیلومتر مانده
است این جاده در سال  ۷۳کانگ زنی شد و بعد از ۲۸
سال آماده بهره برداری است .
وی تصریح کرد :از محل ردیف ها اعتبار خوبی به
پل چهارم داده شد ضمن اینکه فعال شدن سد تنگ
سرخ که قبل از آن  ۱۶درصد پیشرفت فیزیکی داشته و

آگهی فقدان سند مالکیت واقع در بخش  ۲۶فارس یاسوج

رحتراما مرضیه رمضانی فر فرزند صدرالدین با شماره شناسنامه ۳۲۰

صادره از ممسنی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفترخانه

پیشبینی حضور بیش از  ۵۰هزار تیم
در اولین دوره مسابقات مینی فوتبال
محالت شهرهای سراسر کشور
«جام غدیر»

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت ؛ طبق برنامه ششم توسعه ماده  ۲۷باید برای  ۴۵۰روستای استان برنامه اشتغال
تدوین می شد ،به لطف خدا این کار اجرایی شد که اشتعال زایی در این روستا باید بر پایه این برنامه باشد .

اولین نشست انجمن ورزش شهرداری های
کشور با حضور محمدرضا فروحی دبیر کل
فدراسیون ورزشهای همگانی ،علیرضا مهدوی
سرپرست سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی،
محمدرضا عشقی سرپرست انجمن ورزش
شهرداری ها ،کریم مقدمرئیس انجمن مینی
فوتبال و مدیران ورزش شهرداری های سراسر
کشور امروز چهارشنبه اول تیرماه در سالن
شماره دو آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این نشست محمدرضا فروحی با اشاره
چرایی برگزاری رویداد مینی فوتبال به عنوان
نخستین رویداد مشترک جهت اجرایی سازی
همکاری مشترک بین فدراسیون ورزشهای
همگانی و شهرداری گفت :فدراسیون ورزشهای
همگانی امسال  ۱۵طرح ملی را در نظر گرفته
است که این برنامه ها از طریق وزارت ورزش
حمایت می شود .یکی از برنامههایی که توانسته
است با ساماندهی خوب و موثر مشارکت قابل
توجهی از اقشار مختلف مردم سراسر کشور را
جلب نماید رویداد مینی فوتبال است.
وی با ابراز امیدواری شرکت بیش از  ۵۰هزار
تیم از محالت شهرهای سراسر کشور گفت:
مسابقات مینی فوتبال محالت شهرهای سراسر
کشور از هفته اول شهریور ماه سال جاری آغاز
خواهد شد و تمامی عالقمندان باالی  ۱۵سال
در دو بخش بانوان و آقایان از اول تا  ۲۵مرداد
ماه سال جاری میتوانند با مراجعه به سایت
فدراسیون ورزش های همگانی در این مسابقات
ثبت نام نمایند و این مسابقات در سه بخش
شهرستان ،استان و کشور برگزار و بهترین ها به
تیمهای ملی بانوان وآقایان دعوت خواهند شد.
اولین دوره مسابقات مینی فوتبال محالت
شهرهای سراسر کشور با حمایت و مشارکت
معاونت امور فرهنگی وتوسعه ورزش همگانی
وزارت ورزش و جوانان ،وزارت کشور ،فدراسیون
ورزش های همگانی ،ادارات کل ورزش و جوانان
استان ها برگزار خواهد شد.
مدیر فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
یاسوج به عنوان نماینده ی شهرداری های استان
کهگیلویه و بویراحمد در این نشست شرکت
نمود .مسعود نیک پی با ارزیابی خوب برگزاری
این مسابقات گفت :برگزاری چنین مسابقاتی
در بین جوانان محالت می تواند موجب ایجاد
روحیه ی شادی ،نشاط و همدلی بین شهروندان
گردد .وی نبود زیرساخت ها در شهرهای استان
را از جمله موانع سد راه برگزاری این رویداد مهم
ورزشی ذکر نمود.
نیک پی با مهم شمردن انجام ورزشهای
همگانی در بین شهروندان افزود :طی دوسالی
که کرونا در جهان فراگیر بود متاسفانه ورزش
های همگانی نیز تعطیل واین باعث کم تحرکی
شهروندان شده بود.
مدیر فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
یاسوج خواستارهمکاری و مساعدت فدراسیون
ورزش های همگانی در تکمیل زیرساخت های
این ورزش در شهرهای استان شد.
این نشست د روز چهارشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۱
در تهران ،سالن همایش کمیته ملی المپیک
باحضور نمایندگان ورزش شهرداریها برگزار شد.

شهابینسب:
اعتباراتاستان
در سال گدشته
حدود ۲۱۴۲
میلیارد تومان از
همه منابع بود که
بخشی مربوط به
طرح های بزرگ
استان،بخشی
اعتباراتنفت
و گاز ،بخشی
اعتبارات راه و
آب روستایی
،اعتباراتمتوازن
استانی و ملی،
زلزله سی سخت،
محرومیتزدایی
ابالغ شد
االن به  ۴۰درصد رسیده است این طرح نزدیک به ۱۲۰۰
میلیارد تومان برای تکمیل بدنه سد نیاز دارد .
از دیگر اتفاقات خوب سال گذشته بنا به گفته شهابی
نسب اخذ مجوز ماده  ۲۳پروژه های ملی استان بود که
وی می گوید  :جا دارد از همکاری مدیران ارشد استانی
و نمایندگان مجلس استان و مدیران دستگاههای
اجرایی تقدیر کنم .
وی اضافه کرد  :محوری که شرق خوزستان را به
شیراز و جاده پاتاوه دهدشت متصل می کند در دستور
کار قرار گرفت و موفق به اخذ مجوز شدیم که ۴۶
میلیارد تومان اعتبار گرفتیم و بزودی شروع می کنیم .
وی اظهار داشت :پروزه های سد سقاوه  ۴،خطه کردن
دهدشت بهبهان،ایجاد تاسیسات فاضالب جنوب
یاسوج بود از مهم ترین طرح هایی بودند که مجوز
ماده ۲۳گرفتند  .وی اظهار کرد :در صورت تامین اعتبار
در سال آینده سد تنگ سرخ آبگیری می شود که برای
ساخت بدنه این سد  ۱۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز
است .رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد در خصوص سد آبریز( مارون )۲
خاطرنشان کرد :مطالعات این سد هنوز تمام نشده و
بیش از  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،سال
گذشته مجوز زیست محیطی این سد گرفته شده و
این سد نه تنها برای استان خوزستان مشکلی ندارد
بلکه برای افزایش عمر سد مارون یک موثر خواهد
بود .شهابی نسب تصریح کرد :خدا خوشش نمی
آید که سرچشمه رودخانه مارون از استان کهگیلویه
و بویراحمد است اما گفته می شود که این استان از
رودخانه مارون برداشت نکنند که درست نیست.
وی ادامه داد :سد چم شیر  ۷۵درصد پیشرفت

سند خودروکامیونت سیستم نیسان مدل۱۳۸۳به شماره پالک
۱۷۷،-۴۹ط۱۱به شماره موتور231292به شماره شاسی D26152بنام عیسی
ارامی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

اسناد رسمی شماره  ۵۴یاسوج و یک برگ تقاضای کتبی مدعی هستند
که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان (طبق سند) پالک  ۶۱۲.۳۳۰به

فیزیکی دارد که تا پایان سال آینده آبگیری می شود.
همچنین آبرسانی به چهار شهر و شهر لیکک در عید
سال  ۱۴۰۲افتتاح و به بهره برداری می رسد.
وی با تاکید براینکه تمامی پروژه های بزرگ استان
کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند ،عنوان کرد :بزرگراه
یاسوج به شیراز ،کمربندی یاسوج ،چهارخطه کردن
یاسوج تا پل قره به سمت اصفهان و تقاطع غیرهم
سطح مهریان یاسوج از مهمترین پروژه های فعال
استان هستند ،بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای
چهارخطه کردن محور یاسوج به اصفهان (از یاسوج تا
پل قره) الزم است .شهابی نسب بیان کرد :راه آهن
اقلید به یاسوج پروژه ملی بزرگ است و هرساله چهار
پنج میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص می
یابد .این پروژه برای بهره برداری نیاز به حدود دو
سه هزار میلیارد تومان نیاز دارد .وی با بیان اینکه
فرودگاههای یاسوج و گچساران تجهیز می شوند ،ادامه
داد :مرز هوایی یاسوج گرفته شده و انشاءالله پروازها
افزایش یابد و این افزایش پرواز ها در توسعه استان
نقش بسزایی خواهد داشت.
شهابی نسب خاطرنشان کرد  :حوزه معاونت توسعه
استان که کار اداره استخدامی را انجام می دهد و
نماینده دو سازمان کشور است که عمال وظایف
سازمان امور استخدامی را دنبال می کند.
وی ادامه داد  :در این حوزه منابع استانی  ۲۱۱۰نیروی
تبدیل وضعیت داشتیم که عدد بسیار خوبی است و در
کشور جز دستگاههای اول و دوم بودیم ،ماموریت دوم
این حوزه نظارت بر آزمونهای استخدامی ودر تمامی
آزمون های استانی نظارت می کند و نظارت بر مصاحبه
های استخدامی نیز از وظایف این معاونت است .

رسیده و سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده است.لذا مراتب

تجدیدمناقصه عمومي یک مرحله اي

نوبت اول

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای اجــرای عملیــات بهســازی طبقــه همکــف واحــداث ســالن امــور مشــترکین امــور توزیــع بــرق آســتانه اشــرفیه بشــرح جــدول بنــد  3را از
طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه
محقــق ســازند .تاریــخ انتشــارمناقصه در ســامانه 1401/04/05مــی باشــد.
 -1نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار :شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان (ســهامی خــاص) بــه نشــانی رشــت– بلــوار امــام خمینــی -باالتــر از میــدان مصلــی بــا شناســه ملــی  10861644926و کــد اقتصــادی
 411334896794و بــه شــماره ثبــت  2952بــا کــد پســتی 41888-67749
 -2موضوع تجدیدمناقصه  :اجرای عملیات ساختمانی بشرح جدول بند 3
 -3نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :تضمین قابل قبول کارفرما برابر بند  14برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

مساحت  ۳۳۶.۳۱متر مربع به شماره چاپی  ۶۹۴۳۶۱سری ب سال ۹۶

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ذیل دفتر  ۱۹۱صفحه  ۱۲۳انتقال قطعی یافته و به ثبت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه
و بویراحمد گفت  :اطالعات کلیه کا کنان وارد سامانه
می شود و در بحث استخدام ها و شماره مستخدم
 ،ارزیابی دستگاههای اجرایی به لحاط شاخص های
عمومی و اختصاصی است که امتیاز شاخص ها  ۲هزار
امتیار است و  ۷۱دستگاه را سال گذشته ارزیابی کردیم
که با نظارت و بررسی دقیق دستگاههای برتر شناخته
خواهند شد ضمن اینکه مدیریت آموزش دولتی به
سازمان ما واگذار شد و وظایف آن آموزش کارکنان
دولت است که آموزش و پی گیری پرورش کارکنان را
بر عهده دارد  .وی اضافه کرد :سال  ۹۹تعداد  ۸۴دوره
برگزار کردبم اما سال  ۱۴۰۰تعداد  ۱۲۷دوره که حدود
 ۳۸۱۱نفر دوره برگزار شد  .رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد :
سال گدشته ده طرح پژوهشی قدیم و  ۵طرح پژوهشی
جدید داشتیم  ،شامل طرح های کاربردی بودند که
بتواند بخشی از مشکالت استان را حل و به توسعه
استان کمک کنند .
وی خاطرنشان کرد  ۲۷ :طرح آماری ار استان در
حال تهیه شدن است که مهم ترین طرح  ،طرح نیروی
کار است  ،خروجی این طرح نرخ بیکاری ،اشتغال
است که در این طرح  ۱۵۹۶خانوار نمونه هر فصل در
استان انتخاب می شود و از آنها آمار گرفته می شود
این کار در سال  ۴بار انجام می شود.
علی شهابی نسب ابراز داشت :نرخ بیکاری سال
 ۱۴۰۰نسبت به  ۱۳۹۹کاهش پیدا کرد در آخرین آمار
 ۱۶۷هزارنفر شاغل و  ۱۶۸۰۰بیکاری داریم در سال
 ۱۳۹۹نرخ بیکاری استان  ۱۰.۹درصد بود که در سال
گذشته این نرخ به  ۹.۱کاهش پیدا کرد.

شرکت توزیع نیروی برق
استان گیالن
(سهامی خاص)

شرح مناقصه

شماره مناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در فرآيندارجاع کار(ريال)

تجديد مناقصه اجرای عملیات بهسازی طبقه همکف واحداث سالن امور مشترکین امور توزيع برق آستانه اشرفیه

1401-1

2001005104000037

580.000.000

 -4محل دریافت اسناد مناقصه :ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانیhttp://www.setadiran.ir
 -5قیمت خریداسنادمناقصه مبلغ  500000ریال(پانصد هزار ریال) می باشد که ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.
 -6مهلت دریافت اسناد  :ازتاریخ  4011/04/05لغایت تاریخ 1401/04/09
 -7زمان و محل تحویل پیشنهادها :ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 13:30مورخ  1401/04/20می باشد.
تبصــره :پاکــت الــف شــامل تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار(شــرکت در مناقصــه) عــاوه بربارگــذاری درســامانه فــوق مــی بایســت بصــورت فیزیکــی حداکثــر تــا ســاعت  13:30مــورخ  1401/04/20تحویــل اداره دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
گیــان گــردد.
 -8زمان گشایش پاکات مناقصه :پاکات مناقصه به تاریخ  1401/04/21از ساعت  12:00ظهر با حضور شرکت کنندگان در مناقصه در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیان بازگشایی می گردد .
تبصره :حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه ي بازگشایي پاکات با ارائه معرفی نامه کتبی بامانع است.
 -9تضمین انجام تعهدات قرارداد :پنج درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
 -10پیش پرداخت قرارداد15 :درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی.
-11اطاعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطاعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 021-41934
 -12شماره تلفن های تماس 013-33663006 -33606571 -33621750:
 -13مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
 -14هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیان) می باشد.
در صورت نیاز به اطاعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
پست الکترونیکی tadarokat@gilanpdc.ir :
http://iets.mporg.ir 9480 http://tender.tavanir.org.ir
http://www.gilanpdc.ir http://www.setadiran.ir
آدرس اینترنتی :

طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت جهت

اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله ویا

وجود سند مالکیت فوق الذکر نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت  ۱۰روز

از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت

یا خالصه معامله را به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت

ارائه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک مذکور را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخانتشار۱۴۰۱/۴/۴:
حسین فرخی -رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج

6933

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید کاال

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیالن(ســهامی خــاص) در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دومرحلــه ای همــراه بــا ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران خریــد تجهیــزات بشــرح جــدول بنــد  3را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه
گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  1401/04/05می باشد.
 -1نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار :شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــالن (ســهامی خــاص) بــه نشــانی رشــت– بلــوار امــام خمینــی -باالتــر از میــدان مصلــی بــا شناســه ملــی  10861644926و کــد اقتصــادی  411334896794و بــه شــماره
ثبــت  2952بــا کــد پســتی 41888-67749
 -2موضوع مناقصه  :خریدتجهیزات بشرح جدول بند 3
 -3نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :تضمین قابل قبول خریدار برابر بند  14برگ شرایط و به شرح جدول ذیل:

شماره مناقصه

شماره فراخوان در
سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیندارجاع کار(ریال)

1

تجدیدمناقصه خرید 25دستگاه انواع تابلو20کیلوولت تک سلول سنتی دیژنکتوردار و سکسیونر باارزیابی کیفی

1401-6

2001005104000035

1.598.000.000

2

تجدیدمناقصه خرید  22520عددانواع لوازم فلزی شبکه باارزیابی کیفی

1401-8

2001005104000036

1.465.000.000

3

تجدید مناقصه خرید  25000عدد انواع کلیدمینیاتوری (25و32آمپری)باارزیابی کیفی

1401-13

2001005104000038

1.075.000.000

4

تجدید مناقصه عمومی خرید  411دستگاه انواع کنتاکتور با ارزیابی کیفی

1401-14

2001005104000039

911.000.000

5

تجدید مناقصه عمومی خرید 20دستگاه دیژنکتور خال 24کیلوولت با متعلقات با ارزیابی کیفی

1401-18

2001005104000044

1.135.000.000

ردیف

نوبت سوم
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب سید مهدی عظیمی پور به شماره
ملی  ۴۲۲۰۲۱۵۹۱۳فرزند سید مندنی متولد  ۱۳۶۹/۱۲/۱صادره از بویراحمد
در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در نظام آموزشی تمام وقت در رشته
مهندسی کشاورزی  ،علوم و صنایع غذایی با معدل کل  ۱۴به تاریخ صدور
سال  ۱۳۹۳به آدرس استان کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بلهزار یاسوج مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد..

شرکت توزیع نیروی برق
استان گیالن
(سهامی خاص)

شرح مناقصه

6

تجدید مناقصه عمومی خرید 9.000عدد مقره سوزنی یکپارچه با طول خزشی  480 mmبا ارزیابی کیفی

1401-19

2001005104000043

1.183.000.000

7

تجدید مناقصه عمومی خرید 5.991دستگاه کنتور دیجیتال سه فاز چند تعرفه اتصال مستقیم عادی(فهام )1با ارزیابی کیفی

1401-24

2001005104000041

3.772.000.000

8

تجدید مناقصه عمومی خرید 20000عدد المپ 15وات ال دی

1401-22

2001005104000040

865.000.000

9

تجدی��د مناقص��ه عموم��ی خری��د ان��واع کنت��ور س��ه ف��از (خری��د  100دس��تگاه کنت��ور دیجیت��ال س��ه ف��از اتص��ال مس��تقیم
30 kwهوش��مند ب��ا م��ودم داخل��ي (ط��رح فه��ام) -خری��د  200دس��تگاه کنت��ور دیجیت��ال س��ه ف��از دیمان��دي چن��د تعرف��ه
ولت��اژ ثانوی��ه 40 kwب��ه ب��اال ب��ا م��ودم داخل��ي هوش��مند (ط��رح فه��ام) -خری��د  10دس��تگاه کنت��ور س��ه ف��از دیجیتال��ي
دیمان��دي چن��د تعرف��ه ولت��اژ اولی��ه ب��ا م��ودم داخل��ي هوش��مند ط��رح فه��ام)

1401-23

2001005104000042

919.000.000

 -4محل دریافت اسناد مناقصه :ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانیhttp://www.setadiran.ir
 -5قیمت خریداسنادمناقصه مبلغ  500.000ریال(پانصد هزار ریال) به ازای هرمناقصه می باشد که ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.
 -6مهلت دریافت اسناد  :ازتاریخ  1401/04/05لغایت تاریخ1401/04/09
 -7زمان و محل تحویل پیشنهادها :ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 13:30مورخ  1401/04/20می باشد.
تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار(شرکت در مناقصه) عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تا ساعت 13:30مورخ  1401/04/20تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
 -8زمان گشایش پاکات مناقصه:
 1-8پــاکات ارزیابــی کیفــی مناقصــات ردیــف هــای 1تــا  7بــه تاریــخ  1401/04/20بازگشــایی و پــس از امتیازدهــی کیفــی از طریــق درج در ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران اعــالم مــی گــرد ،پــاکات الــف  ،ب مناقصــه گرانــی کــه حداقــل امتیــاز قابــل قبــول در ارزیابــی کیفــی را کســب
نمــوده انــد در تاریــخ  1401/04/26از ســاعت 9:00صبــح بــا حضــور شــرکت کننــدگان در مناقصــه در ســالن جلســات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــالن بازگشــایی مــی گــردد.
2-8پاکات الف وب مناقصات ردیف های 8و 9جدول فوق به تاریخ 1401/04/21ازساعت  12ظهربا حضورشرکت کنندگان درمناقصه درسالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بازگشایی می گردد.
تبصره :حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه ي بازگشایي پاکات با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
 -9تضمین انجام تعهدات قرارداد 10 :درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه.
 -10پیش پرداخت قرارداد 15 :درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی.
-11اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور 021-41934
 -12شماره تلفن های تماس 013-33663006 -33606571 -33621750:
 -13مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.
 -14هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:
 http://iets.mporg.irپست الکترونیکی tadarokat@gilanpdc.ir :
http://tender.tavanir.org.ir
آدرس اینترنتی http://www.gilanpdc.ir http://www.setadiran.ir :
6934

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

