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»شیطان بنفش« را به جای سنبل 
نخرید!

و  مشهور  بنفش«  »شیطان  به  آبی  سنبل 
ریشه های آن جاذب آالینده ها، فلزات سنگین و 
مواد سمی است بنابراین به عنوان گیاهی سمی 
و سرطان زا شناخته شده است. بدین جهت باید 
از خرید آن به جای گل سنبل در سفره هفت 
سین اجتناب کنیم. گونه های مهاجم خارج از 
زیستگاه اصلی خود به زیستگاه های جدید به 
صورت تعمدی یا تصادفی معرفی می شوند. در 
حقیقت در زیستگاه جدید فرصت های زیستی را 
از سایر گونه ها سلب می کنند و آن فرصت ها را 
در اختیار جمعیت های خود قرار می دهند. بدین 
ترتیب آسیب هایی را به گونه های بومی منطقه و 
زیستگاه وارد می کنند؛ به عبارتی جمعیت آن ها 

را به مخاطره می اندازند.
گونه های مهاجم و بیگانه در سطح دنیا جزو 
محسوب  زیستی  تنوع  برای  اصلی  تهدیدات 
می شوند، در ایران نیز مخاطراتی را برای طبیعت 
و تنوع زیستی کشور دارند. آن ها پس از سلب 
فرصت از سایر گونه ها، با پرداختن به تکثیر و 
رشد افسارگسیخته جمعیت خود گونه های بومی 
را تهدید می کنند.الزم به ذکر است این گیاه در 
صورت فراهم شدن شرایط رویشی مناسب، به 
طور جدی حیات سایر زیستمندان آبزی و کنار 
آبی  دارای  به مخاطره می اندازد.سنبل  را  آبزی 
براق و تخم مرغی  برگ های گسترده، ضخیم، 
تا ۲۰ سانتیمتری است که در سطح  شکل ۱۰ 
آب شناور و دارای ریشه های ارغوانی سیاه آزاد 
است و سنبله ای با ۸ تا ۱۵ گل زیبا دارد و عمدتاً 
رنگ گل ها طیفی از رنگ های بنفش، صورتی و 

ارغوانی است.
شهروندان باید از خرید سنبل آبی خودداری 
کنند چراکه ریشه های این گیاه جاذب آالینده ها، 
فلزات سنگین و مواد سمی است بنابراین گیاهی 
سمی و احتماالً سرطان زا شناخته شده است. 
همچنین از آنجا که سنبل آبی یکی از گیاهان 
است که به سرعت رشد می کند، توانایی تولید 
مقادیر فراوانی بذر با قابلیت دوام طوالنی مدت 
دارد بنابراین توصیه می شود که شهروندان اقدام 
به خرید سنبل آبی نکنند و اگر هم از قبل تهیه 
چون  نکنند  رها  آزاد  آب های  در  را  آن  کردند، 
برای سالمتی شان  و  تکثیر می شود  به سرعت 

خطرناک است.

مرگ مهسا امینی در ادامه بیشترین واکنش های اجتماعی را در 
جامعه برانگیخت و البته منجر به تحلیل های جدی از سوی جامعه 
شناسان و کارشناسان و سیاسیون برانگیخت و باید با فاصله مساله 
مرگ مهسا ایران و اعتراضات در ایران پسامهسا را مهم ترین واقعه 
اجتماعی در سال ۱4۰۱ دانست. کما این که به گزارش فرارو، فراتر 
از رخداد های طبیعی، خبرسازترین رخداد سالۀ فراگیر شدن چند 
ماه ناآرامی در کشور بود. در واقع از اواسط ۱4۰۱ مرگ یک دختر 
۲۲ ساله، همچون زلزله ای ۸ ریشتری کلیه عرصه های جامعه ایرانی 
را متاثر ساخت. سال پر حادثه ۱4۰۱ تنها به حوادث طبیعت و یک 
اعتراض بزرگ اجتماعی مختوم نشد، بلکه این تحوالت اقتصادی 
بود که بر چالشی تر شدن هرچه بیشتر این سال افزود. شاید طرح 
این ادعا خطا نباشد که اگر گفته شود، سال ۱4۰۱ پر خبرترین یا 
خبرسازترین سال طی دهه های اخیر بوده است. سالی که یک 
سوی اش، حوادث تلخ و ناگوار بی شمار بود و یک سوی دیگراش، 

امید به آینده.
در ادامه به بازخوانی مهم ترین وقایع اجتماعی در سال ۱4۰۱ 

می پردازیم.
چهار ماه ناآرامی و سیاسی شدن اجتماع

مهم ترین و خبرسازترین رخداد سال ۱4۰۱ با عاملیت شخصی کلید 
خورد که نه یک سلبریتی بود و نه شخصیتی نام آشنا. 

به گزارش فرارو، انتشار عکس هایی از بدن بی جان مهسا بر روی 
تخت بیمارستان، کانون توجهات رسانه ای و افکار عمومی را به 
سوی خود جلب کرد، اما لحظه رخداد در جمعه ۲۵ شهریور به 
وقوع پیوست؛ جایی که مهسا دار فانی را وداع گفت. لحظه مرگ 
این دختر ۲۲ ساله سقزی و مراسم خاکسپاری او در ۲۶ شهریور، 
همچون تکانه ای بزرگ یکباره سراسر کشور را در بر گرفت. ابتدا 
سقز، بعد تهران و سنندج و در ادمه بسیاری از شهر های بزرگ 
و کوچک کشور، به صحنه ناآرامی ها و اعتراضات خیابانی تبدیل 

شدند.
ناآرامی ها در فضای سیاسی کشور بیش از چهار ماه ادامه داشت 
و عمال صحنه سیاست، اقتصاد و حتی حوزه های فرهنگی را متاثر 
ساخت. فراتر از هر گونه قضاوت، برای کسی این گزاره قابل انکار 
نیست که یک نیم سال کامل، مرگ مهسا به »همه و هیچ« جامعه 
ایران تبدیل شد. بدین معنا که همه امور به نوعی با این حادثه در 
ارتباط بود و هیچ چیزی نیز بدون توجه به این رخداد قابل بازخوانی 

نبود.
 در نتیجه اتفاقات بعد از مرگ مهسا، بسیاری از سلبریتی ها در 
حوزه ورزش، سینما و موسیقی با نشان دادن واکنش های خاص، 

طی هفته های متمادی به کانون اخبار تبدیل می شدند. 
غفوری،  وریا  علیدوستی،  ترانه  کریمی،  علی  همچون  افرادی 
نامی  چهره های  از  دیگر  بسیاری  و  دایی  علی  نژاد،  فرخ  حمید 

کشور با ورود به رخداد های مرتبط با ناآرامی ها، خبرساز شدند. 
بازداشت، مهاجرت و آزادی این افراد نیز کانون اخبر را به سوی 
خود جلب می کرد. در نتیجه این رخداد بود که ضرورت بازبینی در 

قانون حجاب نیز در دستور کار نهاد های رسمی قرار گرفت.
اهمیت این رخداد به اندازه ای بود که حوزه ورزش، اقتصاد و 
سیاست خارجی کشور نیز از آن متاثر شد. اروپایی ها در واکنش 
به ناآرامی های داخلی ایران، تحریم های حقوق بشری علیه تهران 
اعمال کردند. موضوع احیای برجام از اولویت دستور کار غربی ها 
خارج شد. حتی حضور ملی پوشان ورزشکار ایرانی در صحنه های 
مختلف جهانی نیز سیاسی شد. عجیب ترین جام جهانی تاریخ برای 

ایرانیان رقم خورد. یعنی جایی که برای اولین بار سیاست داخلی بر 
بُعد فوتبالی حضور ملی پوشان در جام جهانی غلبه کرد.

اینترنت و شبکه های اجتماعی محبوب خارجی نیز از تبعات مرگ 
از همان ۳۰ شهریور شبکه های  نمانداند.  امان  امینی در  مهسا 
در  نیز  اینترنت  شدند.  فیلتر  واتس آپ  و  اینستاگرام  اجتماعی 
سطحی گسترده با محدودیت های جدی همراه شد. حتی به اقرار 
مقام های دولتی، ناآرامی ها بر بازار ارز و اقتصاد کشور نیز تاثیرات 

عمیقی بر جای گذاشت.
شاهکار طبیعت از سیل امام زاده داوود تا زلزله خوی و برف 

خبرساز زمستانی
عالوه بر ماجرای مرگ مهسا امینی برخی حوادث طبیعی نیز 
در  کردند.  جلب  خود  سوی  به  را  اخبار  کانون  جاری  سال  در 
همان اواسط فروردین ماه بیشتر از ۱4 استان کشور به مدت چند 
هفته درگیر گردوغبار و ریزگرد ها شد تا کانون توجهات به سوی 

سدسازی های همسایگان و منشا آلودگی ها هوا جلب شود.
در ادامه بارندگی های نابهنگام تابستانی در کشور، موجب وقوع 
سیل در برخی مناطق کشور و در بطن همه، امامزاده داوود شد. 
رخدادی که در ششم مرداد ماه که منجر به جان باختن بیش از 
4۰ نفر از هموطنانمان شد. در حاشیه وقوع این سیل، حضور 
نمایندگان مجلس و شهردار تهران در محل وقوع سیل در امام زاده 

داوود نیز جنجال های رسانه ای بزرگی را به همراه داشت.
وقوع زمین لرزه ۵.۹ ریشتری در شهرستان خوی در ۸ بهمن نیز 

دیگر رخداد خبرساز سال بود که منجر به جان باختن و خمی شدن 
برخی از هموطنانمان شد. وضعیت ناگوار ساکنان شهر خوی، طی 
چند ههفته کانون توجهات رسانه  ای را به سوی خود جلب کرده 

بود.
دیگر رخداد طبیعی خبرساز، بارش برف در نیمه دوم بهمن ماه 
بود. بارش برف سنگین در کشور، کاهش شدید دما را به همراه 
داشت و به تبع آن مصرف گاز در کشور نیز افزایش یافت. کمبود 
در تامین گاز مصرفی موجب شد که تصمیماتی برای قطعی گاز 
در برخی شهر ها و ادارات کشوراتخاذ شد که همین امر نیز بسیار 

خبرساز شد.
فرو ریختن متروپل در آبادان

در  متروپل  ریختن ساختمان  فرو  سال،  خبرساز  رخداد  دیگر 
خیابان امیرکبیر )امیری( در آبادان در دوم خرداد ماه بود. در این 
حادثه که 4۳ فوتی و ۳۷ مصدوم به همراه داشت، جنجال های 
بزرگی پیرامون گرفتن مجوز ساخت متروپل و مالک آن در رسانه ها 
روز های نخست حادثه، سرنوشت حسین  پا شد. در همان  بر 
عبدالباقی مالک متروپل آبادان جنجال بزرگی را برپا کرد. حتی خبر 
مرگ او نیز جنجالی شد و روایت های مختلفی را به همراه داشت.

برای  آبادان  مردم  خاکسپاری  و  عزاداری  از  فیلم هایی  انتشار 
جان باختگان حادثه متروپل نیز در رسانه ها و فضای مجازی همراه 
با واکنش های زیادی بود. حتی در ادامه افرادی همچون محمد 
رسول اف و مصطفی آل احمد، کارگردانان سینما، به اتهام اقدام به 

التهاب آفرینی در موضوع حادثه متروپل بازداشت شدند. در ۲۳ 
شهریور نیز فروریختن دوباره متروپل آبادان خبرساز شد.

واکنش ها به حمله تروریستی به شاهچراغ
در میانه ناآرامی های کشور، در چهارم آبان ماه حمله تروریستی 
یکی از اعضای داعش به حرم شاهچراغ، دیگر رخداد بزرگ خبرساز 
سال بود. در این حادثه تلخ تروریستی ۱۵ نفر به شهادت رسیدند 
و ۱۹ نفر هم مجروح شدند. شخص تروریست بعد از ورود تیم 
واکنش سریع پلیس و پس از مجروح کردن تروریست دستگیر 

شد.
این رخداد با واکنش های مختلف و گسترده رسانه ها، شبکه های 
مجازی، افکار عمومی و البته بسیاری از سیاست مداران، ورزشکاران 
و اقشار مختلف جامعه همراه شد. عالوه بر همدردی و محکوم 
سیاسیون،  و  مسئوالن  از  بخشی  تروریستی،  حادثه  این  کردن 
انگشت اتهام چنین رخدادی را به سوی ناآرامی های کشور کشیدند.

از نگاه آن ها ناآرامی ها موجب انحراف تمرکز نیرو های امنیتی شده 
بود و دیگر بعد از این واقعه هیچ توجیهی برای تداوم ناآرامی ها 
وجود نداشت. در این بین، انتشار عکس هایی از آرتین سرایداران، 
کودک معصومی که در جریان حادثه تروریستی حرم شاهچراغ 
در شیراز، در مقابل چشمان اش جان باختن پدر و مادرش را دیده 
و خود نیز از ناحیه دست مجروح شده بود، موجی از واکنش ها و 

همدردی ها را به همراه داشت.
مسمومیت های سریالی دانش آموزان

دیگر رخدادی که در سال جاری به شدت در کانون توجه قرار 
مدارس  در  ماجرای مسمومیت های سریالی  با  ارتباط  در  گرفت 
از  دانش آموزان  مسمومیت  ماجرای  بار  اولین  برای  بود.  کشور 
هنرستان دخترانه نور شهر قم در ۹ آذرماه آغاز شد، اما در ادامه 
این موضوع به مدارس دیگر شهر ها نیز کشیده شد. در اسفند ماه 
این موضوع بسیاری جدی شد و به صدر اخبار رسانه ها و محافل 

رسمی و غیررسمی کشور کشیده شد.
دامنه نگرانی ها پیرامون این موضوع به اندازه ای باال رفت که 
ماجرا شدند. حتی  وارد  به صورت جدی  نیز  و مجلس  دولت 
یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد مسمومیت های دومینوار 
 ۱۵ تا   ۱۰ حدود  دخترانه،  مدارس  بر  تمرکز  با  دانش آموزان 
اندازه ای  به  موضوع  اهمیت  است.  کرده  درگیر  را  کشور  شهر 
بود که حتی مقام معظم رهبری نیز به موضوع ورود کردند و 
خواستار مجازات سنگین عامالن در صورت اثبات تعمدی بودن 
مسمومیت ها شدند. ناتوانی موقت در حرکت، سردرد، حالت 
بویی  آمونیاک،  بوی  استشمام  نفس،  تنگی  استفراغ،  و  تهوع 
شبیه »شوینده« و »وایتکس«، بوی نارنگی گندیده و اخیرا هم 
از جمله عالئمی  یک مورد گزارش استشمام بویی شبیه نعنا، 
بوده که در گزارش های مختلف منتشر شده از مسمومیت های 
سریالی مورد اشاره قرار گرفت. هر چند رقم و آمار رسمی ای از 
تعداد مسمومیت ها و سطح اثرگذاریشان در دسترس نیست، 
اما دومینوی مسمومیت ها در ماه های پایانی سال، نگرانی شدید 

خانواده ها و افکار عمومی را به همراه داشت.
در ارتباط با همین موضوع، بنابر آخرین اطالع رسانی ها از سوی 
از خاطیان و مجرمان در موضوع مسمومیت ها  نفر  فراجا، ۱۱۸ 
دستگیر شدند. سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی 
و  آموزان  دانش  هیجان طلبی  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 
استفاده از بمبک های بد بو و موارد مشابه نیز از عوامل اصلی این 

رخداد معرفی کرد.

نگاهی به 5 واقعه مهم اجتماعی در سالی که گذشت

سال 1401 و ایران پسامهسا!
مهم ترین و خبرسازترین رخداد سال ۱4۰۱ با عاملیت شخصی کلید خورد که نه یک سلبریتی بود و نه شخصیتی نام آشنا. او 
یکی بود، از میان بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران. دختری ۲۲ ساله به نام مهسا )ژینا امینی( در ۲۲ شهریور، حوالی 
ساعت ۶ عصر توسط نیرو های گشت ارشاد در نزدیکی ایستگاه متروی شهید حقانی تهران بازداشت و برای گذراندن »کالس 

توجیهی« عازم ساختمان خیابان وزرا شد و اما دیگر به خانه اش بازنگشت.
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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد

به استناد مجوز صادره از سوی.سازمان اوقاف و امور خیریه .به شماره .1401/1203۹62 .مورخ.1401/12/21 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
بویراحمد به تصدی یا نمایندگی از موقوفه امامزاده شاه مختار)ع( ششدانگ رقبه موقوفه.امامزاده شاه مختار)ع(  به شکل ) زمین(  با کاربری 
زراعی پالك فرعی یک از اصلی813 بخش26 فارس  واقع در روســتای امامزاده مختار)ع( که به اختصار پروژه آبیاری موقوفه لهسیسه مختار 
نام گذاري می گردد از طریق برگزاری مزایده عمومی، جهت جذب سرمایه گذار واجد الشرایط در قالب شرکت های ذیصالح که دارای مجوز یا 
صالحیت پیمانکاری از معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی و یا سازمان برنامه و بودجه کشوری دارا می باشند  با  انعقاد قرارداد مشارکت به شکل 

B.O.L.T  ) ساخت/ایجاد، بهره برداري باپرداخت اجاره و  انتقال) تحویل به موقوفه(( واگذار نماید.
1-آورده موقوفه : زمین زراعی به متراژ 70 هکتار با تسهیالت بال عوض پرداختی از سوی جهاد کشاورزی به مبلغ 21 میلیارد ریال

2-آورده ســرمایه گذار: قبول مسئولیت مدنی و اجرای پروژه براساس مشخصات مندرج در دفترچه متره و برآورد و برابر نقشه های مصوب با 
مبلغ 61.۹56.000.000 ریال

3-مدت ساخت /ایجاد و بهره برداری و اجاره بهای مربوطه:
مدت ساخت/ایجاد:12 ماه                      اجاره بهای سالیانه مدت ساخت/ایجاد:2.800.000.000ریال

مدت بهره برداری:.6سال                       اجاره بهای پایه سالیانه مدت زمان بهره برداری2.800.000.000ریال 
4-تکمیل و تحویل پاکت های مزایده

پاکت )الف(: شامل رسید بانکی مربوط به پرداخت مبلغ سپرده )تضمین( فراخوان
-سپرده )تضمین( شرکت در فراخوان به میزان 8.2۹5.600.000 ریال، که معادل 10درصد مبلغ برآورد پروژه ضمانت بانکی معتبر که می بایست 
اصل آن را در پاکت پیشــنهاد خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده: »آقای/ شرکت .... به کد ملی شماره ................. و شماره تماس 
.................. راجع به مزایده شماره ............... مورخ .................. موقوفه ................ « تحویل دبیرخانه اوقاف شهرستان بویراحمد نموده و رسید خود 
را دریافت کنند . متقاضیان می توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد 

مراجعه نمایند.
پاکت )ب(: شامل مدارک و مستندات شناسایی و احراز صالحیت فنی و مالی سرمایه گذار یا متقاضی )اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات ثبتی 
شرکت و تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیات مدیره شرکت و سوابق و گواهی نامه های مربوطه، تکمیل فرم های مربوط به اعالم 

توانایی فنی و مالی سرمایه گذار به همراه مستندات( 
پاکت )ج(: شامل پیشنهاد نسبت به هریک از موارد مدت و اجاره بهای دوران ایجاد /ساخت /بهره برداری و انتقال به موقوفه

5-شرایط عمومی مزایده:
1- مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده، تا زمان تنظیم قرارداد ضبط خواهد شد.

2- برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده را به غیر تحت هر عنوان و شرایطی نخواهد داشت.
3- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان بویراحمد برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
4- اگر برنده مزایده،بعد از هفت روز کاری از ابالغ کتبی به وی، از تنظیم قرارداد خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم قرارداد در مهلت 
تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده اش به نفع موقوفه ضبط می شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم و یا سوم با 

رعایت تبصره یک ماده 27 آئین نامه معامالت دولتی، قرارداد تنظیم خواهد شد .
5- میزان پیشنهاد سرمایه گذار می بایست با حروف و عدد به طور خوانا نوشته شود .

6- افراد ممنوع المعامله و کسانی که به موقوفات بدهی داشته باشند، حق شرکت در مزایده را ندارند .
7- تخلف از هر یک از شروط مندرج در این آگهی یا سند اجاره تنظیمی، موجب ایجاد اختیار فسخ قرارداد به صورت یک طرفه، در مابقی مدت 

برای موقوفه خواهد بود .
8- کمیســیون مزایده رأس ساعت 10. صبح روز دوشنبه  مورخ  21./01/.1402 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد با حضور 

اعضای کمیسیون مزایده تشکیل و پس از قرائت پیشنهادها، با در نظر گرفتن صرفه و صالح موقوفه برنده مزایده را اعالم خواهند نمود .
۹ـ  متقاضیان می بایستی تا ساعت 13 روز یک شنبه  مورخ1402/01/20 پیشنهادات خود را با مستندات به دبیرخانه ارائه نمایند . 

10- متقاضیان می توانند قبل از ارائه پیشــنهاد، جهت بازدید از مورد مزایده همه روزه  در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد 
حضور یابند و برای کســب اطالعات بیشتر)صرفاً در ساعات اداری(  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد مراجعه و یا با شماره تلفن 

07433231603تماس حاصل نمایند .
11ـ سایر اطالعاتی که برای برگزاری هر چه بهتر مزایده مفید بوده و باعث شفاف سازی و انتخاب درست متقاضی و نیز مصلحت وقف می باشد .
12-اداره اوقاف محل نسبت به ارزیابی توان فنی، اجرایی، برنامه ریزی و مالی متقاضیان محترم اقدام و نتیجه را در اختیار کمیسیون مزایده قرار 

خواهد داد. 
13-با توجه به خاص بودن پروژه، شرکت پذیرای ایده ها و امکانات متقاضیان در مورد نحوه سرمایه گذاری ، بارگذاری و اجرای پروژه می باشد

14- کمیسیون مزایده در رد تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود . 
15-هزینه نشرآگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی  
فشرده به شماره 1401.19834.79 تاریخ 1401/12/22

اداره کل منابع طبیعی  و آبخیز داری  استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره کل منابع طبیعی  و آبخیزداری  استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد بر اساس قانون  برگزاری مناقصات پروژه های 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  همزمان  با ارزیابی فشرده به پیمانکاران  واجد شرایط در رشته آب  و با شرایط  
اعالم شده ، از طریق   سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت  به شرح  زیر واگذار نماید، ضمنا کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از 

طریق درگاه سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1-سپرده  تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار بصورت ضمانت نامه  بانکی طبق آخرین نمونه  فرمت بانک مرکزی قابل تایید مبی 
باشد.

2- مهلت زمانی دریافت اسند مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1401/12/24 تا ساعت 14 مورخ 5./1402/1
3-آخرین مهلت زمانی ارائه  پیشــنهادها: ســاعت 14 مورخ 1402/1/15 تحویل نسخه فیزیکی  پاکت  ضمانت نامه  به مناقصه 

گزار)حراست  اداره کل ( الزامی می باشد.
4- گشایش پیشنهادها: ساعت 10:00 مورخ 1402/1/16 در اتاق جلسات اداره  کل منابع  طبیعی و آبخیزداری  استان می باشد.

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی  از تاریخ آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد .
6-بازگشایی پاکت های  مناقصه با هر تعداد  شرکت کننده صورت می گیرد.

7-سایر اطالعات  و جزئیات  مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
8-هزینه درج اگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

۹-متن این آگهی  در سایت اداره کل منابع طبیعی  و آبخیز داری  استان به ادرس www.kohgiluye.frw.ir نیز درج گردیده است  
و جهت دریافت اطالعات   بیشتر با شماره تلفن07433334611 تماس  حاصل فرمایید.

شهرستان موضوع مناقصه ردیف
محل  اجرای 

پروژه 

مبلغ براورد)به ریال( بر محل تامین اعتبار
مبنای  فهرست بهای 
آبخیزداری سال 1401

مبلغ تضمین 
)ریال(

مدت 
اجرا

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 1
در حوزه آبخیزشهری یاسوج

ملی –تملک دارایی های سرمایه ای – بویراحمد
طرح کارون

15.055.980.754752.799.0375.5

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 2
در حوزه آبخیزسرفاریاب

ملی –تملک دارایی های سرمایه ای چرام
– طرح سدها 

10.002.817.682500.140.8844

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 3
در حوزه آبخیزبرم چالگاه زیالیی

ملی –تملک دارایی های سرمایه ای – مارگون
طرح فاقد کارون 

12.874.546.212643.727.3104

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 4
در حوزه آبخیزکت

ملی –تملک دارایی های سرمایه ای – بهمئی
طرح  فاقد سد

21.655.101.3001.082.755.0656.5

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 5
در حوزه آبخیزسر ابننیز

ملی –تملک دارایی های سرمایه ای گچساران
– طرح سدها 

11.107.128.834555.356.4414

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 6
در حوزه آبخیزسرآبننیز

استانی – پیشگیری و مهار سیل در گچساران
سطح استان کد طرح:215و1306001

24.000.000.1441.200.000.0076.5

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 7
در حوزه آبخیز لیشتر

ملی –تملک دارایی های سرمایه ای – گچساران
طرح فاقد سد

10.025.003.538501.250.1764

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 8
در حوزه آبخیزآبدگاه 

ملی –تملک دارایی های سرمایه باشت
ای – طرح سدها

12.928.563.910646.428.1954

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 9
در حوزه آبخیزدیلگان

ملی –تملک دارایی های سرمایه بویراحمد
ای – طرح سدها 

10.104.339.281505.216.9644

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 10
در حوزه آبخیزبرآفتاب

ملی –تملک دارایی های سرمایه کهگیلویه 
ای – طرح سدها

12.421.356.620621.067.8314

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 11
در حوزه آبخیزطسوج

ملی –تملک دارایی های سرمایه چرام
ای – طرح سدها

19.775.186.701988.759.3356.5

اجرای پروژه عملیات سنگی- گابیونی)دیوار ساحلی(12
در حوزه آبخیز چاروسا- پارسل 7

ملی –تملک دارایی های سرمایه کهگیلویه
ای – طرح سدها 

14.069.074.132703.453.7065

اجرای پروژه عملیات سنگی – مالتی)بندهای رسوبگیر( 13
در حوزه آبخیزروستای گچی

استانی – پیشگیری و مهار سیل در کهگیلویه 
سطح استان کد طرح:215و1306001

10.098.471.831504.923.5914


