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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي

توزيع لوازم بهداشتي و آموزشي در مناطق محروم بيرجند
۷۰ ه�زار و ۶۷۰      خراسان جنوبي
ل�وازم  قل�م، 
آموزش�ي، كمك آموزش�ي و بهداشتي بين 
دانش آموزان مناطق محروم و روستايي بيرجند 
در قالب پوي�ش لبخند رضايت توزيع ش�د. 
محمدعلي واقعي، مديركل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبي در آيين اتمام عمليات بهسازي 
سرويس هاي بهداشتي و آبخوري ۱۱۰ مدرسه 
استان و توزيع لوازم بين دانش آموزان مناطق 

محروم كه در قالب پويش لبخند رضايت و رزمايش كمك هاي مؤمنانه صورت گرفت، گفت: از ابتداي 
سال جاري و در قالب كمك هاي مؤمنانه، فرهنگيان و دانش آموزان استان بيش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ بسته 
معيشتي، غذاي گرم، البس��ه و لوازم التحرير به ارزش ۲ ميليارد و ۳۴۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان به 
خانواده دانش آموزان آسيب ديده از كرونا كمك كرده اند.  وي افزود: بيش از ۲۷ هزار و ۸۳۰ دانش آموز 

نيازمند و آسيب ديده از كرونا از مزاياي اين هدايا برخوردار شدند.

افزايش زيرساخت هاي الكترونيكي موزه دفاع مقدس اصفهان
زيرساخت هاي      اصفهان
لكترونيك�ي  ا
موزه دفاع مقدس اصفهان با هدف و رويكرد 
تنوع بخش�ي و به روزرس�اني محتواهاي 
فرهنگي و مخاطب پسند، افزايش مي يابد. 
سردار مجتبي شيروانيان مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس اصفهان با اشاره به افزايش 
زيرس��اخت هاي الكترونيكي موزه دفاع مقدس 
اصفهان گف��ت: بر همين اس��اس در حال تأمين 

زيرساخت هاي الكترونيكي و فضاي مجازي مورد نياز مجموعه فرهنگي هستيم تا در شرايط مختلف بتوانيم از 
قابليت هاي آن بهره گيريم.  وي با اشاره به اهميت ذائقه مخاطبان در عصر كنوني و بيان اين نكته كه بيننده اي كه 
با نمايشگاه هايي با محتواي تكراري روبه رو شود رفته رفته عالقه اش از بين مي رود و ديگر از آن مجموعه فرهنگي 
صرفنظر خواهد كرد. افزود: بايد سعي شود محتواهاي فرهنگي از حالت ثابت و صامت خارج شود و با بهره گيري 

از فناوري هاي نوين به ويژه المان هاي صوتي و تصويري جذب بيشتر مخاطب را به همراه داشته باشد.

 ساخت 3 هزار واحد مسكن محرومان 
در ايالم  

سهميه ساخت واحد هاي مسكن      ايالم
محرومان استان ايالم از ۲ هزار 

به 3 هزار واحد افزايش يافت. 
عزيزاهلل مهديان معاون بازسازي و مس��كن روستايي بنياد مسكن 
انقالب اس��المي گفت: در استان ايالم س��هميه واحد هاي مسكن 
محرومان از ۲ هزار به ۳ هزار واحد افزايش يافته است و اگر نهاد هاي 
حمايتي، چون بنياد علوي يا ستاد اجرايي فرمان امام )ره( در بخش 
اجرايي طرح هاي هادي روستايي مشاركت داشته باشند بنياد مسكن 
انقالب اسالمي نيز به همان ميزان مشاركت خواهد داشت.  وي افزود: 
سال ۹۸ تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسكن روستايي از محل اعتبارات 

سيل و طرح ويژه مسكن روستايي به بهره برداري رسيده است.

بازگرداني 3۰۸ هكتار از اراضي ملي 
همدان به مراتع منابع طبيعي

از ابتداي س�ال تا كن�ون، 3۰۸      همدان
هكتار از اراض�ي منابع طبيعي 
استان همدان ازدس�ت متصرفان خلع يد و رفع تصرف شد. 
سرهنگ مهدي نوري فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي استان همدان 
گفت: امسال در قالب تبصره يك ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ها و اجراي احكام قضايي، در قال��ب۲۰۶ فقره پرونده تخلف 
مساحت ۳۰۸ هكتار از اراضي ملي اين استان از دست متصرفان خارج 
شد.  وي افزود: به متصرفان اراضي ملي چند مرحله اخطار و تذكر براي 
خلع يد داده مي شود، در صورت بي توجهي بازپس گرفتن اراضي ملي 
انجام مي شود.  سرهنگ مهدي نوري افزود: پارسال بيش از ۷۰۰ هكتار از 

اراضي ملي استان همدان از دست متصرفان باز پس گرفته شد. 

 ساخت جاده در مناطق 
صعب العبور دزفول به دست سپاه

فرمانده سپاه ولي عصر خوزستان از     خوزستان
ساخت جاده در مناطق صعب العبور 
دزفول به همت قرارگاه محروميت زدايي سپاه اين استان خبرداد. 
سردار سرتيپ حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولي عصر خوزستان با 
بيان اينكه يكي از مناطق محروم دزفول بخش احمدفداله اس��ت كه 
بيش از ۶هزار نفر در اين منطقه ساكن هستند و سپاه آماده همكاري 
براي پيش��رفت و محروميت زدايي از اين مناطق است، گفت: قرارگاه 
محروميت زدايي س��پاه خوزس��تان در مناطق محروم و صعب العبور 
احمدفداله دزفول جاده دسترسي احداث مي كند. وي افزود: كوهستاني 
بودن و نداشتن راه دسترسي باعث شده مردم در زمينه جابه جايي و تردد 

و حتي انتقال بيماران خود به دزفول با مشكالت زيادي مواجه شوند.

 توزیع 3/5 ميليارد تومان بسته معيشتي
 بين مردم نيازمند كردستان

 ایجاد اشتغال براي 1100 مشهدي 
با توزیع روزانه 1/5 تن زعفران

     كردستان 13 ه�زار و ۵۵۰ 
بسته معيشتي و 
۴ هزار ماسك به ارزش 3 ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان ميان نيازمندان كردستاني توزيع شد. 
س��ردار س��يدصادق حس��يني فرمانده س��پاه 
بيت المقدس كردستان با اش��اره به كمك هاي 
مؤمنان��ه اين نه��اد در اس��تان گفت: س��پاه در 
لبيك به فرم��ان حضرت آقا مبن��ي بر برگزاري 
رزمايش كمك مؤمنانه، بالفاصله وارد ميدان و 
رزمايش هاي مختلفي را در چند مرحله برگزار 
كردي��م.  وي افزود:  در مرحله چه��ارم به بركت 
هفته وحدت و همت اس��تانداري و بنياد علوي 
۱۳ هزار و ۵۵۰ بسته معيشتي و ۴ هزار ماسك 
به ارزش ۳ ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون تومان ميان 
نيازمندان كردس��تاني توزيع مي شود.  فرمانده 
سپاه بيت المقدس استان كردستان از برنامه ريزي 
و آمادگ��ي براي برگزاري مراح��ل بعد رزمايش 
كمك مؤمنان��ه در جهت تحق��ق فرامين رهبر 
معظم انقالب اسالمي در استان خبرداد و تصريح 
كرد: باي��د همه با هم، از خيري��ن و مردم گرفته 
تا مسئوالن دست به دس��ت هم داده و خيرات، 
نذورات و هزينه مراس��مات مولودي خواني اين 

ايام را به سپاه داده تا ضمن جمع آوري، به دست 
نيازمندان واقعي برسانيم.  سردار حسيني ادامه 
داد: پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت بسيج در سطح 
شهر و روستاهاي استان اين آمادگي را داشته كه 
كمك هاي مردمي را جمع آوري كرده و به بهترين 
وجه و با رعايت كرامت انساني در اختيار نيازمندان 
قرار بدهند كمااينكه تاكنون بسته هاي معيشتي 
و بهداش��تي زيادي توسط س��پاه در كردستان 
توزيع شده است.  فرمانده س��پاه بيت المقدس 
استان كردس��تان يادآور ش��د: در مراحل قبلي 
۳۸ هزار خانواده نيازمند واقعي توسط سپاه در 
سطح استان شناسايي و بس��ته هاي معيشتي 
و اقالم بهداش��تي به ارزش بالغ ب��ر ۱۱ ميليارد 
تومان ميان آنان توزيع كرديم.  سردارحس��يني 
همچنين تصريح ك��رد: در مرحله اول رزمايش 
كمك مؤمنانه سپاه بيت المقدس ۱۵ هزار و ۱۷۰ 
بسته معيشتي به ارزش ۴ ميليارد و ۵۵۱ ميليون 
تومان، در مرحله دوم ۱۳ هزار بس��ته معيشتي 
و بهداش��تي به ارزش ۲ ميليارد و ۳۷۲ ميليون 
تومان و در مرحله سوم ۱۵ هزار بسته معيشتي 
ميان نيازمندان واقعي و اقشار آسيب پذير استان 

كردستان توزيع شده است.

توزي�ع  ب�ا      خراسان رضوي
وشبكه س�ازي 
1/۵ تن زعفران 11۰۰ نفر به م�دت دو ماه در 
بلوار حر مش�هد مش�غول به كار مي شوند. 
سرهنگ محمدشريف فرمانده سپاه ناحيه مسلم 
مشهد در بازديد از قرارگاه جهادگران اقتصادي 
زعفران در بلوار حر مشهد كه با ايجاد شبكه سازي 
براي خانواده هاي اين منطقه ۱۱۰۰ نفر به مدت 
دو ماه مشغول به كار شدند گفت: در اين قرارگاه 
زعفران به بهترين نحو ممكن پاك س��ازي و به 
صورت مناسب بسته بندي شده تا ارزش افزوده 
براي كشاورز ايجاد ش��ود.  وي افزود: افراد تحت 
پوش��ش در اين كار توس��ط پايگاه هاي بس��يج 
شناس��ايي ش��ده اند زيرا فرمانده پايگاه هاي هر 
منطقه اشراف كامل بر افراد منطقه دارد. اين افراد 
براساس برنامه كمك هاي مؤمنانه شناسايي شده 
و براساس ظرفيت خانواده به آنها پيشنهاد و سپس 
براساس شرايط افراد به آنها كار سپرده مي شود. 
در واقع با اين كار تنها سبد معيشتي به افراد تعلق 
نمي گيرد بلكه براي اين افراد اشتغالزايي نيز ايجاد 
خواهيم كرد.  فرمانده سپاه ناحيه مسلم مشهد 
ادامه داد: پس از شناسايي افراد توسط پايگاه هاي 

بسيج كه معموالً بي سرپرس��ت يا بدسرپرست 
هستند به آنها آموزش داده شده و سپس توسط 
پايگاها شبكه سازي مي ش��ود. در اين پروسه از 
آنجايي كه شبكه به صورت ش��بانه روزي فعال 
است، زعفران از شهرستان تربت حيدريه و زاوه 
جمع آوري و به قرارگاه آورده مي شود، سپس در 
بسته هاي يك كيلويي و توسط پايگاه ها در بين 
مردم منطقه توزيع شده و پس از پاكسازي ظرف 
۴۸ ساعت دوباره جمع آوري شده و سپس خشك 
و فرآوري مي شوند و در مرحله آخر به سمت تربت 
براي بسته بندي نهايي براي صادرات و هم براي 
بازار داخلي ارسال مي شود.  سرهنگ شريف گفت: 
اين افراد براي پاكسازي هر كيلو زعفران بين ۲۵ تا 
۳۰ هزار تومان دستمزد دريافت خواهند كرد و هر 
خانواده مي تواند روزانه تا ۱۰۰ هزار تومان دستمزد 
دريافت نمايد. با توجه به اينكه حدود ۳۲۰ هزار 
نفر جمعيت در اين منطقه حضور دارند، عالوه بر 
اينكه اولويت اولمان در منطقه بحث امنيت است 
اما مباحث اجتماعي، فرهنگي و معيشت مردم 
براي مان از اهميت بس��ياري برخوردار است. با 
كمك به معيشت مردم اين منطقه به امنيت آنها 

نيز كمك كرده ايم. 

 پرداخت 45۰ ميليارد ريال تسهيالت 
به مشاغل آسيب ديده از كرونا در بوشهر 

تاكنون ۴۵۰ ميليارد ريال تسهيالت به       بوشهر
مشاغل آسيب ديده از كرونا در استان 
بوش�هر از طري�ق هف�ت بان�ك عام�ل پرداخ�ت ش�ده اس�ت. 
سيامك وطن خواه معاون اشتغال و كارآفريني تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان بوشهر با اشاره به معرفي  مشاغل متضرر از كرونا به هفت بانك  گفت: 
تاكنون ۴۵۰ ميليارد ريال تسهيالت بانكي به صاحبان مشاغل آسيب ديده 
ناشي از شيوع ويروس كرونا در بوشهر پرداخت شده است.  وي با تأكيد بر 
تسريع پرداخت تسهيالت بانكي به طرح هاي مشاغل روستايي افزود: در 
اين راستا تاكنون مبلغ ۲۶/۵ ميليارد تومان تسهيالت بانكي از محل اشتغال 
روستايي و عشايري پرداخت شده كه تسريع در معرفي طرح ها در جذب 
اعتبار اش��تغالزايي روستايي ضروري اس��ت.  معاون اشتغال و كارآفريني 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان بوش��هر همكاري بانك ها در تس��ريع 
پرداخت تسهيالت ياد شده را مورد تأكيد قرار داد و تصريح كرد: بانك ها و 
دستگاه هاي اجرايي نسبت به برطرف كردن مشكالت پرداخت تسهيالت 
اشتغال روستايي همكاري كنند.  وطن خواه به پرداخت تسهيالت حمايتي 
به مشاغل آسيب ديده از كرونا پرداخت و گفت: هدف از اختصاص تسهيالت 
ويژه كرونا كمك به بهبود كسب و كار است كه در اين راستا تاكنون صاحبان 
مشاغل آس��يب ديده براي دريافت ۱۰۰ ميليارد تومان به بانك ها معرفي 
شده اند.  وي ، با بيان اينكه اين وام ها با نرخ بهره ۱۲ درصد پرداخت مي شود، 
افزود: تسهيالت بانكي به صاحبان مشاغل آسيب ديده ناشي از شيوع ويروس 

كرونا براي ۱۴ رسته تعريف شده و مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماه است. 

 7۰ درصد هزينه درمان بيماران كرونايي 
در استان مركزي پرداخت می شود

بيمه ها در استان مركزي ۷۰ ميليارد       مركزي
ريال هزينه درمان بيماران كرونايي را 

پرداخت مي كنند. 
محمدرضا جيريايي مديركل بيمه سالمت استان مركزي با بيان اينكه 
سازمان بيمه سالمت ۹۰ درصد هزينه بستري و ۷۰ درصد هزينه درمان 
سرپايي بيماران كرونايي را پرداخت مي كند، گفت: هزينه انجام تست 
pcr نيز در تعهد سازمان بيمه سالمت اس��ت و با توجه به شيوع باالي 
كرونا در موج سوم اين بيماري در استان، خدمات بيمه سالمت تسهيلگر 
و كمك  كننده است.  وي با اشاره به اينكه اين اداره كل با جمعيت ۵۶۸ 
هزار نفر زيرپوشش در اس��تان خدمات خود را از طريق ۶۰۰ مؤسسه 
درماني طرف ق��رارداد خريداري مي كند، افزود: ۳۲۰ ه��زار نفر از اين 
جمعيت زير پوشش اين نهاد بيمه گر استان در قالب صندوق روستاييان 
و عش��اير، ۳۵ هزار نفر در قالب صندوق ساير اقش��ار، ۱۱۲ هزار نفر در 
صندوق بيمه سالمت همگاني، ۸ هزار نفر زير پوشش صندوق كميته 
امداد امام خميني)ره( و بيش از ۵ هزار نف��ر در صندوق بيمه ايرانيان 
بيمه شده اند و از خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي بهره مند 
مي شوند.  مديركل بيمه سالمت استان مركزي تصريح كرد: اجراي طرح 
ارزيابي وسيع، نسخه نويسي الكترونيكي، راه اندازي سامانه پاسخگويي 
۱۶۶۶ به س��ؤاالت كرونايي از جمله خدماتي اس��ت كه سازمان بيمه 
سالمت در راس��تاي رضايت مندي بيمه  دهندگان اجرايي كرده است.  
جيريايي گفت: ۷۳ هزار و ۵۶۲ نفر از ابتداي طرح تاكنون در س��امانه 
ارزيابي وسع ثبت نام كرده اند كه ۴۷ هزار و ۲۳۰ نفر آنان در دهك هاي 
اول، دوم و سوم قرار دارند و دفترچه رايگان دريافت كرده اند.  وي ادامه 
داد: ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر نيز با پرداخت ۵۰ درصد حق بيمه، دفترچه بيمه 
سالمت دريافت كرده بقيه افراد كه بضاعت مالي داشته اند با پرداخت 

۱۰۰ درصد حق بيمه دفترچه درماني با اعتبار يك ساله دارند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى به نمايندگى از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به منظور انجام عمليات تهيه 
و به روزرساني نقشه شهرها و روستاهاي محدوده جغرافيايي استان چهارمحال و بختياري در مقياس 1/500 با استانداردهاي كاداستر و 
سازمان نقشه برداري كشور به مقدار تقريبي 3450 هكتار  در پيوست ها ى اسناد مناقصه و با رعايت كليه موارد اعالم شده در اسناد 
مناقصه را در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مصوب سال 1383و آيين نامه ها و اصالحيه هاى بعدى و مطابق نمونه قرارداد پيوست 
و با شرايط ذيل به اشخاص حقوقى داراى صالحيت واگذار نمايد. لذا از  شركت هايى كه رشته يا زمينه تخصصى مرتبط را دارا مى باشند 

دعوت مى شود جهت دريافت وتكميل اسناد مناقصه از طريق سامانه www.setadiran.ir  اقدام نمايند. 
دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد وامالك استان چهارمحال و بختيارى.

موضوع مناقصه: تهيه و به روزرساني نقشه شهرها و روستاهاي محدوده جغرافيايي استان چهارمحال و بختياري در مقياس 1/500 با 
استاندارد هاي كاداستر و سازمان نقشه برداري كشور به مقدار تقريبي 3450 هكتار.

محل اجراى پروژه : محدوده جغرافيايي استان چهارمحال و بختيارى.
 محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري رديف 44 - 730000 (اجراي طرح جامع حد نگار) سازمان ثبت اسناد و امالك كشورتملك 

داراييهاي سرمايه اي برنامه ثبت امالك و كاداستر 1201010000 مربوط به رديف درآمدي 160108.
برآورد اوليه هزينه اجرا: حدود 24,000,000,000 بيست و چهار ميليارد ريال.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه مطابق آئين نامه تضمين براى معامالت دولتى 5 درصد كل مبلغ 
برآوردى مناقصه به مبلغ 1,200,000,000ريال (يك ميليارد و دويست ميليون ريال) سپرده شركت در مناقصه بصورت ضـمانت نامه معتبر 

بانكى كه مى بايست براى مدت 90روز معتبر بوده و پس ازآن نيز با اعالم كارفرما قابل تمديد باشد. 
رشته و پايه مشاور: شركت هاى ذيصالح مشاور نقشه بردارى داراي تخصص نقشه بردار زميني پايه 1و حداكثر مبلغ مجاز عقد قرارداد 
آنها از جمع مبلغ اعالم شده در برگ پيشنهاد قيمت كمتر نباشد با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى و داراي شرايط مندرج در اسناد 

مناقصه كه پيشنهاد فنى آنها مورد تاييد مناقصه گزار باشد مى توانند در اسناد مناقصه شركت نمايند.
مدت اجراى كار: 4 ماه شمسى (چهار ماه).

تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 00: 9 صبح روز چهارشنبه 1399/08/14 تا ساعت 00: 14 روز يكشنبه 1399/08/18 .
تاريخ بارگذاري و تحويل مدارك تكميل شده: تا ساعت 00: 14 ظهر پنج شنبه مورخ 1399/08/29.

تاريخ بازگشايى و بررسى پيشنهادات: 1399/09/01 ساعت 00: 9 صبح .
مكان تحويل مدارك تكميل شده : اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى به آدرس: شهركرد ، خيابان كاشانى اداره 
www. كل واحد دبيرخانه  با در دست داشتن معرفينامه كتبى با مهر و امضا مجاز شركت و همچنين درج مدارك تكميل شده در سامانه
setadiran.ir (عالوه بر تحويل پاكت هاى پيشنهادى بايستى پيشنهادات مناقصه گران حتما در سامانه مذكور نيز درج شده باشد).

اداره كل ثبت و اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى
نوبت اول :1399/08/10- نوبت دوم : 1399/08/12

قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى

آگهى  فراخوان 
خريد خدمات مشاوره - نوبت اول

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى به نمايندگى از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به منظور انجام عمليات 
 تطبيق و مستندسازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت، حدنگارى پالكهاى ثبتى و اسكن، داده آمايى و ژئورفرنس نمودن 
استان  ثبتى  و  قرارداد، حوزه سياسى  اجراى  پيوست محدوده جغرافيايى  در  مندرج  با شرح خدمات  ثبتى مطابق  نقشه هاى 
چهارمحال و بختياري به مقدار تقريبي 400 هزار هكتار در پيوست هاى اسناد مناقصه و با رعايت كليه موارد اعالم شده در اسناد 
مناقصه را در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مصوب سال 1383 و آيين نامه ها و اصالحيه هاى بعدى و مطابق نمونه قرارداد 
 پيوست و با شرايط ذيل به اشخاص حقوقى داراى صالحيت واگذار نمايد. لذا از  شركتهايى كه رشته يا زمينه تخصصى مرتبط را دارا 

مى باشند دعوت مى شود جهت دريافت وتكميل اسناد مناقصه از طريق سامانه  www.setadiran.ir  اقدام نمايند. 
دستگاه مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى.

موضوع مناقصه: تطبيق و مستندسازى اراضى منابع طبيعى تا مرحله تثبيت، حدنگارى پالكهاى ثبتى و اسكن، داده آمايى و ژئورفرنس نمودن نقشه 
هاى ثبتى مطابق با شرح خدمات مندرج در پيوست  محدوده جغرافيايى اجراى قرارداد، حوزه سياسى و ثبتى استان چهارمحال و بختياري به مقدار 

تقريبي 400 هزار هكتار.
محل اجراى پروژه : محدوده جغرافيايي استان چهارمحال و بختيارى.

 محل اعتبار: ازمحل اعتبارات جاري رديف 44- 730000 (اجراي طرح جامع حد نگار) سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تملك داراييهاي  
سرمايه اي برنامه ثبت امالك و كاداستر 1201010000 مربوط به رديف درآمدي 160108.

برآورد اوليه هزينه اجرا: حدود 24,500,000,000 بيست و چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه مطابق آئين نامه تضمين براى معامالت دولتى 5 درصد كل مبلغ برآوردى 
 مناقصه به مبلغ1,220,000,000ريال (يك ميليارد و دويست و بيست ميليون ريال ) سپرده شركت در مناقصه بصورت ضـمانت نامه معتبر بانكى كه 

ميبايست براى مدت 90روز معتبر بوده و پس ازآن نيز با اعالم كارفرما قابل تمديد باشد. 
رشته و پايه مشاور: شركت هاى ذيصالح مشاور نقشه بردارى داراي تخصص نقشه بردار زميني پايه 1 و حداكثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع 
مبلغ اعالم شده در برگ پيشنهاد قيمت كمتر نباشد با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى و داراي شرايط مندرج در اسناد مناقصه كه پيشنهاد 

فنى آنها مورد تاييد مناقصه گزار باشد مى توانند در اسناد مناقصه شركت نمايند.
مدت اجراى كار: 4 ماه شمسى (چهار ماه).

تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 00: 9 صبح روز چهارشنبه 1399/08/14 تا ساعت 00: 14 روز يك شنبه 1399/08/18.
تاريخ بارگذاري و تحويل مدارك تكميل شده: تا ساعت 00: 14 ظهر پنج شنبه مورخ 1399/08/29.

تاريخ بازگشايى و بررسى پيشنهادات : 1399/09/01 ساعت 00: 9صبح .
مكان تحويل مدارك تكميل شده: اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى به آدرس: شهركرد، خيابان كاشانى اداره كل واحد 
 www.setadiran.ir دبيرخانه با در دست داشتن معرفينامه كتبى با مهر و امضا مجاز شركت و همچنين درج مدارك تكميل شده در سامانه

(عالوه بر تحويل پاكت هاى پيشنهادى بايستى پيشنهادات مناقصه گران حتما در سامانه مذكور نيز درج شده باشد)

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان چهارمحال و بختيارى
نوبت اول :1399/08/10- نوبت دوم : 1399/08/12

آگهى  فراخوان 
خريد خدمات مشاوره - نوبت اول قوه قضائيه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى

اعزام 4۰۰ طلبه جهادگر به بيمارستان هاي قم
چند روزي است كه كرونا بي محابا مي تازد و آمار باالي مرگ و مير ناشي 
از اين بيماري گواه اين ادعاست. شهرها و استان هاي زيادي در وضعيت 
بحراني قرار دارند و هر روز محدوديت هاي كرونايي افزايش مي يابد. 
با اين حال و بعد از بيايات مقام معظم رهبري در مورد ورود و حضور 
جوانان به ميدان براي كمك به كادر درماني، يكبار ديگر گروه هاي با 
تمام توان به ميدان آمده و بسيجيان در اقشار مختلف براي حضور 
در مراكز درماني اعالم آمادگي كرده اند. بر همين اس�اس ۴۰۰ طلبه 
جهادي براي خدمت رس�اني به بيمارس�تان هاي قم اعزام ش�دند. 

    
وضعيت استان ها از نظر ميزان مبتاليانشان به كرونا اصالً خوب نيست و هر روز 
بر ميزان محدوديت ها افزوده مي شود تا شايد آمار مرگ و ميرهاي كرونايي 
پايين بيايد.  مرگ روزانه بيش از ۴۰۰ شهروند ايراني نشان مي دهد كرونا 
بدون هيچ دغدغه اي مي تازد و حتماً اين بي توجهي مردم به پروتكل هاي 

بهداشتي و سفرهاي بي مورد است كه هيزم بر اين آتش مي ريزد. 
   طالب در بيمارستان هاي قم

چند روز پيش بود كه مق��ام معظم رهب��ري در بيانات��ي از جوانان و 
جهادگران خواستند به ميدان آمده و به كمك كادر درماني بروند. بعد از 

آن بود كه نيروهاي بسيجي دوباره با تمام توان اعالم آمادگي كردند. 
بر همي��ن اس��اس ۴۰۰ طلب��ه جه��ادي ب��راي خدمت رس��اني به 
بيمارستان هاي قم اعزام شدند.  مس��ئول كميته اعزام طالب جهادي 
به بيمارستان ها با بيان اينكه با آغاز موج جديد كرونا در استان قم طي 
هفته هاي گذشته ۴۰۰ طلبه جهادي آقا و خانم براي خدمت رساني به 

سه بيمارستان كرونايي قم اعزام شدند. 
حسن علي خوئيني با اش��اره به اينكه خدمت رساني طالب جهادي به 
بيماران و خانواده هاي آنها در بيمارستان ها از چند روز قبل آغاز شده، 
گفت: »نيروها و طالب جهادي شامل ۳۰۰ نفر طلبه جهادي آقا و ۱۰۰ 
طلبه خانم در سه بيمارستان فرقاني، كامكار و شهيد بهشتي به بيماران 
خدمت مي كنند.« وي با تأكيد بر اينكه طالب جهادي سه گونه خدمت 
را به بيماران كرونايي ارائه مي دهند، اف��زود: »طالب جهادي در كنار 
بيماراني كه همراه ندارند، در كنار همراهان بيماران كرونايي و آرامش 
بخشيدن به بيماران، خانواده و همراهان آنها و مدافعان سالمت از طريق 
صحبت كردن و گفت وگو سعي بر آرام نمودن و كم كردن استرس افراد 

درگير با بيماري كرونا هستند.« 
خوئيني با اشاره به اين نكته كه ايجاد فضاي معنوي، پاسخ به سؤاالت 
شرعي و خواندن دعا و تضرع به درگاه خداوند كه رهبر معظم انقالب 
هم توصيه كرده بودند از ديگر كارهاي طالب جهادي است، ادامه داد: 
»ائمه اطهار و معصومين نيز براي رهاي��ي از بالها و گرفتاري ها به قوم 
خود چنين توصيه هايي مي كردند.« به گفته اين مسئول، هيچ كاري 
بدون مشكل نيست اما با همكاري مجموعه ها و دستگاه هاي مختلف 
اين مشكالت جزئي رفع و خدمت رس��اني طالب جهادي به بيماران و 

خانواده آنها با قدرت تمام ادامه مي يابد. 
   جهادگران آذربايجان غربي در خدمت شهروندان

در آذربايجان غربي و با بحراني ش��دن وضعيت شيوع ويروس كرونا در 
شهرهاي مختلف اين اس��تان نيز گروه هاي جهادي با تمام امكانات و 
تجهيزات براي مديريت و مقابله با كرونا س��نگ تمام گذاش��ته و وارد 
ميدان عمل شده اند.  هم اكنون آمار فوتي هاي كرونا در آذربايجان غربي 
چهار رقمي شده و هر روز بر تعداد مبتاليان و فوتي هاي افزوده مي شود 

و وضعيت شهرهاي آذربايجان غربي قرمز و بحراني است. 
رئيس سازمان بس��يج س��ازندگي آذربايجان غربي در رابطه با فعاليت 
گروه هاي جهادي گفته: »هم اكنون ۲ ه��زار و ۶۵۰ گروه جهادي در 
سراسر استان وجود داشته و در هر گروه جهادي بين ۱۴ تا ۲۲ نفر عضو 
هستند و در واقع بيش از ۳۷ هزار نفر در آذربايجان غربي در گروه هاي 
جهادي حضور دارند.« احمد رحماني با اشاره به موضوع ضدعفوني و 
كمك به بيمارستان هاي سطح استان اظهار داشت: »با توجه به اينكه 
اخيراً رهبر معظم انقالب اسالمي دستور داده اند كه گروه هاي جهادي 
و بس��يجي بار ديگر در بحث مبارزه با كرونا وارد عمل شوند، براساس 
نظرسنجي گذشته، پزشكان در رده اول و گروه هاي جهادي در رتبه دوم 
مبارزه با كرونا قرار گرفته اند.« وي با بيان اينكه طي ۱۰ روز گذشته به 
ميزان يك هزار و ۸۰۰ ليتر مواد ضدعفوني كننده مورد استفاده واقع 
شده است گفت: »گروه هاي جهادي تمامي اين مواد ضدعفوني كننده 
و مواد مورد نياز را خود خريداري كرده و تاكنون هيچ اداره يا ارگاني در 

اين راه نيز كمك نكرده است.«


