
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دسترنج 6

بر اثر ریزش معدن در شامگاه دوشنبه؛

 چهار معدنچی 
 زغال سنگ پابدانا 
کشته و زخمی شدند

بنگاهها 4

همزمان با تأمین بازارهای داخلی صورت گرفت؛  

صادرات بيش  از
۲۱ ميليون تن

محصوالت فوالد مبارکه

چهارشنبه 11 آبان   1401  /     7  ربیع الثانی 1444  /  2  نوامبر   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1204

رئیسی در نشست مطبوعاتی با پاشینیان: 

 صلح و آرامش قفقاز برای ما 
مهم است

سياست ۲

سياست ۲

چه کسانی با پیشران نفرت و انتقام به اموال مردم آسیب می زنند؟

»پلیس نما«های 
و  حساب پس نده 

! پاسخگو غیر
در روزهــای اخیر ویدئوهــای متعددی از 
تخریب عمدی اموال مردم توســط مأموران و 
افرادی که یونیفــرم نیروهای انتظامی را به تن 
دارند، منتشر شده اســت. از شروع اعتراضات 
اخبار جسته گریخته  ای در این زمینه شنیده 
می شــد، اما اینطور که از ویدئوهای پرشــمار 
این روزهــا برمی آید، ظاهرا از هفته گذشــته 
تخریب ها ابعاد گسترده تری یافته است. در یکی 
از معروفترین ویدئوها که در فضای مجازی بسیار 
دست به دست شد، یک فرد با لباس نیروهای 
گارد ویژه به موتورسیکلت هایی که در حاشیه 

خیابان پارک است، آسیب می زند. در ویدئوی 
دیگر که پــس زمینه آن صــدای مردم پخش 
می شود، البی یکی از بلوک های شهرک اکباتان 
توسط مأموران امنیتی به شدت تخریب می شود. 
در تصویری دیگر، افــرادی ملبس به یونیوفرم 
پلیس ضد شورش در یک کوچه به قصد ارعاب 
فریاد برمی آورند و خانه هــای مردم را تخریب 
می کنند. عالوه بر این، مشــاهدات میدانی نیز 
از شکستن شیشه های مغازه ها و خودروهای 
مردم حتی کسانی که هیچ نقشی در اعتراضات 

نداشته اند، حکایت دارد...

چرتکه 3

 به استقبال آخرین مسابقه فوتبال ایران 
قبل از جام جهانی

بازی آخر، جام اول
آدرنالين 8

دسترنج 6

سياست ۲

چرتکه 3

سياست ۲

چرتکه 3

ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه موجی از 
بازگشت نخبگان به کشور را شاهد هستیم، گفت: 
در ۵ سال اخیر بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نخبه که از 
کشور خارج شده بودند، به کشورمان بازگشتند، 
و در همین سال جاری ۴۳ نفر از نخبگانی که موفق 
به کسب مدال جهانی المپیاد شدند موفق به ثبت 
نام در رشته  های علوم پایه در دانشگاه  های تهران 
شدند. به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی 

در نشســت خبری هفتگی با بیان اینکه بیش 
از ۱۰ هزار نفر از نخبگان امروز با شــرکت های 
دانش بنیان همکاری دارنــد، اظهار کرد: تعداد 
شــرکت های دانش بنیان با افزایش چشمگیر 
در یک سال گذشــته به بیش از هفت هزار عدد 

رسیده است.
وی افزود: مقرر شد دارندگان مدرک دکتری 
بتوانند به عنوان محقق پسادکتری در فعالیت  های 

پژوهشی دانشگاه ها و صنایع و شرکت های دانش 
بنیان فعالیت کنند. سخنگوی دولت یادآور شد: 
۲۰  درصد ســهیمه جذب اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها به نخبگان اختصاص یافته است.
ســخنگوی دولت یادآور شــد: تصویب شد 
خانه های گفت وگوی آزاد در دانشگاه ها تشکیل 
بشود و یکی یکی فعال خواهند شد و محلی برای 

برگزاری این نشست ها خواهند بود.

خبر
سخنگوی دولت:

شاهد موجی از بازگشت نخبگان به کشور هستیم

 انار صادراتی ایران 
ارزان تر از انار بازار داخلی 

دبیرکل اتحادیه عرب مدعی شد؛  

دخالت ایران در امور داخلی 
برخی کشورهای عربی 

رفیعی با اشاره به اختالل و کندی اینترنت:

 بیش از ۹۰ درصد
تور های خارجی کنسل شد

تعلل مجلس، شیرینی احتمالی طرح ساماندهی 
را به کام کارگران تلخ کرد  

تعدیل نیروهای شرکتی؛ 
نزدیک تر از آنچه می پندارید 

ایروانی در نامه ای خطاب به اعضای سازمان ملل متحد؛

برگزاری جلسه در مورد ایران 
رویه ای خطرناک است؛ نپذیرید

  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي

 آگهی مزایده  عمومي 

  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین ومسکن 
، در نظر دارد به استناد تفویض اختیار ابالغی به شماره 607/31719 مورخ 90/9/7  و به 
استناد  مصوبه 01536/0000557  مورخ 1401/06/02  هیات نمایندگي سازمان ملي زمین  
و مسكن در استان یك قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم واقع در اراک –محور اراک 
–قم –شهرک صنعتی قطب –خیابان توسعه 1 -جنب بانک صادرات  ، از پالک  24 تفکیکی 
تحت پالک ثبتی 7 فرعی از 23 اصلی  به مساحت 7514/5 مترمربع با کاربری صنعتی با 
کاداستر   24395  را به بخش غیردولتی به ازای هر متر مربع 43/000/000 ریال و جمعا 
به مبلغ 323/123/500/000 ریال  را از طریق فراخوان عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد 
مزایده را به بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول ذیل برگزارنمائید. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس)  www.setadiran.ir( انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام درسایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده گزارمحقق سازند طی نمایند. 
تاریخ انتشار در سامانه تدارکات : 1401/08/10      مهلت دریافت اسناد مزایده  از تاریخ : 

1401/08/11    ساعت : 7 صبح       تا تاریخ : 1401/08/23  ساعت : 13
  مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ : 1401/08/10    ساعت : 15      تا تاریخ : 1401/09/03      
ساعت : 13     تاریخ بازگشایی:  1401/09/08    ساعت : 10 صبح                               

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده 
و ارائه پاکتهای الف :  

مرکزی     استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  :اراک –خیابان 15 خرداد- ساختمان  آدرس 
تلفن :08633134562    

الزم به ذکراست نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کارفقط باید به یکی ازصورتهای زیر 
باشد و در پاکت الف ارائه شود.

  IR670100004001037106372777 شبا  شماره  به  مذکور  وجه  واریز  بانکی  الف(رسید 
صرفا با شناسه واریز 929286500122000000000000000022 نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده                    ب(پرداخت الکترونیکی    
  شرایط شرکت در مزایده : 

1- متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعالم مبلغ پیشنهادی، جهت تضمین 
شرکت در مزایده ، معادل 5% قیمت پایه 16/156/175/000 ریال را  به صورت ضمانتنامه 
واریز  شناسه  با  شبا IR670100004001037106372777  صرفا  بحساب  یاواریز  بانکی 
929286500122000000000000000022 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام 
تمرکز وجوه سپرده پرداخت و اصل ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را  به صورت دستی 

تحویل اداره کل راه وشهرسازی نمایید.
2- به پیشنهاد هاي مبهم، فاقد سپرده یا سپرده كمتر از 5%  یا ارسال شده درخارج از موعد 
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. به منظور رعایت صرفه وصالح دولت انتخاب خریدار با در 

نظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادی می باشد.
3-عرصه موضوع مزایده با کاربری صنعتی واگذار شده و اخذ پروانه و مجوزهای مربوطه 
، شرکت  وزارت صمت  ذیصالح همچون  مراجع  از  اجرای طرح  فعالیت جهت  و  استقرار 
شهرک های صنعتی و شرکت های تابعه دولتی و غیردولتی ذیربط برعهده مزایده بوده و 
مزایدگران موظفند به نحو مقتضی ضمن بازدید و رویت محل از کم و کیف موضوع اطالع 

حاصل نمایند .
و  مالیات  شهرداری،  وعوارض  جرائم  زمین،  سازی  آماده  به  مربوط  هاي  هزینه  كلیه   -4
بطورکلی هرگونه هزینه ای  از جمله هزینه های آماده سازی ،نگهداری و ... اعالمی از 
سوی تعاونی خدماتی عمران قطب صنعتی اراک به مورد واگذاری تعلق گیرد برعهده برنده 

مزایده می باشند. 
5- براساس بند"د" تبصره 3 الیحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، 

کارکنان دولت از  شرکت در این مزایده  منع گردیده اند.
6-برنده  مزایده بایستي بصورت مكتوب وباتائید بانك توان اقتصادي و مالي خود را جهت 

انجام پروژه ارائه نماید.
7-برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف 10روزپس ازاعالم اسامی برندگان )ازطریق اعالم کتبی 
این اداره كل( نسبت به واریز وجه اعالم شده ازسوی این اداره کل اقدام نموده و رسید آن 

را به واحد امورمالی تحویل نماید.
8- عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده مزایده به منزله انصراف از واگذاری تلقی و سپرده 

متقاضی به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
9- به پیشنهادهایی که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارسال می گردد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
10-برنده مزایده بایستی کلیه تضامین معتبر مورد نیاز امورمالی ودرآمد سازمان ملی زمین 

ومسکن را تحویل نماید.
11-كلیه مستندات ارسالي مي بایست برابراصل ارائه گردد.

12-کاربری زمین موضوع مزایده  فقط صنعتی می باشد و به اشخاص واجد شرایط ارائه 
دهنده خدمات مربوطه قابل واگذاری است وبه هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی درآینده تغییر 

کاربری نخواهدشد.
13-باتوجه به ارائه مجوز ازمراجع ذیصالح فراخوان با ارسال یک پاکت نیز بازگشایی می 

شود.
توضیحات:

-اسناد و مدارک پیشنهاد درمزایده  باید به ترتیب زیروبرابراصل شده در پاکتهای ارسالی 
قرار داده شود:

1-1 پاکت" الف "مربوط به ضمانتنامه تضمین شركت درمزایده با قید مربوط به شماره آگهی) 
ر – ش –6-1401 ( و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.

2-1 پاکت "ب" مربوط به اسناد و مدارک موضوع مزایده شامل مدارك هویتي ، مدارك مربوط 
به توان اقتصادی موردتایید بانك مبني برموجودي حساب و گردش مالي حساب وتعهد نامه 
پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی )قابل 
دریافت از سایت اداره( و همچنین برابراصل نمودن کلیه مدارک با قید مربوط به شماره آگهی) 

ر – ش-6-1401 ( واصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده  صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل 
فرایند مزایده  از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط ونحوه فروش دربرد اعالن 
عمومی سامانه مزایده ,قابل مشاهده ,بررسی وانتخاب می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده  می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 08633245248

اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه : دفترتماس استان 
مرکزی :08633245248

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه) www.setadiran.ir(  بخش 
ثبت نام /پروفایل تامین کننده/مزایده  گزارموجود است.

معاونت  به  توانند  بیشترمی  اطالعات  کسب  جهت  محترم  متقاضیان  همچنین 
نشانی به  مرکزی  استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  سایت   به  یا  و  وحقوقی   امالک 

www.markazi. mrud.ir مراجعه نمایند.

 فروش امالک و مستغالت به شماره
 )ر-ش-6-1401( و شماره 2001000223000006 درسامانه تدارکات الکترونیک دولت

  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد فراخوان های بشرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام  می گردد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدامی الزم را به عمل آورند.
ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 الزامی می باشد.

مبلغ تضمین)ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف

20010015740000661،244،794،176توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بردسیر11401-11-40

20010015740000671،702،842،000توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی سیرجان21401-11-41

20010015740000681،733،827،145توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بافت و رابر31401-11-42

20010015740000691،897،414،184توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بم و نرماشیر41401-11-43

20010015740000701،577،328،000توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی ریگان51401-11-44

20010015740000711،971،785،910توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی فهرج61401-11-451

20010015740000721،332،130،772توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی فهرج 71401-11-462

20010015740000731،523،964،951توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی ارزوئیه81401-11-47

20010015740000742،435،737،802توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی جیرفت91401-11-48

20010015740000751،950،882،228توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی عنبر آباد101401-11-49

20010015740000761،383،993،878توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی رودبار111401-11-50

20010015740000771،765،120،652توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی فاریاب121401-11-51

20010015740000781،540،119،590توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی قلعه گنج131401-11-52

20010015740000791،615،189،088توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی کهنوج141401-11-53

20010015740000801،562،437،535توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی منوجان151401-11-54

20010015740000651،760،562،523برقرسانی به روستاهای شهرستان ریگان در حوزه عملیاتی عنبرآباد161401-11-23

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان از سایت:روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت : حداکثر تا ساعت19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 خواهد بود.
مهلت ارسال پیشنهاد ها: حداکثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/08/26 خواهد 

بود.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز شنبه  مورخ 1401/08/28 خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 

کد پستی: 7618815676 تلفن تماس: 5-32110403 داخلی: 1128

هم فاطمی امین ماند، هم تفکیک وزارت صمت منتفی شد؛

دو-دوها چگو نه وزیر را نجا ت داد؟!

  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي

 آگهی مزایده  عمومي 

  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین ومسکن 
، در نظر دارد به استناد تفویض اختیار ابالغی به شماره 607/31719 مورخ 90/9/7  و به 
استناد  مصوبه 01536/0000557  مورخ 1401/06/02  هیات نمایندگي سازمان ملي زمین  
و مسكن در استان یك قطعه زمین جهت واگذاری در داخل حریم واقع در اراک –محور اراک 
–قم –شهرک صنعتی قطب –خیابان توسعه 1 -جنب بانک صادرات  ، از پالک  24 تفکیکی 
تحت پالک ثبتی 7 فرعی از 23 اصلی  به مساحت 7514/5 مترمربع با کاربری صنعتی با 
کاداستر   24395  را به بخش غیردولتی به ازای هر متر مربع 43/000/000 ریال و جمعا 
به مبلغ 323/123/500/000 ریال  را از طریق فراخوان عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد 
مزایده را به بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح جدول ذیل برگزارنمائید. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس)  www.setadiran.ir( انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ,مراحل ثبت نام درسایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده گزارمحقق سازند طی نمایند. 
تاریخ انتشار در سامانه تدارکات : 1401/08/10      مهلت دریافت اسناد مزایده  از تاریخ : 

1401/08/11    ساعت : 7 صبح       تا تاریخ : 1401/08/23  ساعت : 13
  مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ : 1401/08/10    ساعت : 15      تا تاریخ : 1401/09/03      
ساعت : 13     تاریخ بازگشایی:  1401/09/08    ساعت : 10 صبح                               

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده 
و ارائه پاکتهای الف :  

مرکزی     استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  :اراک –خیابان 15 خرداد- ساختمان  آدرس 
تلفن :08633134562    

الزم به ذکراست نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کارفقط باید به یکی ازصورتهای زیر 
باشد و در پاکت الف ارائه شود.

  IR670100004001037106372777 شبا  شماره  به  مذکور  وجه  واریز  بانکی  الف(رسید 
صرفا با شناسه واریز 929286500122000000000000000022 نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده                    ب(پرداخت الکترونیکی    
  شرایط شرکت در مزایده : 

1- متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعالم مبلغ پیشنهادی، جهت تضمین 
شرکت در مزایده ، معادل 5% قیمت پایه 16/156/175/000 ریال را  به صورت ضمانتنامه 
واریز  شناسه  با  شبا IR670100004001037106372777  صرفا  بحساب  یاواریز  بانکی 
929286500122000000000000000022 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام 
تمرکز وجوه سپرده پرداخت و اصل ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را  به صورت دستی 

تحویل اداره کل راه وشهرسازی نمایید.
2- به پیشنهاد هاي مبهم، فاقد سپرده یا سپرده كمتر از 5%  یا ارسال شده درخارج از موعد 
مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. به منظور رعایت صرفه وصالح دولت انتخاب خریدار با در 

نظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادی می باشد.
3-عرصه موضوع مزایده با کاربری صنعتی واگذار شده و اخذ پروانه و مجوزهای مربوطه 
، شرکت  وزارت صمت  ذیصالح همچون  مراجع  از  اجرای طرح  فعالیت جهت  و  استقرار 
شهرک های صنعتی و شرکت های تابعه دولتی و غیردولتی ذیربط برعهده مزایده بوده و 
مزایدگران موظفند به نحو مقتضی ضمن بازدید و رویت محل از کم و کیف موضوع اطالع 

حاصل نمایند .
و  مالیات  شهرداری،  وعوارض  جرائم  زمین،  سازی  آماده  به  مربوط  هاي  هزینه  كلیه   -4
بطورکلی هرگونه هزینه ای  از جمله هزینه های آماده سازی ،نگهداری و ... اعالمی از 
سوی تعاونی خدماتی عمران قطب صنعتی اراک به مورد واگذاری تعلق گیرد برعهده برنده 

مزایده می باشند. 
5- براساس بند"د" تبصره 3 الیحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، 

کارکنان دولت از  شرکت در این مزایده  منع گردیده اند.
6-برنده  مزایده بایستي بصورت مكتوب وباتائید بانك توان اقتصادي و مالي خود را جهت 

انجام پروژه ارائه نماید.
7-برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف 10روزپس ازاعالم اسامی برندگان )ازطریق اعالم کتبی 
این اداره كل( نسبت به واریز وجه اعالم شده ازسوی این اداره کل اقدام نموده و رسید آن 

را به واحد امورمالی تحویل نماید.
8- عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده مزایده به منزله انصراف از واگذاری تلقی و سپرده 

متقاضی به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
9- به پیشنهادهایی که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارسال می گردد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
10-برنده مزایده بایستی کلیه تضامین معتبر مورد نیاز امورمالی ودرآمد سازمان ملی زمین 

ومسکن را تحویل نماید.
11-كلیه مستندات ارسالي مي بایست برابراصل ارائه گردد.

12-کاربری زمین موضوع مزایده  فقط صنعتی می باشد و به اشخاص واجد شرایط ارائه 
دهنده خدمات مربوطه قابل واگذاری است وبه هیچ وجه وتحت هیچ شرایطی درآینده تغییر 

کاربری نخواهدشد.
13-باتوجه به ارائه مجوز ازمراجع ذیصالح فراخوان با ارسال یک پاکت نیز بازگشایی می 

شود.
توضیحات:

-اسناد و مدارک پیشنهاد درمزایده  باید به ترتیب زیروبرابراصل شده در پاکتهای ارسالی 
قرار داده شود:

1-1 پاکت" الف "مربوط به ضمانتنامه تضمین شركت درمزایده با قید مربوط به شماره آگهی) 
ر – ش –6-1401 ( و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.

2-1 پاکت "ب" مربوط به اسناد و مدارک موضوع مزایده شامل مدارك هویتي ، مدارك مربوط 
به توان اقتصادی موردتایید بانك مبني برموجودي حساب و گردش مالي حساب وتعهد نامه 
پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی )قابل 
دریافت از سایت اداره( و همچنین برابراصل نمودن کلیه مدارک با قید مربوط به شماره آگهی) 

ر – ش-6-1401 ( واصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده  صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل 
فرایند مزایده  از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات امالک ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط ونحوه فروش دربرد اعالن 
عمومی سامانه مزایده ,قابل مشاهده ,بررسی وانتخاب می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده  می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 08633245248

اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه : دفترتماس استان 
مرکزی :08633245248

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه) www.setadiran.ir(  بخش 
ثبت نام /پروفایل تامین کننده/مزایده  گزارموجود است.

معاونت  به  توانند  بیشترمی  اطالعات  کسب  جهت  محترم  متقاضیان  همچنین 
نشانی به  مرکزی  استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  سایت   به  یا  و  وحقوقی   امالک 

www.markazi. mrud.ir مراجعه نمایند.

 فروش امالک و مستغالت به شماره
 )ر-ش-6-1401( و شماره 2001000223000006 درسامانه تدارکات الکترونیک دولت

  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي  اداره کل راه و شهرسازي استان مركزي

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد فراخوان های بشرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام  می گردد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدامی الزم را به عمل آورند.
ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 الزامی می باشد.

مبلغ تضمین)ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف

20010015740000661،244،794،176توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بردسیر11401-11-40

20010015740000671،702،842،000توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی سیرجان21401-11-41

20010015740000681،733،827،145توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بافت و رابر31401-11-42

20010015740000691،897،414،184توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی بم و نرماشیر41401-11-43

20010015740000701،577،328،000توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی ریگان51401-11-44

20010015740000711،971،785،910توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی فهرج61401-11-451

20010015740000721،332،130،772توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی فهرج 71401-11-462

20010015740000731،523،964،951توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی ارزوئیه81401-11-47

20010015740000742،435،737،802توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی جیرفت91401-11-48

20010015740000751،950،882،228توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی عنبر آباد101401-11-49

20010015740000761،383،993،878توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی رودبار111401-11-50

20010015740000771،765،120،652توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی فاریاب121401-11-51

20010015740000781،540،119،590توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی داخل و خارج روستایی قلعه گنج131401-11-52

20010015740000791،615،189،088توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی کهنوج141401-11-53

20010015740000801،562،437،535توسعه و احداث،اصالح و بهینه سازی روستایی منوجان151401-11-54

20010015740000651،760،562،523برقرسانی به روستاهای شهرستان ریگان در حوزه عملیاتی عنبرآباد161401-11-23

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان از سایت:روز سه شنبه مورخ 1401/08/10 خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت : حداکثر تا ساعت19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 خواهد بود.
مهلت ارسال پیشنهاد ها: حداکثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/08/26 خواهد 

بود.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز شنبه  مورخ 1401/08/28 خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان 

کد پستی: 7618815676 تلفن تماس: 5-32110403 داخلی: 1128


