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یکشنبه 13  اردیبهشت ماه 1394 سال یازدهمـ  شماره 2555 

احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست( 

در پرونده کالسه 9309982622101481 این شعبه شاهین عالی منش به  اتهام شرکت در 
سرقت تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری به 
نامب��رده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتش��ار ای��ن آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
منشی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هشتگرد

عبدالوحید مهدوی آسیابر 
م الف 19814 

احضار متهم 
در پرونده کالسه 9309982654900773 این شعبه سید محسن عظیم زاده موسوی فرزند 
میر قوام به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن مته��م و در اجرای مقررات م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور کیفری ب��ه نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتش��ار این 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
بازپرس شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 فجر

 مستقر در ناحیه 3 شهید بهشتی کرج 
وحید درستی  

م الف 19877

برابر حکم ش��ماره 9309972612702220- 93/11/23 صادره از شعبه 27 
دادگاه خان��واده کرج زوجه زهرا محمدی گودیزی به دفترخانه مراجعه نموده و 
تقاضا ثبت طالق را دارد ازاینرو به آقای امیر مس��عود خاکی اخطار می ش��ود تا 
ی��ک هفته پس از روی در دفترخانه حض��ور یابد. در غیر اینصورت برابر قانون 

اقدام خواهد شد. 
سردفتر ازدواج 20 و طالق 16 کرج 
سید علی میرسعیدی

م الف 19821 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده است بمساحت 188/50 مترمربع دارای پالک  495 
فرعی از 261 اصلی بخش 2 ثبت گرگان ملکی فاطمه بردبار فرزند موسی در ساعت 10/30 صبح روز یک شنبه 94/3/9 
در مح��ل وقوع مل��ک  واقع در گرگان کوی انجیراب نب��ش انجیراب 16 بعمل خواهد آم��د از اینرو چنانچه مجاوری 
نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل اس��ت می تواند فقط تا س��ی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدی��د ح��دود اعتراض خود را کتبا با ذکر ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرس��تان گرگان تس��لیم نموده و عالوه بر آن 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر 
اینص��ورت متقاضی ثبت یا نماین��ده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را 
دریافت و به اداره ثبت تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به 

صدور سند مالکیت خواهد نمود. 
تاریخ انتشار : روز یک شنبه مورخ 1394/2/13

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م الف 2130 

    

    

""توکل" قدیمی ترین 
حمام تاریخی شهر کنگاور

حم��ام "توکل" یکی از آثار تاریخی ش��هر 
کنگاور از توابع استان کرمانشاه است. به گزارش 
ایس��نا ، حمام تاریخی "کهنه" که در میان مردم 
کن��گاور به حم��ام "توکل" معروف اس��ت، در 
بی��ن حمام های تاریخی این ش��هر قدیمی ترین 
محسوب شده و در ضلع غربی معبد آناهیتا و در 
ضلع جنوبی راسته پاالندوزها در محله گرگون 
کنگاور ق��رار دارد. این حمام دارای س��ربینه ای 
هشت ضلعی و با قطرهای 585×575 سانتیمتر 
اس��ت. در هر ضلع صفحه ای س��اخته شده که 
رختکن حمام است. بام گرمخانه از دو قسمت 
تشکیل می ش��ود. قسمت وسط گنبدی مدور و 
اط��راف گنبد طاق های جناغی اس��ت. در ضلع 
ش��مالی بنا، خزینه آب گرم و در سمت غرب، 
خزینه آب سرد اس��ت، اما اخیرا محل ورود به 
خزینه آب گ��رم را چیده و حم��ام را به دوش 
تبدیل کرده اند و خزینه آب س��رد هم به خلوتی 
مبدل ش��ده اس��ت. در ضلع ش��رقی گرمخانه 
محوطه ای مستطیل ش��کل است با طاق هاللی 
که تنورخانه حمام بوده و هس��ت. گفتنی است، 
حمام قدیمی توکل مربوط به دوره صفوی است 
که این اثر در تاریخ 16 آبان 1379 به  عنوان یکی 

از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
  

کاروان های آزاد ساماندهی می شوند
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان 
اینکه در تالشیم تا اعزام زائران عتبات به سامرا 
از سر گرفته شود، گفت: ساماندهی کاروان های 
آزاد از مس��یر ویزا در دس��تور کار سازمان حج 
و زیارت اس��ت. محسن نظافتی در گفت وگو با 
فارس، درباره اعزام زائران عتبات به سامرا گفت: 
اعزام به سامرا را هفته ای 2 تا 3 بار رصد می کنیم 
زیرا غیر از برقراری امنیت نیاز به زیرساخت های 
فراوان برای اعزام زائران داریم. وی در خصوص 
نظارت بر کاروان های آزادی که به عتبات اعزام 
می شوند، گفت: این کاروان ها چون برای ثبت نام  
پایگاه مش��خصی ندارند و بس��یاری از آنها در 
مس��اجد، هیات ها و خانه ها ثبت ن��ام می کنند 
نمی توان نظارت کافی بر آنها داش��ت. نظافتی با 
بیان اینکه بعضی از ای��ن کاروان ها حتی دارای 
تاریخ مش��خص برای حرکت نیس��تند و گاهی 
افراد به تنهایی به کربال یا نجف س��فر می کنند 
و در آنجا یک کاروان را تشکیل می دهند، گفت: 
طبق مصوبه ای که در س��ازمان ح��ج و زیارت 
گذرانده ایم قرار اس��ت از مس��یر ویزا این افراد 
ساماندهی ش��وند و بر هر کاروانی را که اطالع 

پیدا کنیم آزاد است نظارت می کنیم. 

خرب روز

راه اندازي اولين موزه ميراث روستایي 
حاشيه کویردر بيابانك سرخه

تفاه��م – گ��روه گردش��گری: مدیر کل 
میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري 
اس��تان س��منان از راه اندازي اولین موزه میراث 
روستایي حاشیه کویر کشور در بیابانک سرخه 
خبر داد. »حس��ین خواجه بیدختي« در جلس��ه 
بررس��ي راه ان��دازي ای��ن موزه اظهار داش��ت: 
بیابان��ک به دلیل برخورداري از بافت تاریخي و 
قدمت س��ه هزار ساله گزینه مناسبي براي ایجاد 
موزه میراث روس��تایي اس��ت. وي ب��ا تاکید بر 
اینکه جریان داشتن زندگي در روستا زمینه ساز 
احیاي بافت تاریخي و ایجاد موزه است، گفت: 
بیابان��ک ظرفیت باالیي براي جذب گردش��گر 
دارد. ناظر پروژه هاي ملي موزه هاي روستایي و 
عشایري کشور نیز در این جلسه سابقه تاریخي 
روس��تاي بیابانک را قابل توجه دانست و افزود: 
اداره کل می��راث فرهنگي و بنیاد مس��کن باید 
در زمین��ه احیاي بافت تاریخ��ي، ایجاد موزه و 
رونق گردشگري این روستا تعامل داشته باشند. 
»محمود طالقاني« بازگشت زندگي به این روستا 
را در احیاي روستا و ایجاد موزه موثر دانست و 

گفت: بیابانک قابلیت ایجاد این موزه را دارد. 

 رکورد ورود گردشگر 
به روستای تاریخی ابيانه شکسته شد

دهی��ار روس��تای تاریخی ابیان��ه گفت: با 
ورود21 ه��زار گردش��گر به روس��تای تاریخی 
ابیانه ، رکورد ورود گردشگر به روستای تاریخی 
ابیانه شکس��ته ش��د. محمد عادلی در گفت وگو 
ب��ا فارس اظهار کرد: روس��تای تاریخی ابیانه در 
روز 11اردیبهشت میزبان 21هزار گردشگر بود. 
وی اف��زود: ورود ای��ن تعداد گردش��گر در یک 
روز رکورد تاریخی محس��وب ش��ده و در طول 
تاری��خ ابیانه هیچ وقت این تعداد گردش��گر به 
این روستا نیامده بودند. دهیار ابیانه رکورد قبلی 
ورود گردشگر به روستای ابیانه را روز 15خرداد 
سال 93 عنوان و تصریح کرد: در 15خرداد سال 
93 تعداد 15 هزار گردشگر وارد ابیانه شدند که 
آمار روز 11 اردیبهش��ت ب��ا ورود 21 هزار نفر 
در کش��ور برای ورود به یک روس��تای کوچک 
تاریخی بی نظیر اس��ت. وی خاطر نش��ان کرد: 
ترافیک ماش��ین ها در ورودی روستا گاه به پنج 
کیلومتر می رسید و با این حجم ترافیک تعریض 
ج��اده ورودی ابیانه ضروری به نظر می رس��د. 
عادلی علت ورود گردش��گران زیاد را ایام میالد 
امام علی )ع( و تعطیلی روز ش��نبه عنوان و اضافه 
ک��رد: در این ایام با توجه به خنکی آب و هوای 
منطقه نطنز گردشگران زیادی وارد ابیانه می شود. 

خرب روز  عمليات اجرایی 8 دهکده گردشگری
در سواحل جنوبی کشور

گروه گ��زارش: مع��اون رییس  تفاه��م – 
جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردش��گری اعالم کرد:عملیات اجرایی 
8 دهکده گردش��گری، در سواحل جنوبی کشور 
 ظرف 2س��ال آین��ده انجام می ش��ود. مس��عود 
سلطانی فر در مراس��م روز ملی خلیج فارس در 
قش��م و در جمع مردم و مسووالن این شهرستان 
با اشاره به موضوع گردشگری در مناطق ساحلی 
جن��وب گف��ت: 8 نقط��ه را در س��واحل جنوبی 
شناس��ایی ک��رده ایم که از ش��رقی تری��ن منطقه 
دریای��ی عمان در مرز با پاکس��تان تا غربی ترین 
نقطه خلیج فارس در استان خوزستان  است.وی 
انجام عملیات اجرای��ی این 8 دهکده را در زمان 
دولت تدبیر و امید اعالم کرد و گفت: شناس��ایی 
این مناطق انجام ش��ده است؛ 3نقطه در هرمزگان 
است که کار مطالعاتی و واگذاری زمین و انتخاب 
ش��ریک داخلی در س��ال 94 انجام خواهد ش��د. 
س��لطانی فر افزود:3هزار کیلومتر نوار س��احلی 
در جنوب کش��ور داریم اما تاسیسات قابل توجه 
گردش��گری در این منطقه وجود ن��دارد ، به جز 
کیش و تا حدودی قش��م در بقیه مناطق ساحلی 
جنوب س��رمایه گذاری خوبی انجام نشده است.
وی تاکید کرد:تالش این است با احداث دهکده 
های گردشگری که با مشارکت بخش خصوصی 

خواه��د بود؛ گردش��گری را در این منطقه رونق 
ببخش��یم تا هم حض��ور مردم و گردش��گران در 
س��واحل جنوب و هم رونق منطقه بیش��تر شود. 
سلطانی فر اعالم آمادگی کرد که به سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی برای س��اخت اماک��ن اقامتی 
تس��هیالت ارزان قیمت از محل صندوق توسعه 
ملی اعطا می کند.وی از س��رمایه گ��ذاران برای 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری قشم دعوت 
ک��رد و گفت:با تامین تس��هیالت ارزان قیمت از 
صندوق توسعه ملی س��رمایه گذاران را حمایت 

می کنیم،و منطقه آزاد قشم در اولویت قرار دارد.
سلطانی فر سپس به سفر رییس جمهوری به شیراز 
و بازدید از تخت جمشیداشاره کردو  گفت:تعداد 
گردشگران بازدید کننده از تخت جمشید در سال 
93 نسبت به سال 92 رش��د 100درصدی داشته 
است.رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردش��گری افزود:اغل��ب هت��ل ها ب��ا تراکم 
گردش��گر مواجه بوده اس��ت،بخش گردشگری 
از رکود خارج ش��ده و به رش��د و توسعه رسیده 
اس��ت.گفتنی است ، سلطانی فر در دومین روز از 

سفر خود به جزیره قشم کلنگ بزرگترین پارک و 
کمپینگ ساحلی کشور را که  3/12 هکتار وسعت 
دارد؛ب��ه زمین زد.وی در حی��ن بازدید اعالم کرد 
که منطقه آزاد قشم اجرای طرح های گردشگری 
جزی��ره هنگام  را در دس��تور کار خود قرار داده 
است ، سازمان میراث فرهنگی نیز از این طرح ها 
حمایت خواهد کرد.وی تاکید کرد که محور طرح 
توسعه گردش��گری در جزیره هنگام گردشگری 
حالل است. جزیره هنگام ظرفیت های خوبی در 
این زمینه دارد اما اقدام خاصی انجام نشده است.
س��لطانی فر اظهار داشت که تفاهم با مدیر عامل 
منطقه آزاد قش��م ؛ موجب توجه بیشتر به جزیره 
هنگام  می شود.س��لطانی فر ابراز امیدواری کرد 
ظرف 3 سال آینده عملیات اجرایی طرح ها انجام 
ش��ود.جزیره هنگام با 33 کیلومتر مربع وسعت، 
جزی��ره بکری اس��ت ک��ه  قابلیت ه��ای طبیعی 
گردش��گری منحصر به فردی دارد،در عین حال 
نزدیکی آن به قش��م این امکان را فراهم می سازد 
که از ظرفیت های زیرس��اختی قشم نیز استفاده 
کند.رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و 
گردشگری همچنین از اقامتگاه بوم گردی"ناخدا 
امینی" دیدن کرد. اقامتگاه بوم گردی"ناخدا امینی" 
یکی از 26 اقامتگاهی اس��ت ک��ه روزانه پذیرای 

یکصد گردشگر خارجی است.

کیش در جذب گردشگر سالمت می تواند خط اول باشد
تفاه��م – گروه گردش��گری: رییس بیمارس��تان تخصصی و فوق تخصصی کی��ش با تاکید بر 
وجود ظرفیت ها ، امکانات و پزش��کان و کادر درمانی متخصص گفت : با همت جمعی ، کار تیمی 
و ریل گذاری مناسب کیش می تواند در جذب گردشگر سالمت در خط اول کشورهای منطقه قرار 
گیرد .محمد خلخالی در همایش بزرگداش��ت روز ملی خلیج فارس در سخنانی با محوریت ' نقش 
توریس��م س��المت در منطقه خلیج فارس ' ، گردشگری س��المت را چالشی نو برای کشورها عنوان 
ک��رد. وی اف��زود : فعالیت های زی��ادی در این حوزه صورت گرفته اس��ت و در کیش هم کارگروه 
گردشگری سالمت ایجاد شده است . وی افزود : تالش ما ایجاد 'هاب' در عرصه گردشگری سالمت 
بود تا بتوانیم عالوه بر ارائه خدمات به ش��هروندان خود مقصد گردش��گری سالمت برای کشورهای 
منطقه ، آسیای میانه ، عراق ، کردستان عراق و کویت باشیم . خلخالی گردشگری صنعتی را ارز آور 
دانس��ت و گفت : زمانی که بحث گردشگری سالمت مطرح می شود نشان از این دارد که آن کشور 
مرفه ، امن و ظرفیت های زیادی در این عرصه دارد وی با بیان اینکه گردش��گری س��المت در دنیا 
رو به گسترش است افزود : در سال 2005 تنها 19 میلیون مسافر با ارزش 20 میلیارد دالر در بحث 
گردشگری سالمت فعال بودند که در سال 2010 این میزان به 40 میلیون مسافر رسید که 4 درصد از 
حجم گردشگری جهانی را تصرف کرده است . خلخالی گفت : ایران در سال 83 توانست 12 هزار 
 بیمار خارجی پذیرش کند که در س��ال 84 این میزان به 17 هزار و 500 نفر رس��یده اس��ت که نشان 
می دهد ظرفیت های زیادی در این زمینه وجود دارد و می توان این تعداد را افزایش داد. وی تسهیل 
س��رمایه گذاری ، نقش دولت ، اس��تفاده از امکانات اقتصادی ، ایجاد پرواز مستقیم خارجی به کیش ، 
تسهیل فرآیند گردشگری ، ارائه امکانات ویژه همچون هتلینگ از راه های پیشنهادی برای ساماندهی 

صنعت گردشگری در ایران عنوان کرد. 

رایزنی تشکل های گردشگری با مجلس 
تعدادی از اعضای انجمن های غیر دولتی گردشگری به صحن مجلس رفتند و در دو دیدار جداگانه 
با رییس فراکس��یون گردشگری مجلس و رییس کمیس��یون امور داخلی و شوراهای مجلس مطالبات 
و دغدغه های خود را مطرح کردند. به گزارش ایس��نا، جواد هادی زاده، یکی از نمایندگان تش��کل های 
غیردولتی گردش��گری حاضر در این دیدار خطاب به جبار کوچکی نژاد، رییس فراکسیون گردشگری 
مجلس گفت: ما خواس��تار تعامل بهتر دستگاه های دولتی با تشکل های غیر دولتی و تسهیل در فرآیند 
همکاری دستگاه های تخصصی با سازمان های غیر دولتی هستیم. وی همچنین درخواست کرد؛ شرایط 
حضور نمایندگان تشکل های گردشگری در جلسات داخلی فراکسیون های مرتبط با موضوع کاری آن ها 
فراهم شود. این فعال گردشگری تاکید کرد: دستگاه های مرتبط دولتی مانند سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری رویکرد اجرایی تشکل ها را بیشتر دنبال کنند. بابک مغازه ای، یکی دیگر از اعضای انجمن های 
غیر دولتی گردش��گری درباره ی گروه کاری این تشکل توضیح داد: گروه کاری تشکل های غیر دولتی 
حامی گردشکری پایدار کشور با تجمیع 61 انجمن از 23 استان شکل گرفته است ودر زمینه معیشت 
جایگزیِن مناطق روستایی با تکیه بر گردشگری پایدار فعالیت می کند که در این زمینه نیازمند حمایت 
نمایندگان مجلس است. این فعال گردشگری در همدان اظهار کرد: توانمندسازی فعاالن گردشگری در 
استان های مختلف و امکان سنجی گردشگری روستایی حمایت های قانونی نمایندگان مجلس را طلب 
می کند. در ادامه ی این دیدار جبار کوچکی نژاد - رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسالمی 
گفت: ما پیگیری های الزم را انجام خواهیم داد تا دستگاه های مرتبط با گردشگری حمایت بیشتری از 
تش��کل ها داشته باشند و تسهیل ارتباط تشکل های غیر دولتی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری را از طریق نماینده پارلمانی سازمان میراث پیگیری پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد: 

نمایندگان مجلس نیز خواستار تعامل و ارتباط بیشتر با تشکل های غیر دولتی هستند .

نوبت دوم 

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
اداره کل راه وشهرسازی استان چهارمحال وبختیاری درنظردارد ازبین پیمانکاران واجد شرایط براساس قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه های اجرایی آن مصوبه 
ش��ماره 84178/ت34162ه مورخ 85/7/6 هیات محترم وزیران نس��بت به انتخالب پیمانکار اقدام نماید . لذا ازکلیه ش��رکتهای پیمانکاری دارای صالحیت )باشرط 
اجرای کار مش��ابه دارای رضایت نامه ازکارفرماحداکثر در پنج س��ال گذش��ته (دعوت به عمل می آید باتوجه به مواردذیل وبادردست داشتن معرفینامه جهت خرید 

ودریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند 

مبلغ برآورد اولیه به میلیون نام پروژه ردیف
ریال )به روز شده (

مبلغ تضمین 
شرکت درمناقصه 

به ریال 

روش برگزاری 
مناقصه 

پایه مورد 
نظر 

یک مرحله ای  16000150/000/000احداث فرمانداری شهرستان بن 1

چهار 
یاباالتر 

ساختمان 
)ابنیه (

یک مرحله ای 8900080/000/000احداث امورمالیاتی سامان  2
پنج یاباالتر 
ساختمان 

)ابنیه (

تکمیل ساختمان فرمانداری 3
یک مرحله 299050/000/000شهرستان کوهرنگ 

پنج یاباالتر 
ساختمان 

)ابنیه (

محل دریافت اسنادمناقصه : اداره پیمان ورسیدگی حوزه مدیریت اجرایی ساختمان وتاسیسات دولتی وعمومی اداره کل راه وشهرسازی استان 
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی بانکی 

تاریخ مراجعه دریافت اسناد : از زمان انتشار آگهی نوبت اول تا هفت روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
مهلت ارسال پس از بازگشایی پاکت های مناقصه جزء اسناد مناقصه بوده وبه هیچ عنوان بازپس داده نمی شود 

ضمانت نامه بانکی شرکت درمناقصه پس از اعالم برنده اول ودوم عودت داده می شود وضمانت نامه های برنده اول ودوم تازمان انعقاد قرارداد نگهداری می گردد
محل تامین اعتبار از محل هدفمند نمودن یارانه ها می باشد 

آدرس وب سایت : www.road-chb.ir  تلفن تماس 33333222- 038  
درضمن آگهی درپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی  http://iets.mprg.ir نیز درج گردیدده است 

قاسم قاسمی
مدیرکل

نوبت دوم 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات : 036 / 394 / 1 
مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه 

موضوع مناقصه : تکمیل عملیات گازرسانی به صنایع پراکنده کرمانشاه، ماهیدشت و قصرشیرین شامل: 532 متر خط تغذیه 12 اینچ، 24 متر شبکه 
فوالدی، تبدیل 11 عدد شیردسته کوتاه به دسته بلند، محوطه سازی ایستگاه، تست پوشش و ...  

شرکتهای متقاضی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه می توانند از تاریخ درج آگهی تا 94/2/16 ضمن واریز مبلغ 100/000 ریال 
به حس��اب ش��ماره 44244 بانک تجارت بانک تجارت شعبه شهید بهشتی )کد 18040( بنشانی کرمانش��اه، میدان آزادی ابتدای بلوار شهید بهشتی 
شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 مراجعه و با ارائه تصویر گواهی نامه صالحیت پیمانکاری و اعالم آمادگی کتبی، فرم استعالم ارزیابی 

کیفی و اسناد مناقصه را دریافت دارند. 
آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94/2/28 می باشد. 

تاریخ بازگشایی پیشنهادات پس از ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست شرکتهای دارای صالحیت از طریق دعوتنامه کتبی به اطالع مناقصه گران 
رسانیده خواهد شد.  

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  40/000/000 ریال است که باید مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و سایر دستورالعملهای مرتبط با آن 
به همراه سایر اسناد مناقصه ارائه گردد. مناقصه گران می توانند سپرده نقدی را نیز بعنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب 2174633752008 

بانک ملی- شعبه مرکزی کرمانشاه به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز و رسید آنرا دریافت و ارائه نماید. 
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی )www.NIGC.KSh.ir(  مراجعه نمایند. 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه 

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان کرمانشاه 

)سهامی خاص(

آگهی تجدید مناقصه شماره گ 53 / 93 / 64 

)یك مرحله ای(

نوبت دوم

شهرداری قائم شهر با استناد مجوز شورای  اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به خرید 300 عدد مخزن زباله 770 لیتری را 
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالع بیشتر همه روزه 
از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه 

به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند. 
1- نوع کار: خرید 300 عدد مخزن زباله 770 لیتری 

2- زمان تحویل: 1 ماه
3- محل تحویل و اخذ اسناد: واحد قراردادها شهرداری قائم شهر 

4- مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری جهت فروش اسناد و 10 روز کاری جهت تحویل 
اسناد 

5- مبلغ کل برآورد: 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال( می باشد.
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% بهای کل برآورد: 100/000/000 ریال )صد میلیون ریال( می باشد.

7- نوع سپرده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه 
8- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط شود. 

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
سید علی حجازی- شهردار قائم شهر

آگهی مناقصه عمومی  به شماره 5041/2-10


