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استان

* سال دوازدهم * شماره 2238
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس
در بازدیــد از کتابفروشــی ها کــه همزمان با
سراســر کشور انجام شــد ،اعالم داشت :بر آن
هستیم تا با پیوســتن کتابفروشیهای بیشتری
به ایده تابســتانه یا پاییزه کتاب و نرمافزارهای
مجازی ،خرید و فروش کتاب را هم سادهتر و هم
بهداشتیتر انجام دهیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس؛
در روز پایانــی هفته کتاب و همزمان با سراســر
کشور ،صابر ســهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس به همراه مهدی امیدبخش ،معاون

مشکالت کتا 
ب
فروشیها در بازدید
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
فارس بررسی شد

فرهنگــی و مطبوعاتی و غالمرضــا خوشاقبال،
مشاور و مدیر روابط عمومی این اداره کل و محمد
درخشان ،رئیس اتحادیه کتابفروشان شیراز به
بازدید از ســه کتابفروشی شهید مطهری ،شهر
کتاب و بانک کتاب شیراز ،که در طرح پاییزه کتاب
شرکت داشتند ،پرداختند.
صابر سهرابی در این بازدید ،مسایل و مشکالت
کتابفروشــیها را از نزدیک بررســی و با آنها
آشنا شــد و گفت :همه کسب و کارهای فرهنگی
و هنری از اسفند سال گذشته تا کنون که بیماری
کرونا بر کشــور سایه افکند ،چون در گروه شغلی
 4دستهبندی شدند ،از پویایی آنها کاسته شد و

طبق دستورالعمل دانشگاه علوم پزشکی،
آرامستان بهشت احمدی محل دفن اموات
مبتال به کرونا است

وضعیت فعالیت مراکز درمانی فارس از اول آذرماه
وضعیت تعطیلی و کاهش فعالیتهای برخی مراکز درمانی را از اول
آذرماه اعالم کرد.
علی اکبری با اشــاره به مصوبه ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا در
دانشــگاه علوم پزشکی شیراز که نســخهای از آن در اختیار ایرنا
قرار گرفت ،عنوان کرد :بهمنظور کنترل زنجیره انتقال بیماری کرونا
شاهد تعطیلی و کاهش فعالیت مراکز درمانی از اول آذرماه در شیراز
و شهرستانهای با وضعیت قرمز استان فارس خواهیم بود.

همزمان با شــدت یافتن بیماری کرونا در اســتان فارس و اعمال
محدودیتهای کرونایی در کالنشــهرهای ایــران ،معاون درمان
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،

وی افزود :مراکز پوست ،مو و زیبایی به مدت دو هفته تعطیل هستند
و ویزیت بیماران در این مراکز توســط متخصصان پوستی که فاقد
مطب مجزا هستند ،تنها با کاهش ۵۰درصدی تعداد بیماران مجاز
اســت؛ همچنین هرگونه کاشــت مو ،لیزر ،تزریق ژل ،بوتاکس و
اقدامات زیبایی ممنوع خواهد بود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،اظهار کرد :انجام
تمام عملهای اختیــاری غیرضروری و هرگونــه عمل زیبایی در
تمامی مراکز آموزشــی درمانی ،بیمارستانهای دولتی ،خصوصی،
خیریــه ،عمومی غیردولتی و مراکز جراحی محدود به مدت دو هفته
مجاز نیســت؛ همچنین ضروری اســت تمامی مراکز توانبخشی
نظیر فیزیوتراپــی ،کاردرمانی ،گفتــار درمانی ،اورتــز و پروتز،
شنواییســنجی ،بیناییسنجی و عینکسازی برای کاهش خدمات
و مراجعین خود حداقل بــه میزان  ۵۰درصد اقدام کنند که در این
زمینه مالک محاســبه ،میزان فعالیت در هفته گذشته خواهد بود؛
افزون بر این تعطیلی داوطلبانه نیز با اطالع معاونت درمان بالمانع
است.

این مقام مســئول درباره فعالیت مراکز کار تغذیه و مامایی عنوان
کرد :این دفاتر نیز باید مراجعان خود را به میزان  ۵۰درصد کاهش
دهند؛ همچنین مطبهای پزشکی داخلی ،عفونی ،ریه و اطفال باید
فعال باشند؛ اما بقیه رشــتهها باید بهگونهای برنامهریزی کنند که
حداقل  ۵۰درصد از مراجعان درمقایسه با هفته قبل کاهش یابند.
اکبری اظهار کــرد :مراکز تصویربرداری پزشــکی خصوصاً CT
با رعایــت پروتکلهای بهداشــتی فعال خواهند بــود؛ در ادامه،

تمام درمانگاههای شــبانهروزی قســمت اورژانــس فعالاند؛ اما
قسمتهایی که خدمات الکتیو ارائه میدهند با کاهش  ۵۰درصدی
فعالیتها مجاز به ادامه کار هستند.
وی درخصــوص فعالیــت درمانگاهها و مطبهای دندانپزشــکی
نیز گفت :باید بهگونهای برنامهریزی شــود که تعداد مراجعان در
مقایســه با هفته گذشته به نصف برســد؛ ولی مطبهای پزشکان
خانواده و مراکز تحت مدیریت معاونت بهداشــت نیز برابر برنامه
اعالمی از طرف معاونت بهداشت باید فعال باشند.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز رعایت اصل
فاصلهگذاری فیزیکی ،اســتفاده از ماسک و لوازم حفاظت فردی و
نوبتدهی بهگونهای که بیماران کمترین زمان حضور و تجمع را در
مراکز و مطبها داشته باشند ،الزامی دانست.
*  ۱۸شهرستان استان فارس در وضعیت قرمز
بر اساس سطوح تعیین شده در اپلیکیشن ماسک ۱۸ ،شهرستان
استان فارس در وضعیت قرمز ۱۳ ،شهرستان در وضعیت نارنجی و
پنج شهرستان در وضعیت زرد شیوع ویروس کرونا قرار گرفتهاند.

براســاس سطوح تعیین شده در اپلیکیشن ماسک ۱۸ ،شهرستان
فارس شامل شیراز ،زرقان  ،مرودشت ،ســپیدان ،ممسنی ،اقلید،
آباده ،ارســنجان ،کوار ،فیروزآباد ،جهرم ،خفر ،قیر و کارزین ،فسا،
داراب ،استهبان ،سروستان و بیضا در وضعیت قرمز شیوع ویروس
کرونا قرار دارند.
همچنین  ۱۳شهرستان اســتان وضعیت نارنجی دارند که شامل
المرد ،گراش ،الرســتان ،زرین دشــت ،خنج ،اوز ،خرامه ،نی ریز،

پاسارگاد ،خرمبید ،بختگان ،کازرون و کوه چنار هستند.
پنج شهرستان اســتان فارس نیز در وضعیت زرد شیوع ویروس
کرونا قرار دارند که این شهرســتان ها شــامل بوانات ،سرچهان،
فراشبند ،مهر و رستم هستند.
* درشهرستانهای قرمز کرونایی به مدت  ۲هفته مشاغل سطح
 ۳ ،۲و  ۴تعطیل می شوند
بنا به اعالم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرستانهای قرمز
کرونایی به مدت  ۲هفته مشــاغل سطح  ۳ ،۲و  ۴تعطیل می شوند
و تنها یک سوم کارمندان در محل کار حضور پیدا خواهند کرد.
همچنین در شهرستانهای نارنجی مشــاغل سطح  ۳و  ۴تعطیل
خواهند بود و  ۵۰درصــد کارمندان ادارات در محل کار حضور پیدا
خواهند کرد .در شهرستانهای زرد نیز مشاغل سطح چهار تعطیل
می شوند و دو سوم کارکنان ادارات به مردم خدمات ارایه میدهند.
بر اســاس اعالم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،از روز شنبه یکم
آذرماه  ۹۹محدودیت جدید در شهرهای قرمز ،نارنجی و زرد اعمال
میشود.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز:

جشنواره ملی تئاتر خانوادگی شهر و شهروند در شیراز فراخوان داد
معــاون فرهنگی و هنری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شیراز گفت :این جشنواره در راســتای حمایت از شعار
«شهر ســبز پایدار و شهروند فرهنگ مدار» ،مشــارکت خانواده در
ارتقا فرهنگ شهروندی ،ایجاد نشاط در خانواده و غنی سازی اوقات
فراغت خانوادهها ،اشــاعه هنر تئاتر در میان خانوادهها با مشارکت
کودکان و نوجوانان و همراهی والدین در خانه برگزار میشود.
فرزاد صدری «ارتقای دانش شهروندی در خانواده ،مشارکت مسئوالنه
خانوادهها در رعایت اصول شــهروندی ،ارتقا فرهنگ کتابخوانی در
خانوادهها و ایجاد روحیه نشاط و شادی در خانواده» را اهداف برگزاری
این جشنواره اعالم و بیان کرد :فرهنگ آپارتماننشینی ،حفظ اموال
عمومی شهر ،پرداخت به موقع عوارض و مشارکت در حفظ و توسعه
شــهر ،مصرف بهینه انرژی ،رعایت رفتار درست ترافیک ،پسماند و
بازیافت ،اصالح الگوی مصرف و تغییر ســبک زندگی و خرید ،فضای
سبز و محیط زیســت ،فرهنگ کتابخوانی و مشارکت فعاالنه خانواده

در موضــوع کتابخوانی ،همکاری و روحیــه کار جمعی ،ارتقا فرهنگ
عمومی همچون کنترل خشــم ،همدلی و نوع دوستی ،احترام و ادب
ورزی ،احسان و نیکوکاری ،گذشــت و ایثار ،قدردانی و حفظ منزلت
ســالمندان ،نحوه رفتار با افراد توانخواه در جامعه و محیط شهری،
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و در خانه ماندن و مشارکت مسئوالنه
در کنترل و ریشــهکنی بیماری کرونا موضوعات مورد تأکید جشنواره
هستند.
وی با تأکید بر اینکه «کلیه افراد مشارکت کننده (کارگردان ،نویسنده،
بازیگران و عوامل) باید از اعضای اصلی یک خانواده باشند» ادامه داد:
توصیه میشود در ساخت عروسک و دکور اثر نمایشی از مواد بازیافتی
و دور ریختنی استفاده شود .معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز افزود :فیلمبرداری از نمایش باید
با گوشــی تلفن همراه و به صورت افقی انجام شود و رعایت قوانین
عمومی ،عرفی و شرعی در هنگام ضبط اثر الزامی است.

رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خبر داد:

حضور ایثارگرانه آتشنشانان شیرازی در حادثه واژگونی تانکر ۳۰هزار لیتری
واژگونی خطرناک یک دســتگاه تانکر  ۳۰هزار لیتری
حامل میعانــات گازی در گردنه باجــگاه ،با تالش و

ایثارگری  ۷ساعته آتش نشانان شیرازی امدادرسانی
شد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
شیراز در خصوص این حادثه گفت :با اعالم این حادثه
به ســامانه  125از سوی رانندگان خودروهای عبوری،
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز بی درنگ
 50آتش نشان از هفت ایستگاه عملیاتی به همراه تیم
تخصصی و عملیات ویژه ســازمان آتش نشانی شیراز
و  10خودروی عملیاتی شــامل تانکر های آبرســان،
خودروهای فوماتیک و پشتیبانی را ساعت  3:30دقیقه
بامداد امروز به گردنه باجگاه (ورودی جاده اصفهان به
شیراز) رهسپار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،قانع
ادامه داد :یک دستگاه تانکر  30هزار لیتری با محموله
میعانات گازی که از عســلویه به سمت اراک در حال
حرکت بود به علت نامشخصی که از سوی کارشناسان

آسیبهایی چون بیکاری ،کمکاری و مشکالتی در
روند درآمدزایی برایشان پیش آمد.
ســهرابی با اشــاره به کمکهای وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی از همان روزهای نخست تا
کنون ،در بازهها و شــیوههای گوناگون ،ادامه داد:
هماکنون هم کتابفروشــیها و هم دیگر کسانی
که از فرهنگ و ارشــاد اســامی مجــوز دارند،
میتوانند از تســهیالت  4درصد کسب و کارهای
آســیبدیده از بیماری کرونا که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی با همکاری بانک کارآفرینی امید در
سامانه تحفه در نظر گرفته است ،استفاده کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس افزود:

ایده تابستانه یا پاییزه کتاب ،که هر سال بیش از
سال پیش ،کتابفروشیها و مردم از آن استقبال
میکنند ،هم ســودی برای خواندههای کتاب دارد
و هم ســودی برای پخشکننده و کتابفروشیها
دارد.
وی بیان داشــت :بر آن هســتیم تا با پیوســتن
کتابفروشیهای بیشتری به این ایدههای فصلی
و نرمافزارهای مجــازی ،خرید و فروش کتاب را
هم سادهتر و هم بهداشتیتر انجام دهیم.
گفتنی است؛ این کتابفروشیها تا پایان آبانماه
با رعایت شیوهنامههای بهداشتی در استان فارس
فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز:

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز در خصوص
تدفین اموات کرونایی گفت :محــل دفن اموات مبتال به کرونا طبق
دســتورالعمل دانشگاه علوم پزشــکی ،آرامستان بهشت احمدی و
مرجع ذیصالح صدور مجوز جهت دفن در ســایر آرامستان ها نیز
دانشگاه علومپزشکی تعیین شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری شــیراز ،علی پارسازاد
افزود :آرامستان بهشت احمدی دارای زیرساختهای الزم به لحاظ
فنی و بهداشــتی می باشــد و امکانات موجود در این آرامستان به
صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.
پارسازاد مهم ترین دالیل ومشــکالت موجود در روند دفن اموات
را به اختصار برشــمرد و گفت :با توجه به لزوم جلوگیری از شیوع
بیشــتر بیماری مراحل تغسیل ،تکفین و تدفین اموات مبتال به کرونا
با حداکثر مالحظات و رعایت پروتکل های بهداشتی ،تحت نظارت
مراجع ذیصالح  ،در چند مرحله انجام می شود و در مجموع رعایت
این موضوعات ،فرایند را زمان بر و ســازمان را با محدودیت زمانی
مواجه ساخته است.
وی به دالیل دیگری نیز اشاره کرد و افزود :افزایش تعداد متوفیان
مبتال به کرونا ،پافشــاری و اصرار تعدادی از خانواده ها جهت دفن
اموات در آرامستان های محله ای و دارالرحمه ،عدم مراجعه بستگان
برخی از متوفیان به علت درگیر بودن با بیماری ،صرف زمان طوالنی
هنگام انتقال متوفی از بیمارســتان به غسالخانه و از غسالخانه به
آرامســتان به دلیل لزوم رعایت پروتکل ها و برقراری شرایط امن
در تردد و اطمینان از عدم انتشار ویروس در طول مسیر و جلوگیری
از ابتالی سایرین از جمله بســتگان متوفی ،افراد خدمات رسان و
رانندگان حمل متوفی ،اجتناب از غســل یا دفن همزمان دو یا چند
میت به لحاظ جلوگیری از تجمع افراد و ارائه خدمات تغسیل و اعزام
بسیاری از اموات شهرستان های استان و خارج از استان به عنوان
مهمترین مشکالت موجود عنوان نمود.
علی پارسازاد در ادامه به تصمیمات و اقداماتی که سازمان مدیریت
آرامستانها و شــهرداری شــیراز به منظور حل معضالت موجود و
تسریع در این روند اتخاذ و اجرایی نموده است اشاره کرد و گفت:
طبق دستور شهردار شیراز به منظور تسریع وتسهیل ارائه خدمات
به شــهروندان ،امکانات و نیروی انســانی مرتبط را تا حد مناسب
افزایش دادیم و طی یک ضرب االجل نســبت به ساخت و تجهیز
غسالخانه های ویژه جهت اموات مبتال به کرونا اقدام کردیم که به
زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
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یک تانکر  30هزار لیتری میعانات گازی در حاشیه جاده
با ایجاد کوچکترین جرقه ،پتانسیل ایجاد بحرانی بسیار

راهور در حال بررســی اســت ،به حالت واژگون قرار
گرفته بود.
وی افزود :با حضور آتش نشــانان به محل حادثه ابتدا
راننده مصدوم این وســیله نقلیه برای انتقال به مراکز
درمانی در اختیار کادر پزشکی اورژانس قرار گرفت.
رئیس ســازمان آتش نشانی شــیراز گفت :با توجه
به اینکــه محموله این تانکر (میعانات گازی) بســیار
خطرناک تر از سوخت بنزین می باشد این حادثه می
توانست آبستن حوادث تلخ دیگری باشد ،چرا که وجود

بزرگتر را دارد.
از این رو آتش نشــانان با ســرعت عمل پس از قطع
جریان برق این وســیله نقلیه و نصب عالئم هشــدار
دهنده در اطراف محل حادثه ،جاده را کام ً
ال ایمن کرده و
مانع از تردد خودروها از محل حادثه شدند.
قانع افزود :نیروهای عملیاتی در هفت ساعت عملیات
دشوار و حساس با پاشش مداوم آب و فوم مانع ایجاد
جرقه و بروز حادثه شــدند و سرانجام در یک عملیات
ویژه توانســتند توســط جرثقیل تانکر حامل گاز را به
حالت اولیــه بازگردانند و محل حادثــه را کام ً
ال ایمن
سازی کنند.
تیم عملیاتی در پایان تانکر واژگون شده را تا رسیدن
به محل امن همراهی و پشتیبانی خواهند کرد.
گفتنی اســت؛ در این حادثه با همت و تالش بی وقفه
آتش نشــانان از وقوع حادثهای هولناک جلوگیری به
عمل آمد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 99 - 860
نوبت اول 99 /9/1 :تماشا
نوبت دوم 99/9/2 :نیم نگاه
شهرداری منطقه سه شیراز در نظر دارد عملیات بهسازی پارک محله ای بولوار هفت تنان
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران
دارای حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه از ســازمان برنامه و بودجه کشــور دعوت به عمل
می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :خیابان ساحلی ،حدفاصل
پل هجرت و پل علی بن حمزه ،شهرداری منطقه سه مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز
به اطالعات بیشتر شماره تلفن  32263208آماده پاسخگویی می باشد.
مبلغ برآورد 9/024/792/461 :ريال
مدت قرارداد :سه ماه
محل انجام کار :بولوار هفت تنان
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  452/000/000ريال به صــورت ضمانت نامه بانکی یافیش واریزی نقدی به حســاب سپرده  700786511405بانک شهر شعبه کریمخان زند به
نام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیبضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بهصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصه ،شــخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده آدرس شــیراز خیابانساحلی ،حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه ،دبیرخانه شهرداری منطقه سه مراجعه

نمایند.
 آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات :پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  99/9/13بهآدرس شیراز خیابان ساحلی ،حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه ،شهرداری منطقه
سه مراجعه می باشد.
 تاریــخ بازگشــایی پــاکات :روز شــنبه ســاعت  13:00مــورخ  99/9/15در محــلچهــارراه خلدبریــن ســالن اجتماعــات اداره کل حقوقــی شــهرداری شــیراز
می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد. هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مستردمی گردد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آیین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 شــرکت کنندگان می بایست پاکت های (الف  ،ب و ج) را به صورت الک و مهر شدهتحویل نمایند.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. آگهــی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســایت  https://portal.shiraz.irقابلمشاهده می باشد.
شناسه آگهی1048085 :

/8535م.الف -اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

صدری با بیان اینکه «مدت زمان آثار نمایشــی میتواند بین  ۴تا ۱۵
دقیقه باشد» ،اضافه کرد :شــرکت کنندگان میتوانند آثار خود را از
طریق واتساپ به شــماره همراه  ۰۹۳۳۸۴۲۸۶۸۷یا در قالب لوح
فشــرده تا تاریخ  ۳۰آذرماه به آدرس شیراز -خیابان حسینی -کوچه
یک -ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز -اداره
توسعه فرهنگ شهروندی ارسال کنند.
معــاون فرهنگی و هنری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شــیراز ابراز امیدواری کرد بعد از پایان همهگیری بیماری
کرونا و بازگشــتن شــرایط جامعه به وضعیت عادی از آثار برگزیده
جشنواره برای اجرای عموم در شیراز حمایت میشود.
صدری ،جوایز گروه برتر در بخش عروســکی و غیر عروسکی را ۲۵
میلیــون ریال اعالم کرد و گفت :در بخش کارگردانی ،نویســندگی،
بازیگری مرد ،زن و خردســال و همچنیــن دکورهای برتر نیز جوایز
نقدی اهدا میشود.

به گزارش خبرنگار مهر ،عالقه مندان میتوانند برای دریافت جزئیات
بیشتر به صفحه اینستاگرام ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز به آدرس @ farhangi.shirazمراجعه و همچنین
فراخوان را از آدرس زیر دریافت کنند.
http://shiraz-brc.ir/wp-content/uploads/2020/11/
FARAKHAN.pdf?i=1

آگهی تجدید مناقصه عمومی 99 - 866
نوبت دوم 99/9/2 :سبحان
نوبت اول 99 /9/1 :تماشا
شهرداری منطقه سه شیراز در نظر دارد عملیات بهسازی باغ ملی را از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه  5در
رشــته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل
جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :خیابان ساحلی ،حدفاصل پل هجرت و پل علی بن
حمزه ،شــهرداری منطقه سه مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره
تلفن  32263208آماده پاسخگویی می باشد.
مبلغ برآورد 46/130/342/229 :ريال
مدت قرارداد 6 :ماه
محل انجام کار :باغ ملی
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  2/310/000/000ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یافیش واریزی نقدی به حســاب سپرده  700786511405بانک شهر شعبه کریمخان زند به
نام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیبضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بهصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 -جهت اخذ اسناد مناقصه ،شخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده آدرس شیراز خیابان ساحلی،

حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه ،دبیرخانه شــهرداری منطقه سه مراجعه نمایند.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات :پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  99/9/13به آدرسشیراز خیابان ساحلی ،حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه ،منطقه سه مراجعه نمایند.
 تاریخ بازگشــایی پاکات :روز شــنبه ســاعت  13:00مورخ  99/9/15در محل چهارراهخلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد. هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مستردمی گردد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آیین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 شــرکت کنندگان می بایست پاکت های (الف  ،ب و ج) را به صورت الک و مهر شدهتحویل نمایند.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. آگهــی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســایت  https://portal.shiraz.irقابلمشاهده می باشد.
شناسه آگهی1048550 :

/8567م.الف -اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی تجدید مناقصه عمومی 99 - 862
نوبت اول 99/8/29 :نیم نگاه
نوبت دوم 99/9/1 :تماشا
شــهرداری شــیراز در نظر دارد عملیات تکمیل ابنیه  40واحد از سایت  82واحدی شهید
منتظری واقع در بولوار خلیج فارس را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه  5در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
کشــور دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:
شــیراز ،میدان ولیعصر (عج) ابتــدای بولوار مدرس -کوچه  - 63فرعی  ،63/1ســازمان
ســاماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز
به اطالعات بیشتر شماره تلفن  071- 37250754داخلی  224آماده پاسخگویی می باشد.
 مبلغ برآورد 37/475/629/555 :ريال مدت قرارداد :شش ماه محل انجام کار :سایت شهید منتظری واقع در بولوار خلیج فارس مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  2/000/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یافیش واریز نقدی به حساب سپرده  700785419287بانک شهر (تمامی شعب) به نام سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به ترتیبضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  % 5مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بهصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 -جهت اخذ اســناد مناقصه ،شــخص ًا و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس :شیراز محل

دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز واقع
در میدان ولی عصر ابتدای بولوار مدرس  -کوچه  -63فرعی  - 63/1 -سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی مراجعه نمایند.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات :ساعت  13:00روز چهارشنبه مورخ  99/9/12به آدرسمیدان ولی عصر ابتدای بولوار مدرس  -کوچه  -63فرعی  - 63/1ســازمان ســاماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی می باشد.
 تاریــخ بازگشــایی پــاکات :روز شــنبه ســاعت  13:00مــورخ  99/9/15در محــلچهــارراه خلدبریــن ســالن اجتماعــات اداره کل حقوقــی شــهرداری شــیراز
می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد. هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مستردمی گردد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســایت  https://shaffaf.shiraz.irقابلمشاهده می باشد.
شناسه آگهی1048022 :

 /8528م.الف -اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

