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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

ش��رکت ش��هرکهای صنعتی گیالن در نظر دارد نس��بت به واگذاری تعدادی عرصه کارگاهی و صنعتی به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت براساس قیمت کارشناسی و با رعایت صرفه و صالح شرکت به اشخاص حقوقی واجد شرایط )جواز تاسیس( اقدام نماید.

زمان انتشار در سایت:  روز سه شنبه مورخ95/11/26 ساعت 16:00
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 95/12/5

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و بازدید: روز یک شنبه مورخ 95/12/15 ساعت 11:30
زمان بازگشایی: از ساعت 12 روز یکشنبه 95/12/15 آغاز و بترتیب ردیفهای جدول انجام خواهد شد.

ضمنآ رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
• برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده، پرداخت تضمین ش��رکت در 

مزایده)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و...در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
• پیشنهاد می گردد قبل از ارایه قیمت پیشنهادی ،از موقعیت های موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

• پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه، کلیه هزینه های احتمالی نقل و انتقال و دارایی و عوارض و...به عهده برنده مزایده می باشد.
• مبلغ تضمین شرکت در مزایده و نوع آن: فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی )به مبلغ مندرج در جدول پیوست( به حساب سیبای بانک ملی رشت به شماره 2175674402007 

که مدت اعتبار آن 3 ماه بوده و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر به دستور کارفرما باشد.
• مدت اعتبار پیشنهادات: یک ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات

• شرایط پرداخت: 30 درصد از قیمت کل حقوق انتفاع عرصه بصورت نقدی دریافت میگردد و الباقی در 10 قسط با سررسید هر سه ماه یکبار) سی ماه(.
• نشانی کارفرما: رشت کمربندی شهید بهشتی – روبروی کمیته امداد- شرکت شهرکهای صنعتی گیالن.

• اطالعات تکمیلی مزایده از طریق وب سایت »شرکت شهرک های صنعتی گیالن« به نشانی www.gilaniec.ir  قابل دسترسی می باشد.
• عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

• مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02127313131 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir( ، بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است. 

شرکت شهرکهای صنعتی گیالن
لیست تعرفه هاي متقاضیان جهت برگزاري مزایده 9516

نام شهركرديف
مساحت

آدرسقيمت پايهقطعهكاربري)مترمربع(

ناحيه كارگاهي 1
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 892/380/000كارگاهي185.4رشت

ناحيه كارگاهي 2
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 742/380/000كارگاهي185.4رشت

شهرك صنعتي 3
آستارا روستاي ويرمونيريال 70450/000صنعتي4016.78آستارا

ناحيه كارگاهي 4
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 922/380/000كارگاهي185.4رشت

ناحيه كارگاهي 5
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 722/380/000-71كارگاهي370.8رشت

ناحيه كارگاهي 6
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 612/380/000-60كارگاهي370.8رشت

ناحيه كارگاهي 7
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 702/380/000كارگاهي185.4رشت

شهرك صنعتي 8
كيلومتر 25 جاده تالش – آستاراريال 14635/000صنعتي1856كشلي تالش

ناحيه صنعتي 9
لنگرود – روستاي اطاقورريال 105540/000صنعتي2845.87اطاقور

ناحيه كارگاهي 10
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 902/380/000كارگاهي185.4رشت

ناحيه كارگاهي 11
رشت – بلوار امام نرسيده به ميدان گيل دانشگاه پيام نور انتهاي كوچهريال 912/380/000كارگاهي185.4رشت

10572.65

شرکت شهرکهای صنعتی گیالن

آگهی مزایده عمومی 9516
نوبت دوم

دکتر کی��وان محمدی در مراس��می که به 
مناسبت س��الروز پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی با حضور رئیس مرکز آموزش دولتی 
کشور در س��الن اجتماعات س��ازمان برنامه و 
بودج��ه گیالن برگزار ش��د،با بیان اینکه صلح، 
وح��دت و اقتدار از مهمترین پیام  های انقالب 
اسالمی به جهانیان اس��ت، اظهار کرد: مردم با 
رای 9۸ درص��دی خود به جمهوری اس��المی 
ایران آری گفتند لذا هرگونه شک در راهی که 
ملت برگزیده می  تواند مسائلی را برای کشور 
به دنبال داش��ته باشد که اکنون شاهد تجلی آن 

در خاورمیانه هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گیالن 
بر بحث »آم��وزش« در همه زمینه ها تاکید کرد 
و گف��ت:در برخی امور اجازه تصحیح و ترمیم 
داری��م ولی اجازه پش��یمانی نداری��م. اگر قرار 
اس��ت راهی را که تا امروز آمدیم به درس��تی 
تصحیح کنیم نیازمند آموزش با وجود مراکزی 
مانن��د مرکز آموزش و پژوهش های توس��عه و 
آینده نگری هس��تیم.وی رمز پای��داری انقالب 
اس��المی را وح��دت و همدلی عن��وان کرد و 
افزود:عل��ی رغ��م اختالف نظره��ا، وحدت و 
همدلی همواره سرلوحه امور بوده ولی باید 

پختگی الزم را ب��رای مدیریت و حل اختالف 
نظرها داش��ته باش��یم. ملت ایران ب��ا تبعیت از 
فرامین امام)ره( و مق��ام معظم رهبری هیچ گاه 
از آرمان های انقالب دس��ت نکشیده و نخواهد 
کش��ید.این مقام مس��ئول تصریح ک��رد: دنیای 
امروز دنیای آموزش دایمی است لذا اگر از آن 
غافل شویم در بسیاری از امور با مشکل روبرو 
خواهیم شد.دکترمحمدی با بیان اینکه سازمان 
برنامه و بودجه به عنوان یکی از س��ازمان های 
متولی توس��عه کش��ور همواره ت��الش نموده 

در بحث آموزش پیش��تیاز باشد،تصریح کرد: 
اگر قرار اس��ت کش��ور توس��عه یابد نیازمند 
کسانی هس��تیم که انواع مهارت ها را آموزش 
دیده باش��ند.رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
گیالن بر اهمیت خودکفایی در توس��عه اشاره 
ک��رد و گفت:یک��ی از مش��کالت کنونی این 
اس��ت که اس��تان ها بیش از آنک��ه تولیدکننده 
باش��ند مصرف کننده هس��تند. امیدواریم همه 
استان های ایران آنقدر خودکفا شوند که نیازی 

به پول نفت نداشته نباشند.

مهندس سیاوش پور- رئیس کل دادگستری 
در هفتمین جلسه ش��ورای مدیریت پیشگیری 
از وقوع جرم اس��تان با تش��کر از مسئوالنی که 
اقدامات عملیاتی سازمان خود را در پیشگیری از 
خشونت ارائه نمودند، مبحث خشونت را دارای 
ریشه های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.وی 
آموزش در محالت و ارائه سبک زندگی مناسب 
و آموزش های روز جامعه را دارای چشم انداز 
خوبی دانس��ت و ابراز امی��دورای کرد اگر این 
آموزش ها به طور صحیح و کافی انجام ش��ود 
به کاهش جرم در جامعه منجر خواهد ش��د.این 
مقام ارش��د قضایی ب��ا بیان اهمی��ت مدیریت 
ش��هر ی تصریح کرد:ثبات و س��المت، اولویت 
بندی، قانونمندی، م��ردم داری و اجرائی کردن 
پروژه ه��ای نیمه تمام، مس��ائل م��ورد انتظار از 

شهرداری ها می باشد.سیاوش پور بهره برداری 
از مرکز نگهداری معتادین متجاهر که به کمک 
بهزیستی، ش��هرداری، دانش��گاه علوم پزشکی 
و دس��تگاه قضایی انجام ش��د را اقدامی بزرگ 
عنوان کرد و گفت:از لحاظ رفتاری ترویج مواد 

باعث آلودگی و انحراف جامعه خواهد ش��د و 
باید تمامی نهادها در این طرح مشارکت داشته 
و زمینه برگش��ت این افراد به زندگی س��الم را 
مهیا نمایند.وی همچنین از ش��هرداری خواست 
تا با مس��اعدت دادستانی رشت در جمع آوری 
متکدیان ت��الش نمایند.رئیس کل دادگس��تری 
اس��تان در ادامه با تقدیر از همکاری پیشگیرانه 
نی��روی انتظامی در بح��ث بازدارندگی،اهمیت 
حضور فیزیکی به موقع در بخش های خطرساز 
و آسیب پذیر را یادآور شد و آن را نیازمند پای 
کار بودن نیروی انتظامی دانست.رئیس شورای 
قضایی اس��تان با تاکی��د بر نظارت مس��تمر از 
نیروی انتظامی خواس��ت تا در ایام پایانی سال 
و  تعطیالت نوروزی در کنترل اش��رار معروف 

و اراذل و اوباش تمهیدات الزم را انجام دهد.

 گیالن   استان  ویژه
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیالن تاکید کرد 

 صلح، وحدت و اقتدار 
از مهم ترین پیام های انقالب اسالمی به جهانیان

رئیس کل دادگستری گیالن عنوان کرد 

 ارائه سبک زندگی سالم به کاهش جرم 
در جامعه منجر می شود

مدی��رکل  راهداري و حمل ونقل جاده اي خوزس��تان در جریان 
بازدید از س��اختمان و مرک��ز مانیتورینگ قرارگاه پلی��س راه از تجهیز 
س��امانه هاي  ثبت تخل��ف پالک خوان این مرکز توس��ط این اداره کل 
خبر داد.مسعود مصدقي با اشاره به نقش مهم این سامانه ها و تجهیزات 
هوش��مند حمل ونقلي در ارتقاي س��طح ایمني سفر و رصد  وضعیت 
راههاي بین ش��هري و اخذ و پایش اطالعات حمل ونقل و س��فر هاي 

جاده اي تأکید نمود.
مصدقي اذعان داش��ت: در حال حاضر تعداد 43 س��امانه ي ثبت 
تخلفات عبور و مرور) با قابلیت پالک خواني(, 23 دس��تگاه س��امانه 
دوربین نظارت تصویري, 7۸ س��امانه ترددشماري و 2 دستگاه سامانه 
)VMS(و 5 تابلوي پیام نماي متغیر ) WIM(توزین در حال حرکت
در مح��ور هاي مواصالتي اس��تان نصب و فعال مي باش��ند و تمامي 
اطالعات دریافتي این س��امانه ها به مرک��ز مدیریت راه هاي اداره کل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي اس��تان ارسال و توسط نرم افراز هاي 
مربوطه  تحلیل مي گردد . مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
خوزس��تان افزود: جهت کنترل بهت��ر و موثر تر محور هاي مواصالتي 
توس��ط پلیس راه اس��تان، مرکز  مانیتورینگ به مبلمان اداري، رایانه، 
 تجهیزات س��رور مرکزي، رک، UPS، س��امانه هاي سخت افزاري و 
ن��رم اف��زاري و 4 دس��تگاه نمایش��گر دیواري)ویدی��و وال( تجهی��ز 
 ش��ده اس��ت.وي در ادامه گفت: اطالعات اخذ ش��ده از سامانه هاي 

حمل ونقل هوشمند بصورت برخط بر روي بستر ارتباطي فیبر نوري 
و رادی��و از مرکز مدیریت راه هاي ای��ن اداره کل به مرکز مانیتورینگ 
 ق��رارگاه پلیس راه ارس��ال مي گ��ردد. مصدقي خاطر نش��ان کرد: با 
بهره برداري از این مرکز مانیتورینگ در آینده اي نزدیک امکان رصد 
وس��ایط نقلیه مختلف در جاده هاي استان خوزستان بصورت آنالین 

براي پلیس راه فراهم مي گردد.

مسعودمصدقی، مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای خوزستان خبر داد 

بهره برداري از مرکز مانیتورینگ ساختمان قرارگاه 
پلیس راه استان خوزستان در آینده ي نزدیک

قائم مقام وزیر نیرو در سفر به اهواز گفت: تا زمانی که مشکالت آب 
و برق در اس��تان خوزستان به طور کامل برطرف نشده، تمامی نیروهای 
آب و برق در "آماده باش قرمز" خواهند بود.س��تار محمودی در نشست 
اضطراری ش��ورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق خوزستان، 
رفع مش��کل تصفیه خانه شماره 2 شهر اهواز را ضروری خواند و افزود: 
می بایس��ت با بکارگیری اص��ول پدافند غیرعامل ت��الش کنیم پایداری 
این تصفیه خانه در کمترین زمان به حداکثر برس��د.وی تصریح کرد: در 
تعریف پروژه های جدید استان خوزستان می بایست ریزگردها به عنوان 
بخش��ی از اتفاقات ثابت در پروژه ها درنظر گرفته ش��ود.قائم مقام وزیر 
نیرو، بکارگیری باالترین س��طح تواضع در ارتباط با مردم را خواستار و 
بر اولویت بندی و اس��تفاده از داش��ته ها و توانمندی های موجود، برای 
اولویت دار ترین کارها تاکید کرد.محمودی با بیان اینکه ضروری اس��ت 
ب��ه وعده هایی که در خصوص رفع مش��کالت به مردم می دهیم، عمل 
کنی��م، مدیران صنعت آب و برق خوزس��تان را به پیگیری تعهدات ملزم 
کرد.بازدید از تصفیه خانه های ش��ماره 1، 2 و دیس��پاچینگ توزیع برق 

در شهر اهواز از مهم ترین برنامه های سفر قائم مقام وزیر نیرو به استان 
خوزستان است.

دکتر غالمرضا ش��ریعتی- استاندار خوزس��تان در نشست بررسی 
پروژه اجرای طرح جاده س��احلی اهواز به مالثانی در سرای استانداری 
تصری��ح کرد: طرح احداث جاده س��احلی اهواز – مالثانی ش��امل 4۸ 
کیلومتر و با اعتبار ۸0 میلیارد تومان اجرا می ش��ود. استاندار خوزستان 
اف��زود: این پ��روژه از جمله طرح هایی اقتصاد مقاومتی اس��ت که هم 
اشتغالزاس��ت و هم زمانی که به سرانجام رسید از نظر پدافند غیر عامل 

برای اهواز ، ویس ، ش��یبان و مالثانی کامال موثر خواهد بود. 
شریعتی عنوان کرد: رودخانه کارون میتواند منبع درآمد خوبی برای 
ساکنین حاشیه آن از نظر جاذبه های گردشگری باشد اما متاسفانه آن طور 
که باید و شاید از این فرصت استفاده الزم نمی بریم و امیدواریم پس از 
بهره برداری از این طرح و با ورود مس��افران به اهواز رونق اقتصادی و 
اشتغالزایی نیز برای اهالی منطقه فراهم شود. استاندار خوزستان تصریح 
کرد: مدت اجرای پروژه ادامه جاده س��احلی به س��مت مالثانی دو سال 
است و مطالعات علمی و کارشناسی آن در حوزه اهواز انجام شده است 
و آمادگی ش��روع عملیات اجرائی را دارد و در حوزه ویس ، ش��یبان و 
مالثانی هم بزودی مطالعات آن انجام می ش��ود و در این زمینه هم 

تأکید نمودم که مطالعات جامع باش��د و مس��ائل گردش��گری و احداث 
پارک و شهربازی هم در آن پیش بینی شود. 

قائم مقام وزیر نیرو در سفر به اهواز اعالم کرد 

 تا زمان رفع مشکل خوزستان 
در "آماده باش قرمز" خواهیم بود

اجرای طرح جاده ساحلی اهواز به مالثانی


