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مهدی کشــاورز در دیدار با رئیس 
دادگستری کیش بر نقش مهم شورای 

مشورتی و حقوقی سازمان و روش های 
علمی و ســرمایه   گذاری در این منطقه 

که کمک به حفظ حقــوق بیت المال و 
جلوگیری از تضییع حقــوق مردم می 

شود، تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین  الملل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، دوشنبه ششم 
تیر در دیدار با رئیس دادگستری کیش به 
مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه 
با بیان این که تقویت ســاختاری درون 
سازمانی و اســتفاده از ظرفیت شوراي 
حقوقي سازمان در روش های مهندسي 
و ســرمایه   گذاری بر کاهش مشکالت 
در پرونده های حقوقی ســازمان تاثیر 
گذار خواهد بود، اظهار داشت: در حوزه 
سرمایه   گذاری باید حقوق سازمان، بیت 
المال و حقوق سرمایه گذاران همزمان 

دیده شود.
وی در رابطه با برگزاری جلسات فنی 
و حقوقی در سازمان منطقه آزاد کیش با 
محوریت تنظیم قراردادهای کارشناسی 
شده و دقیق و اصالح فرایندها، گفت: تمام 
اقدامات با رویکرد علمی و در چارچوب 
قانون تعریف شــده باید انجام شود که 

محقق شدن این امر مهم صبوری، تحمل 
و درک متقابل است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن قدردانی از کمک های بی شائبه و 
ارائه مشاوره حقوقی دستگاه قضائیه در 
راســتای احقاق حق مردم، افزود: قوه 
قضایي مرجع مردم و حافظ بیت المال 
اســت و بر همه ما واجب است مر قانون 
را رعایت کنیم و برای احقاق حق، تمام 
تالش خــود را به کار گیریم تــا فراتر از 
قانون و حقوق عامه و حقوق بیت المال 

عمل نکنیم.
مهدی کشــاورز در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به تدوین 4 ماموریت 
محوری در قالــب برنامه کوتاه مدت، 
تصریــح کــرد: پرونده هایــی که از 
سال های گذشــته وجود دارد ضمن 
رعایت انصــاف با کمــک نهادهای 
نظارتی، صیانتی و قوه قضائیه نسبت به 
تعیین تکلیف آنها اقدام خواهیم کرد. 
کشاورز خاطرنشان کرد: برنامه های 

عملیاتی و اجرایی در حوزه مســکن 
و آموزش جزیره کیــش پیش بیني 

شده است.
رئیس دادگســتری جزیره کیش با 
اشاره به ارتقاء سیســتم ابالغ سنتی به 
سیســتم الکترونیکی در دوران تحول 
دستگاه قضائیه، گفت: بیش از ٩٩ درصد 
ابالغ ها به صــورت الکترونیکي انجام 

مي شود.
یاســین مطهری زاده با بیان این که 
تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مطلوب 
به مراجعه کنندگان از اولویت دستگاه 
قضائیه در کیش است، اظهار داشت: 70 
درصد پرونده ها در بازه زمانی کمتر از یک 

ماه رسیدگی و ابالغ می شود.
وی برگزاری مالقات بــا زندانیان به 
صورت آنالین را یکی دیگــر از اقدامات 
ارزشمند این مجموعه برشمرد و اظهار 
داشــت: با اســتفاده از امکانات موجود 
شرایطی را فراهم کردیم که درخوایست 
کنندگان که از اقشــار مختلف جامعه 
هستند نیاز به حضور فیزیکی آنها نباشد. 

رئیس دادگســتری جزیره کیش از 
ورود بیش از  ٢7 هزار پرونده به شورای حل 
اختالف این منطقه خبر داد و اظهار داشت: 
همکاران قوه قضائیــه کیش به صورت 
شبانه روزي فعالیت مي کنند و قاطعانه با 

هنجارشکنان مقابله خواهیم کرد.
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تاسیس اولین پردیس بین  المللی 
دانشگاهی در کیش 

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش از ارائه 
طرح پیشنهادی دانشگاه های ملی عمان و صنعتی 
شیراز برای ایجاد دانشگاه بین  المللی مشترک در 

جزیره کیش خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین  الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، مهدی کشــاورز در 
نشســتی که با رییس، معاون و مدیر برنامه ریزی 
دانشگاه عمان، شامگاه یکشنبه 5 تیر در سازمان 
برگزار شــد، یکی از برنامه های کوتاه مدت و میان 
مدت ســازمان منطقه آزاد کیــش را حمایت از 

گردشگری آموزشی عنوان کرد.
وی اظهار داشــت: احداث شهرک دانشگاهی 
در کیش و حضور پردیس دانشگاه شریف، تهران، 
امیرکبیر، علم و صنعت در جزیره یکی از ظرفیت های 
موجــود بــرای حمایــت از طرح پیشــنهادی 
دانشــگاه های ملی عمان و صنعتی شیراز است. 
کشاورز، گفت: سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی 
الزم برای هر گونه همکاری و حمایت جهت تشکیل 

دانشگاه بین  المللی در این منطقه برخوردار است.
مســئول پردیس مشــترک کیش و عمان با 
معرفی دانشگاه صنعتی شیراز، خاطر نشان کرد: 
این دانشــگاه به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی 
در منطقه جنوب با قدمت بیش از چهل سال یکی 
از دانشکده های مهم در تربیت نیروهای کارآمد و 

مورد نیاز جامعه صنعتی نقش آفرینی کرده است.
دکتر حقانی ، افزود: دانشــگاه صنعتی شیراز 
شامل هفت دانشکده مهندســی برق، دانشکده 
مهندســی مکانیک و هوافضا، دانشــکده علوم، 
دانشکده مهندســی مواد، دانشــکده مهندسی 
عمران و محیط زیست، دانشکده صنایع و دانشکده 
مهندسی شیمی نفت وگاز اســت که در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می کند.

خبر

کیش

در ديدار مهدی کشاورز با رئيس دادگستری کيش تأکيد شد؛

تشکیل شورای مشورتی و حقوقی در سازمان منطقه آزاد کیش

مهرداد محسنی، مدیر دفتر روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی
ـــق  ـــاز را از طری ـــره س ـــتم ذخی ـــزات سیس ـــرور و تجهی ـــد س ـــی خری ـــه عموم ـــر دارد مناقص ـــان در نظ ـــتان کرم ـــوب اس ـــرق جن ـــع ب ـــرکت توزی ش
ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت برگـــزار نمایـــد. کلیـــه مراحـــل برگـــزاری مناقصـــه از دریافـــت اســـناد تـــا ارائـــه پیشـــنهاد مناقصـــه گـــران و 
ـــد و الزم اســـت  ـــد ش ـــام خواه ـــه آدرس www.setadiran.ir انج ـــتاد( ب ـــت )س ـــی دول ـــدارک الکترونیک ـــامانه ت ـــق درگاه س ـــا از طری ـــت ه ـــایی پاک بازگش
ـــرکت  ـــت ش ـــی را جه ـــای الکترونیک ـــی امض ـــت گواه ـــور و دریاف ـــایت مذک ـــام در س ـــت ن ـــل ثب ـــی، مراح ـــت قبل ـــدم عضوی ـــورت ع ـــران در ص ـــه گ مناقص

ـــازند. ـــق س ـــه محق در مناقص
 ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/04/25 الزامی می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 1401/04/11 می باشد.

مبلغ ضمانت نامه )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

11401-11-1
تجدید

خرید سرور و تجهیزات سیستم 
20010015740000363.400.000.000ذخیره ساز

مهلـــت زمانـــی دریافـــت اســـناد مناقصـــه از ســـایت: روز شـــنبه مـــورخ 1401/04/11 و حداکثـــر تـــا ســـاعت 19 روز چهارشـــنبه مـــورخ 
1401/04/15 خواهـــد بـــود.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/04/25 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
ـــاس:  ـــن تم ـــتی : 7618815676 تلف ـــد پس ـــان ک ـــتان کرم ـــوب اس ـــرق جن ـــع ب ـــرکت توزی ـــرک ش ـــه روی گم ـــامی رو ب ـــوری اس ـــوار جمه ـــان بل آدرس: کرم

ـــی: 1128 5-32110403 داخل

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

 شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
)ردیف های3 و4 همراه با ارزیابی کیفی(

روابط عمومی اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه  

1-دستگاه مناقصه گزار:  اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه  نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير- خيابان نهضت- اداره كل 
نوسازي مدارس استان شماره تلفن  083-38210636-9  

2-موضوع مناقصه :

مرتبه عنوان پروژهرديف
فراخوان

شماره فراخوان درج 
شده در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اوليه بر 
اساس فهرست بهای 

سال 1401)ريال(

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه 

)ريال(

مدت انجام 
كار )ماه(

رشته و رتبه پيمانكاران 
داراي گواهي نامه 

صالحيت از سازمان 
مديريت وبرنامه ريزي

1
تکميل مدارس 2 كالسه 
روستاهای دنگی و دواله 

ثالث
200100338400014215،101،857،772856,000,0003سوم

شخص حقوقي: حداقل رتبه 
5 رشته ابنيه

شخص حقيقی: حداقل رتبه 
2 رشته ابنيه

2

احداث مدارس يک 
كالسه روستاهای اكبر 
آباد مجروالن و دنگی 
عباس ... سرپل ذهاب

شخص حقوقي: حداقل رتبه 200100338400014332،811،620،6481،641،000،0008سوم
5 رشته ابنيه

3
تهيه و اجرای آسفالت 
محوطه مدارس سطح 

استان كرمانشاه
شخص حقوقي: حداقل رتبه 2001003384000144206,037,997,19210،302،000،0003سوم

5 رشته ابنيه

تکميل استخر دانش 4
شخص حقوقي: حداقل رتبه 200100338400014549،870،554،0102،494،000،0006دومآموزی روانسر 

5 رشته ابنيه و تاسيسات

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه: 
مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

4-محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها:

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و 

تحويل فيزيکی پاكت الف
گشايش پاكتها و پيشنهاد قيمت

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
تا ساعت 19 روز 1401/04/13

ساعت 8:30 روز 1401/05/02تا ساعت 13 روز 1401/05/01

توضيحات :
1- مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاكت الف 
)تضمين( را كه در پاكت محافظ قرار داده مي شود ، بصورت فيزيکي تحويل دبيرخانه اداره نمايند. مدت اعتبار پيشنهاد حداقل 3 ماه 

پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهای مالی می باشد.
2-منبع اعتباري پروژه:

1-  كليه رديف های 1 و 2 و رديف 4 جدول فوق : نقدی و اسناد خزانه  
2-  تهيه و اجرای آسفالت محوطه مدارس : معادل صورت وضعيت حواله قير بر اساس نمونه قرارداد 

3-مناقصه گران بايستي در سامانه Sajar.mporg.ir و  setadiran.ir ثبت نام كرده باشند.

رس استان كرمانشاه اداره كل نوسازي مدا

مهرداد محسنی، مدیر دفتر روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی
ـــق  ـــاز را از طری ـــره س ـــتم ذخی ـــزات سیس ـــرور و تجهی ـــد س ـــی خری ـــه عموم ـــر دارد مناقص ـــان در نظ ـــتان کرم ـــوب اس ـــرق جن ـــع ب ـــرکت توزی ش
ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت برگـــزار نمایـــد. کلیـــه مراحـــل برگـــزاری مناقصـــه از دریافـــت اســـناد تـــا ارائـــه پیشـــنهاد مناقصـــه گـــران و 
ـــد و الزم اســـت  ـــد ش ـــام خواه ـــه آدرس www.setadiran.ir انج ـــتاد( ب ـــت )س ـــی دول ـــدارک الکترونیک ـــامانه ت ـــق درگاه س ـــا از طری ـــت ه ـــایی پاک بازگش
ـــرکت  ـــت ش ـــی را جه ـــای الکترونیک ـــی امض ـــت گواه ـــور و دریاف ـــایت مذک ـــام در س ـــت ن ـــل ثب ـــی، مراح ـــت قبل ـــدم عضوی ـــورت ع ـــران در ص ـــه گ مناقص
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 ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/04/25 الزامی می باشد.
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مبلغ ضمانت نامه )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

11401-11-1
تجدید

خرید سرور و تجهیزات سیستم 
20010015740000363.400.000.000ذخیره ساز

مهلـــت زمانـــی دریافـــت اســـناد مناقصـــه از ســـایت: روز شـــنبه مـــورخ 1401/04/11 و حداکثـــر تـــا ســـاعت 19 روز چهارشـــنبه مـــورخ 
1401/04/15 خواهـــد بـــود.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/04/25 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
ـــاس:  ـــن تم ـــتی : 7618815676 تلف ـــد پس ـــان ک ـــتان کرم ـــوب اس ـــرق جن ـــع ب ـــرکت توزی ـــرک ش ـــه روی گم ـــامی رو ب ـــوری اس ـــوار جمه ـــان بل آدرس: کرم

ـــی: 1128 5-32110403 داخل

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

 شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
)ردیف های3 و4 همراه با ارزیابی کیفی(

روابط عمومی اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه  

1-دستگاه مناقصه گزار:  اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه  نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير- خيابان نهضت- اداره كل 
نوسازي مدارس استان شماره تلفن  083-38210636-9  

2-موضوع مناقصه :

مرتبه عنوان پروژهرديف
فراخوان

شماره فراخوان درج 
شده در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اوليه بر 
اساس فهرست بهای 

سال 1401)ريال(

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه 

)ريال(

مدت انجام 
كار )ماه(

رشته و رتبه پيمانكاران 
داراي گواهي نامه 

صالحيت از سازمان 
مديريت وبرنامه ريزي

1
تکميل مدارس 2 كالسه 
روستاهای دنگی و دواله 

ثالث
200100338400014215،101،857،772856,000,0003سوم

شخص حقوقي: حداقل رتبه 
5 رشته ابنيه

شخص حقيقی: حداقل رتبه 
2 رشته ابنيه

2

احداث مدارس يک 
كالسه روستاهای اكبر 
آباد مجروالن و دنگی 
عباس ... سرپل ذهاب

شخص حقوقي: حداقل رتبه 200100338400014332،811،620،6481،641،000،0008سوم
5 رشته ابنيه

3
تهيه و اجرای آسفالت 
محوطه مدارس سطح 

استان كرمانشاه
شخص حقوقي: حداقل رتبه 2001003384000144206,037,997,19210،302،000،0003سوم

5 رشته ابنيه

تکميل استخر دانش 4
شخص حقوقي: حداقل رتبه 200100338400014549،870،554،0102،494،000،0006دومآموزی روانسر 

5 رشته ابنيه و تاسيسات

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه: 
مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

4-محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها:

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و 

تحويل فيزيکی پاكت الف
گشايش پاكتها و پيشنهاد قيمت

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
تا ساعت 19 روز 1401/04/13

ساعت 8:30 روز 1401/05/02تا ساعت 13 روز 1401/05/01

توضيحات :
1- مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاكت الف 
)تضمين( را كه در پاكت محافظ قرار داده مي شود ، بصورت فيزيکي تحويل دبيرخانه اداره نمايند. مدت اعتبار پيشنهاد حداقل 3 ماه 

پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهای مالی می باشد.
2-منبع اعتباري پروژه:

1-  كليه رديف های 1 و 2 و رديف 4 جدول فوق : نقدی و اسناد خزانه  
2-  تهيه و اجرای آسفالت محوطه مدارس : معادل صورت وضعيت حواله قير بر اساس نمونه قرارداد 

3-مناقصه گران بايستي در سامانه Sajar.mporg.ir و  setadiran.ir ثبت نام كرده باشند.

رس استان كرمانشاه اداره كل نوسازي مدا

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.پیش روي جامعه بازاریان با حضور مدیرعامل جلسه اي با محوریت بررسی و حل مشکالت 
مهدی کشاورز در جلسه ای که با هدف بررسی 
چالش ها و مشــکالت موجود با جامعه بازاریان 
کیش برگزار شد، در رابطه با تغییر کاربری ها از 
نمایشگاهی به تجاری، گفت: اسناد باالدستی 
و طرح جامعی وجود دارد که بررسی های الزم 
در این خصوص توسط مشاور مربوطه به صورت 

جامع انجام شده است.

وی همچنیــن در رابطــه بــا رعایت نظم 
کاربری های موجود که برخی از آنها بدون مجوز 
هستند از اجرایی شدن طرح ساماندهی مشاغل 
در این منطقه خبر داد و خاطر نشان کرد: بخش 
خصوصی با بهره گیری از مشاوره حقوقی سازمان 
منطقه آزاد کیش در راســتای پاسخگویی به 
فضای مجازی و پذیرش رســانه ای و آمادگی 
ذهنی عموم مردم باید اقدام کند. به گفته کشاورز 

در ابالغ کتبی، موضوعات آموزشــی به اصناف 
اطالع رسانی شده تا ابهامات موجود در مجوزه ها 
برطرف شود. مدیرعامل ســازمان  منطقه آزاد 
کیش در خصوص آیین نامه اخذ عوارض ورودی 
گفت: برای تعیین تکلیف این موضوع نسبت به 

تشکیل کارگروه تخصصی اقدام خواهیم کرد.

با حضور مديرعامل سازمان  منطقه آزاد کيش انجام شد؛

بررسي و رسیدگي به چالش ها و مشكالت جامعه بازاریان جزیره

خبر

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به منظور همکاری و تعامل ســازنده با ســتاد 
مدیریت بحران جزیره کیــش و ایجاد آرامش 

در میان عموم مردم جامعه اعالم آمادگی کرد.
رئیس ستاد مدیریت بحران کیش در نشست 
هم اندیشی با نمایندگان نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران که چهارشنبه هشتم 
تیر در سازمان برگزار شــد، بر اهمیت همدلی 
و همراهی این مجموعه با ستاد مدیریت بحران 

تاکید کرد و گفت: ساکنان جزیره کیش به هیچ 
عنوان نگران نباشند چرا که پیش از زمان بحران 
احتمالی؛ تدابیر الزم از ســوی سازمان و تمام 
دستگاه اجرایی مســتقر در جزیره پیش بینی 

شده است.
سعید پورزادی بر ضرورت انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مشــترک با نیروی هوایــی و اجرای 
مانور های امدادی جهت ارتقاء سطح نیروهای 
عملیاتی در این منطقه اشــاره کــرد و اظهار 

داشت: اکنون مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
تعداد 5 دستگاه لرزه نگار را در مناطق مختلف 
»چارک، هندورابی، آفتاب، فــارور« و همین 
پژوهشــگاه زلزله شناســی تعداد دو دستگاه 
نیز در ســطح جزیره کیش نصب و راه راندازی 

کرده است.
مدیریت پروازهــای نظامی منطقه جنوب 
و جنوب غربی و ســر تیم پروازهــای امدادی 
نیروی هوایی، نیز گفــت: ضمن همکاری الزم 
و پیروی از پروتکل های ابالغی از ســوی ستاد 
مدیریت بحران و با برخــورداری از توان رزمی 
و عملیاتی در کنار مردم هســتیم و برای حفظ 
امنیت و آرامش خاطر مردم از هیچ تالشی دریغ 

نخواهیم کرد.

تعامل و هم اندیشی نیروی هوایی
با ستاد مدیریت بحران کیش

خبر


