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آگهی

ب های غیر مجاز برخورد می کند
دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با انشعا 

مدیرکل ارشاد کهگیلویه و بویراحمد:

اعتبارات فرهنگی پاسخگوی نیازها نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت برگزاری
برنامه های فرهنگی گفت :میزان اعتبار اختصاص یافته به این بخش پاسخگوی نیازهای
جامعهنیست.
رضا دهبانی پور در همایش ملی قلم ،اقوام و آرامش اظهار داشت :توسعه فرهنگی
نیازمند تقویت اعتبارات اختصاص یافته به جشنوارهها ،همایشها و برنامههایی در قالب

کارهای نمایشی است.
وی ابراز داشت :اهالی قلم پیشگامان عرصه فرهنگی هستند که قدرانی از زحمات
آنان باعث تشویق جامعه به کارهای فرهنگی میشود.
وی بیان کرد :هم اکنون  15انجمن رشتههای مختلف هنری در استان کهگیلویه و
بویراحمد فعالیت میکنند که سرمایه گذاری بر روی آثار آنها برای کاهش آسیبهای
اجتماعی و فرهنگی ضروری است.
دهبانی پور میزان اعتبارهای هزینه شده برنامه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در
سال  1396را چهار میلیارد ریال ذکر کرد.
تعدادی از نویسندگان و اهالی قلم برتر شهرستان گچساران عصر روز شنبه با حضور
مسئوالن کشوری ،استانی و شهرستانی تجلیل شدند.
همایش قلم ،اقوام و آرامش با حضور مردم ،هنرمندان ،پژوهشگران و مسئوالن استان
کهگیلویه و بویراحمد در سالن آزادی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار
شد.
این همایش با هدف نفی قومیت گرایی ،نفی الگوسازی منفی و معرفی چهرههای
فرهنگی و اهالی قلم به عنوان تولید کنندگان فرهنگ برگزار شد.
شهرستان  124هزار نفری گچساران در جنوب کهگیلویه و بویراحمد واقع است.

سرپرست دانشگاه یاسوج:

پیوند رسانه با دانشگاه راهکاری برای عبور از چالش هاست

سرپرست دانشگاه یاسوج تاکید کرد :پیوند عمیق بین رسانه و دانشگاه می تواند راه
توسعه همه جانبه در این استان را هموار و راهکاری برای برون رفت از چالش های
موجود در ابعاد مختلف باشد.
احمد عریان در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه کهگیلویه وبویراحمد افزود :به
نظر می رسد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هم اینک بین دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی در این استان ضعیف شده و همین امر سبب بروز برخی مشکالت وموانع بر سر
راه توسعه استان شده است.
وی تصریح کرد :هم اندیشی و تبادل نظر بین استادان دانشگاه ها  ،نخبگان،
روشنفکران و رسانه ها به عنوان خواص جامعه ضرورتی غیرقابل انکار درعصر ارتباطات
محسوب می شود که البته باید این مهم بیش از گذشته تقویت شود.
وی روابط عمومی دانشگاه یاسوج را موظف کرد تا زمینه و شرایط را برای ارتباط

نزدیک و صمیمی رسانه ها با مسئوالن و استادان در سطوح مختلف فراهم و حتی
مکانی را نیز برای نشست های هم اندیشی فصلی بین اهالی رسانه اختصاص دهد.
عریان برخی چالش ها وموانع توسعه ای در استان کهگیلویه وبویراحمد را به لحاظ
بافت قومی و طایفه ای یاداور شد و گفت :باید سعی شود تا در چنبره این گونه مسایل
حاشیه ای و ضد توسعه ای گرفتار نشویم.
وی افزود :مالک انتخاب و چینش نیروهای انسانی در دانشگاه یاسوج شامل استاد،
عضو هیأت علمی و یا رؤسا و معاونان دانشکده ها مسائل قومی ،سیاسی ،خانوادگی،
حزبی ،جناحی و یا سلیقه ای نیست بلکه این امر بر اساس شایسته ساالری و با توجه
به تجربه ،کارآمدی و توانمندی علمی و اجرایی افراد انجام می شود.
سرپرست دانشگاه یاسوج بیان کرد :این دانشگاه با جدیت درصدد تولید و حمایت از
پایان نامه های کاربردی  ،تأثیرگذار و مفیدتر برای کمک به توسعه روزافزون کهگیلویه
و بویراحمد و کاهش مشکالت آن در بخش های مختلف است.
سرپرست دانشگاه یاسوج گفت :مسئوالن این دانشگاه در راستای کمک به توسعه
روزافزون آن به دنبال تعامل بیشتر با بخش صنعت ،مدیران استانی و کشوری ،بخش
خصوصی ،دستگاه های مختلف اجرایی و خیران هستند.
عریان اظهار داشت :نگاه مسئوالن اجرایی کهگیلویه و بویراحمد به دانشگاه یاسوج به
عنوان دانشگاه مادر این استان توسعه گرایانه و مثبت است.
وی ابراز داشت :سعی می شود که از ظرفیت خیران برای کمک به رشد دانشگاه
یاسوج ،ساخت خوابگاه به ویژه برای دختران و دیگر امور استفاده بیشتری شود.
عریان گفت :انتظار می رود که رسانه ها و خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در این
زمینه فرهنگ سازی و اطالع رسانی الزم را انجام دهند.
افزون بر  6هزار دانشجوی پسر و دختر در رشته ها و مقاطع مختلف در دانشگاه
یاسوج در حال تحصیل هستند.

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت :عزم دادگستری با انشعابهای غیر مجاز
در در این استان جدی بوده و با خاطیان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهدگرفت.
مهرداد کرمی در دیدار با مدیر عامل آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد
در یاسوج ،اظهار داشت :امسال موضوع آب به مساله ای جدی و امنیتی تبدیل شده
است که از یک سو استان با کاهش بارندگیها و از سوی دیگر با افت منابع زیر زمینی
و کاهش آب سدها روبرو بوده است.
وی افزود :با این شرایط ،تأمین آب در روستاها با مشکالتی همراه شده ،اما مردم در
این مناطق آب نیاز داشته و این نیاز ضروری آنها باید به صورت جدی مورد نظر آب و
فاضالب روستایی باشد.
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اجرائیه پرونده9609983858100655

مشــخصات محکــوم لــه «محمــد حســین تقــی پورجــاوی فرزنــد عبدالحســین نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری
شهرســتان لــردگان بخــش خانمیــرزا شهرســتان لــردگان دهســتان خانمیــرزا مشــخصات محکــوم علیــه  -1مجیــد
کاظمــی فرزنــد حبیــب الــه نشــانی مجهــول المــکان -2قاســم تقــی پــور فرزنــد نــوذر نشــانی چهارمحــال وبختیــاری
لــردگان خانمیــرزا ده صحــرا محکــوم بــه بموجــب بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطه بــه شــماره وشــماره دادنامه
مربوطــه 960997358101042محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 32/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته
1/150/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی تاخیرتادیــه از 96/6/27حکــم غیابــی اســت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریخ
ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذاردمــاده  34قانــون احــکام مدنــی

متصدی اموردفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره1شهرالونی موسی عکاشه
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رونوشت آگهی حصروراثت

خواهــان رونوشــت حصروراثــت بابــک گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده
بــه کاســه 9709983844500037ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان رضــا گنجــی ارجنکــی دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم
منحصراســت بــه -1فاطمــه غامــی فرزنــد نجاتعلــی بــه ش ش 756متولــد 1322همســر-2برزو گنجــی ارجنکــی
فرزنــد رضــا بــه ش ش 886متولــد  1343فرزنــد -3بهمــن گنجــی فرزنــد رضــا بــه ش ش 62متولــد 1345فرزنــد
-4فیــروز گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه ش ش 22متولــد 1347فرزند-5بابــک گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا
بــه ش ش 47متولــد 1349فرزنــد -6کامــران گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه ش ش 1006متولــد 1352فرزنــد
-7حســین گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه ش ش2041متولــد 1357فرزند-8عبــاس گنجــی ارجنکــی فرزنــد
رضــا بــه ش ش 38متولــد 1356فرزنــد -9مهــران گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه ش ش 4623288978متولــد
1363فرزنــد -10نرگــس گنجــی ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه ش ش  40متولــد 1362فرزنــد -11شــکوفه گنجــی
ارجنکــی فرزنــد رضــا بــه ش ش5متولــد  1353فرزنــد اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریک
نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد
ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهــد شــد114

رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1396/12/16---139660319010002255هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی نقــی منگلیــان شــهربابکی بــه شناســنامه شــماره  13صادره
شــهربابک فرزنــد حاجــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  296/37متــر مربــع پــاک شــماره  265فرعــی از 4
اصلــی واقــع در صــادق آبــاد بخــش  47یــزد کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیت رســمی آقای محمــد صادق
رحیمــی یــزد بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد .بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره49م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1397/1/28تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/2/11
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1396/12/16---139660319010002252هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای میثــم باقــری نســب ســاراب بــه شناســنامه
شــماره  220صــادره شــهربابک فرزنــد عبــاس در ششــدانگ انبــار مصالــح ســاختمانی بــه مســاحت  1190/9متــر
مربــع پــاک شــماره  624فرعــی از  143فرعــی از  61اصلــی واقــع در اراضــی زینــل آبــاد بخــش  48یزد(جــاده
اســتبرق) خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبــاس باقــری نســب ســاراب محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره55م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1397/1/28تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/2/11

رئیس ثبت اسناد و امالک -حمید احمدپور
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فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به روش فشرده

رئیس ثبت اسناد و امالک -حمید احمدپور

1302

آگهی دعوت به افراز پالک  4471اصلی بخش  46یزد واقع در شهربابک اراضی
هاوشک

نظــر بــه اینکــه آقــای ســید محمــد کاظــم بنــی فاطمــه احــد از مالکیــن پــاک  4471اصلــی بخــش 46
یــزد واقــع در شــهربابک اراضــی هاوشــک ابتــدای بلــوار کشــاورز قصــد مجــزی نمــودن ســهم مشــاعی
خــود از پــاک مذکــور بــر اســاس قانــون افــراز مصــوب ســال  1357را دارد لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی
و صاحبــان حــق دعــوت میشــود روز شــنبه مــورخ  1397/2/ 15ســاعت  9صبــح در محــل ملــک فــوق
الذکــر حضــور یابیــد تــا حقــی از شــما تضییــع نگــردد ضمنــا عــدم حضــور شــما مانــع ادامــه عملیــات
ثبتــی نخواهــد شــد.م-الف61

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شهربابک -حمید احمدپور

1305

مفقودی

ســند مالکیت(بــرگ سبز)ســواری ســمند ســورن مــدل  96بــه شــماره پــاک 515-45ل 14بــه شــماره موتــور
 153H0004246و شــماره شاســی NAACY1YE7HF296616متعلــق بــه آقــای ابراهیــم حاتــم زاده
1306
مفقــود گردیــده اســت.

ابالغ وقت رسیدگی

ابــاغ وقــت رســیدگی بــه آقــای ســعید پــور اصــان قوجــه بیگلــو در تاریــخ 96/11/29خواهــان آقــای
ضرغــام ساســانیان بطرفیــت شــما دادخواســتی بخواســته مطالبــه وجــه چــک تقدیــم نمــوده اســت کــه بــه
ایــن شــعبه ارجــاع وبــه کاســه 960814ثبــت ووقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه مورخــه 97/2/29ســاعت
15:30تعییــن وقــت شــده اســت اینــک و بعلــت مجهــول المــکان بــودن شــما و بــه در خواســت
خواهــان وبــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک یــک نوبــت در یکــی از روز
نامــه هــای کثیــر االنتشــار اگهــی واز شــما دعــوت میشــود در جلســه فــوق در شــعبه 36شــورای حــل
اختــاف مجتمــع مرکــزی شــورای حــل اختــاف اردبیــل حاضــر و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم
را دریافــت وهــر گونــه دفــاع در مقابــل دعــوی اقامــه شــده داریــد بنمایــد در غیــر اینصــورت دادخواســت
ابــاغ شــده محســوب وشــورا اقــدام قانونــی را معمــول خواهــد نمــود.

مسئول دفتر شعبه 36شورای حل اختالف اردبیل

1307

ابالغ وقت رسیدگی

ابــاغ وقــت رســیدگی بــه آقــای افســر پــور اصــان قوجــه بیگلــو در تاریــخ 96/11/29خواهــان آقــای
ضرغــام ساســانیان بطرفیــت شــما دادخواســتی بخواســته مطالبــه وجــه چــک تقدیــم نمــوده اســت کــه بــه
ایــن شــعبه ارجــاع وبــه کاســه 960813ثبــت ووقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه مورخــه 97/2/29ســاعت
16:00تعییــن وقــت شــده اســت اینــک و بعلــت مجهــول المــکان بــودن شــما و بــه در خواســت
خواهــان وبــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک یــک نوبــت در یکــی از روز
نامــه هــای کثیــر االنتشــار اگهــی واز شــما دعــوت میشــود در جلســه فــوق در شــعبه 36شــورای حــل
اختــاف مجتمــع مرکــزی شــورای حــل اختــاف اردبیــل حاضــر و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم
را دریافــت وهــر گونــه دفــاع در مقابــل دعــوی اقامــه شــده داریــد بنمایــد در غیــر اینصــورت دادخواســت
ابــاغ شــده محســوب وشــورا اقــدام قانونــی را معمــول خواهــد نمــود.

مسئول دفتر شعبه 36شورای حل اختالف اردبیل
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای الــه ویــردی خانبابــازاده بــا رائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانــه اســناد رســمی
شــماره  51نمیــن درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک 3512فرعــی مفــروز ومجــزی شــده از 378فرعــی از 380اصلــی واقــع
در عنبــران بخــش ســه اردبیــل کــه در صفحــه 29ذیــل ثبــت 7311دفتــر جلــد 48بنامبــرده ثبــت وصــادر
شــده ودر اثــر نقــل ومــکان مفقــود گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت لــذا بــا ســتناد
مــاده 120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی ومتذکــر میگــردد هــر کســی نســبت بــه
ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده ویــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد
ظــرف ده روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه واصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه
رســمی تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض
بــدون ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی اداره ثبــت نمیــن نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی
وتســلیم آن بــه متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.

جمشید مولوی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نمین

مفقودی

1309

پاکــت تراکتــور  285بــه شــماره ســریال  L00690I1و شــماره موتــور  LFW01182Yبــه شــماره شاســی
1298
L15142مــدل  1390بنــام رحیــم خســروی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

شرکت آب منطقه ای کردستان

1294

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1396/11/17---139660319010002015هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم مریــم کربائــی شــهربابک به شناســنامه شــماره 4390
صــادره شــهربابک فرزنــد محمــد در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  33/7متــر مربــع پــاک شــماره 5
فرعــی از  3896اصلــی واقــع در اراضــی دانــا بخــش  46یــزد (خیابــان امــام نبــش کوچه شــهر کهنه)خریــداری از
مالــک رســمی آقــای محمــد مهــدی جنتــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره53م/الف
تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/2/11
تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه1397/1/28

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به پراکندگی و
تعداد زیاد روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ،گفت :از مجموع یک هزار و  640روستا در
این استان ،یک هزار و  460روستا دارای تاسیسات آبرسانی هستند.
فیض اهلل پاسره افزود :هم اینک  160روستای این استان دارای آبرسانی سیار هستند
و مشکلی در تأمین آب ندارند.
پاسره گفت :برای اولین بار سیستم قرائت ،ارائه و پرداخت قبض به صورت تمام
الکترونیک در روستاها انجام میشود و این خدمت نوین برای اطمینان مردم ،سهولت
پیگیری خطاهای احتمالی و بی نیاز شدن روستاییان به مراجعه به شهرها برای عملیات
بانکی ،انجام شده است.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی و
برخورد با انشعاب های غیر مجاز ،گفت :در سال  96حدود چهار هزار انشعاب غیر مجاز
در این استان شناسایی شده است.
آبرسانی به  48روستای این استان در مناطق مختلف با اعتباری بیش از  139میلیارد
و  220میلیون ریال با مشارکت بنیاد برکت در دست اجراست.
شاخص بهرهمندی از آب سالم در این استان به گفته مدیرعامل آبفای روستایی هم
اینک با  6درصد افزایش نسبت به سال  92از  68درصد به حدود  75درصد رسیده
است.
حدود  330هزار نفر از جمعت  700هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد در یک هزار و
 676روستای این استان ساکن هستند.
یکهزار و  420روستا از این تعداد دارای تأسیسات آبرسانی هستند.

شــرکت آب منطقــه ای کردســتان در نظــر دارد بــا رعایــت قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه اجرائــی آن  ،مناقصــه عمومــی یک مرحلــه ای همــراه با ارزیابــی کیفی ( روش فشــرده)
عملیــات اجرایــی قطعــه دوم و ســوم ســامانه انتقــال آب شــرب شــهر بانــه از ســد عبــاس آبــاد بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ( ســتاد) برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی ،فرآینــد ارزیابــی ،دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی
پاکــت هــا را از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویت
قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه  97/02/01می باشــد.
ـزار :شــرکت آب منطقــه ای کردســتان– ســنندج – خیابــان پاســداران – جنــب مهمانســرای جهانگــردی تلفــن087 – 33622949-51 :
 - 1نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گـ
و دورنــگار 33622947 :
 -2نــام و نشــانی واحــد خدمــات مهندســی مشـ
ـاور :شــرکت مهندســین مشــاور مــوج آب بــه نشــانی :تهــران – بزرگــراه همــت – شــهرک گلســتان – میــدان اتریــش
– خیابــان بنفشــه – پــاک  – 53واحــد یــک – تلفــن  – 44736681 – 02144736669دورنــگار 44734786
ـریازکار :احــداث مخــزن  ،2000 m3احــداث ســاختمان و نصــب تاسیســات ایســتگاه پمپــاژ ،تهیــه و حمــل و نصــب لولــه هــای فــوالدی بــه اقطــار  400و  700میلیمتــر
- 3شــرحمختصـ
و بطــول هــای  400متــر و  6300متــر  ،احــداث حوضچــه هــا و خریــد و نصــب شــیرآالت و اتصــاالت و اجــرای پوشــش حفاظتــی و احــداث جــاده دسترســی وغیــره مطابــق بــا اســناد مناقصــه.
 - 4روش تأمین مالی پروژه  :از محل تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) اسناد خزانه ( قسمت اعظم) و اوراق مشارکت
 - 5برآورد کار :حدود  220میلیارد ( دویست و بیست میلیارد) ریال بر اساس فهرست بهای سال 97
 - 6مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5720 :میلیون ریال
 -7مدت پیمان( 20 :بیست) ماه.
 - 8محل اجرای پروژه :استان کردستان –شهرستان بانه
 -9شرایط شرکت کنندگان :شرکت کنندگان بایستي دارای حداقل پایه  4رشته آب و دارای ظرفیت آزاد باشند.
 - 10تاریخ  ،مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از سایت :از روز شنبه  97/02/01لغایت 97/01/05
 - 11مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد :ســاعت  10روز یکشــنبه مــورخ  . 97/2/23الزم بــه ذکــر اســت مــواردی از اســناد مربــوط را کــه الزم اســت تکمیــل و در ســایت
بارگــذاری نماییــد و ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه و پاکــت ج را در پاکــت الک و مهــر شــده بــه اداره حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب منطقــه ای کردســتان تحویــل نماینــد.
 -12زمانی بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز یکشنبه مورخ 97/02/23
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس02141934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت دوم97/1/29 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/1/28 :
شناسه آگهی163574 :
v

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  154/76مترمربــع
بــه شــماره فرعــی  1559مجــزی شــده از  800از ســنگ اصلــی  93واقــع در قریــه نــاو بخــش  27گیــان تصرفات
مالکانــه آقــای محمــود فتــح الهــی عنبــران فرزنــد رحیــم الــه انتقالــی ملــک از مالــک رســمی فتــح الــه فتــح
الهــی عنبــران محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام محمــود فتــح الهــی عنبــران
منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حدود پــاک موصــوف از
مــورخ  97/2/17راس ســاعت  10صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده  86آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از
گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت به وســیله متقاضی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره
بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .تاریــخ انتشــار97/1/28:
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آگهی شرکت در مناقصه عمومی شماره 97/01

نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن  074-33334812 -13در
نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی ذکر شده با شرایط عمومی و
اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های فعال در زمینه تجهیزات ذخیره سازی اطالعات ،
پشتیبان گیری و سخت افزار واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  :روز دوشنبه 97/1/27
 -1موضوع مناقصه  :خرید  ،نصب و راه اندازی سامانه ذخیره سازی اطالعات مدل EMC UNITY400
 -2مدت و محل اجرای پروژه 20 :روز  -شهرستان بویراحمد  -شرکت آب منطقه ای
 -3پایه و رشته شرکت پیمانکاری  :کلیه شرکت های فعال در زمینه تجهیزات ذخیره سازی اطالعات  ،پشتیبان
گیری و سخت افزار
 -4مبلغ برآورد پروژه  2100000000 :ریال
 -5مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  97/1/27لغایت 97/2/2
 -6محل دریافت اسناد :از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحویل پیشنهاد ها :حداکثر تا ساعت  12روز شنبه مورخ 97/2/15
 - 8محل تحویل و بازگشایی :یاسوج  -بلوار شهید مطهری  -شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه
و بویراحمد  -دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
 -9مدت اعتبار پیشنهاد ها :سه ماه شمسی
 -10تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  13روز شنبه مورخ97/2/15
 -11نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت سهامی آب
منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد معادل  105000000ریال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه
(/123402ت50659ه مورخ  )1394/09/22باشد.
 -12محل تامین اعتبار  :از محل اعتبارات عمرانی شرکت
 -13مبلغ خرید اسناد  :مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب  2175084032002سیبا نزد بانک ملی به
نام حساب درآمد شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد
سایر موارد :حضور نمایندگان رسمی شرکت همراه با داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکتها
بالمانع می باشد -هزینه انتشار دو نوبت آگهی و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه می باشد-برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  074-33334812-13تماس حاصل فرمایید.
دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

