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مدیرگروه امور رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی فارس خبر داد:

تمدید احراز 
انتخابات هیأت 

نظارت بر مطبوعات
7

عصر فردا در ورزشگاه حافظیه شیراز مقابل 

شهردار همدان؛

بازی حیاتی
 در انتظار 

زردپوشان!

کــردن  محقــق  و  شــنیدن  گفــت:  رئیس جمهــور 
خواســته های قانونــی وظیفــه همــه ماســت اما همه 
مــا به همیــن انــدازه در حفاظــت از امنیــت و آرامش 

جامعه مسئولیم. 
بــه گــزارش ایرنا، آیــت ا... ســید ابراهیم رئیســی صبح 
بــه  اشــاره  بــا  دولــت  هیــأت  جلســه  در  چهارشــنبه 
فرارســیدن فصــول ســرد ســال و احتمــال افزایــش 
همــه  آمادگــی  ضــرورت  بــر  جــوی  آالینده هــای 
دســتگاه های مربــوط برای مقابله مؤثــر با این پدیده 

و کاهش آثار مخرب آن تاکید کرد.
رئیس جمهور نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را از جمله 
اقدامــات الزم در ایــن زمینــه دانســت و بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت حمایــت از تولیــدات داخلــی اظهار داشــت: 
اولویت در زمینه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری، 
حمایــت از صنایــع داخلــی و تأمین اتوبــوس از محل 
تولیــدات داخلی اســت، اما این موضــوع نباید باعث 
تأخیــر در تأمیــن خودروهــای مــورد نیــاز این نــاوگان 
شــده و نیازهای ضــروری باید از محــل واردات تأمین 

شوند.

ح های دولت در اســتان ها به ویژه  انجــام بــه موقع طر
عملیاتی شــدن مصوبات دور اول ســفرهای اســتانی 
از  زمینــه  ایــن  در  احتمالــی  موانــع  شــدن  برطــرف  و 
دیگر تاکیدات رئیس جمهور در جلســه امروز هیأت 
دولــت بود که مقرر شــد بــا ارتباط نزدیک تر و بیشــتر 

وزرا با اســتانداران به عنــوان باالترین مقام اجرایی در 
استان، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام شود.

آیــت ا... رئیســی یکبار دیگــر بر ضرورت حفــظ امنیت 
تــداوم همــه فعالیت هــای جامعــه  به عنــوان بســتر 
تأکیــد کــرد و گفــت: شــنیدن و ترتیــب اثــر دادن بــه 
خواسته های قانونی وظیفه همه ماست، اما همه ما 
به همین اندازه در زمینه حفاظت از امنیت و آرامش 

جامعه مسئولیم.
آیــت ا... رئیســی بــا تأکید دوبــاره بر حمایت از کســب 
و کارهــای دیجیتــال اظهــار داشــت: حال که دشــمن 
با اســتفاده از بســتر فضــای مجازی در صــدد ایجاد و 
گســترش ناامنی در کشور است، مسئوالن مربوط با 
تقویت پلتفرم های داخلی و تسهیل شرایط استفاده 
از آنهــا و حتــی در نظــر گرفتــن بســته های تشــویقی، 
زمینه اســتفاده بهتر و بیشــتر را برای فعاالن کســب 

و کار دیجیتال فراهم کنند.
رئیس جمهــور همچنیــن در بخشــی از ســخنان خود 
با اشــاره به ۲۵ آبان، سالروز تشییع باشکوه همزمان 
۳۷۰ شهید اصفهانی، روز اصفهان را نیز تبریک گفت.

ســاعاتی پــس از آنکه رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
کشــورمان در واکنش به تحرکات سیاســی آمریکا 
و تروئیکا در نشست فصلی شورای حکام، برنامه 
ســفر آژانس به ایــران را منتفی دانســت، مدیرکل 
آژانــس بیــن المللــی انرژی اتمــی با تکــرار ادعاهای 
سیاسی پادمانی علیه ایران، ابراز امیدواری کرد که 

انجام این سفر محقق شود. 
رافائل گروسی در نخستین روز از نشست شورای 
حــکام آژانــس بین المللی انرژی اتمــی در وین ادعا 
کرد که هنوز »پیشرفتی برای شفاف سازی و حل و 
فصل مســائل پادمانی باقی مانده صورت نگرفته 

است«.
وی افــزود: امیــدوارم نشســت فنــی برنامــه ریــزی 
شــده بیــن آژانــس و ایــران برگــزار شــود، امــا مــی 
خواهــم تاکیــد کنم که این نشســت بایــد با هدف 
شــفاف ســازی و حــل و فصــل مؤثــر آن مســائل 
باشــد. من اطمینــان دارم که وقتــی مالقات کنیم، 
ایــن  مــورد  در  را  الزم  پیشــرفت های  می توانیــم 
موضوعات باقی مانده بدست آوریم که راه حل آن 
اطمینــان و ثبات بیشــتری را بــرای منطقه و جهان 

به ارمغان می آورد.
گروســی مدعی شــد: من مجددا تأکیــد می کنم که 
ایــن مســائل ناشــی از تعهــدات ایــران بــر اســاس 
توافقنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس اســت 
و بایــد حــل و فصــل شــود تــا آژانــس در موقعیتی 
باشــد کــه تضمیــن دهــد برنامــه هســته ای ایــران 

منحصرا صلح آمیز است.
وی همچنیــن بــه تدابیــر جبرانــی ایــران در برجــام 
اشــاره و ادعا کرد که این گام ها »تأثیر قابل توجهی 
بــر توانایــی آژانــس بــرای بازیابــی و تــداوم دانــش 
الزم، در صــورت ازســرگیری کامــل اجــرای تعهدات 

هسته ای ایران تحت برجام خواهد داشت.  
مدیــرکل آژانــس مدعــی شــد: ایجــاد هرگونــه مبنا 
برجــام  اجــرای  بــر  نظــارت  و  راســتی آزمایی  بــرای 
را می طلبــد و دارای  زمــان قابل توجهــی  آینــده  در 
درجــه ای از عدم قطعیت خواهد بــود. بنابراین هر 
چه وضعیت فعلی طوالنی تر باشد، عدم اطمینان 

هم بیشتر می شود.
عمــده اختــالف آژانــس بــا ایــران کــه یکــی از موانع 
حصــول توافــق ویــن نیــز بشــمار مــی رود، بــر ســر 

در  نشــده  اعــالم  هســته ای  فعالیت هــای  ادعــای 
ایــران مربــوط بــه دو دهــه پیش اســت.  ایــن ادعا 
نخســتین بــار از ســوی نخســت  وزیــر وقــت رژیــم 
توســط  آن  از  پــس  و  شــد  ح  مطــر صهیونیســتی 
زده  دامــن  غربــی  مذاکره کننــدگان  و   رســانه ها 

شد. 
ح  جمهوری اســالمی ایران ضمــن رد ادعاهای مطر
تعهــدات  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  همــواره  شــده 
کشــورها در حــوزه پادمــان نامحــدود نیســت؛ بــا 
این حال اســفند گذشته برای نشان دادن حسن 
نیــت خود بــا آژانس بین المللــی انــرژی توافق کرد 
تا مســائل ادعایی بر اســاس نقشــه راه مشخصی 
حــل و فصل شــود. طــرف  غربی هــم تعهداتی را در 
این زمینه پذیرفت که نه تنها اجرا نکرد که با ارائه 
قطعنامــه علیــه ایــران در شــورای حــکام مســیری 

کامال متضاد در پیش گرفته است.
ســه کشــور اروپایــی عضو برجــام و ایــاالت متحده 
آمریــکا دیــروز قطعنامــه جدیدی را روی میز شــورا 
گذاشــته اند که با تکرار ادعاهای پادمانی خواســتار 

همکاری بیشتر ایران با اژانس شده است.

 مسئول حفظ امنیت جامعه ایم؛ 

: خواسته های قانونی شنیده و محقق شود رئیس جمهور

مدیرکل آژانس اتمی:

امیدوارم نشست فنی با ایران برگزار شود

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس:

رئیس و دبیر هیأت
 ورزش های رزمی پناهندگان در 

شیراز انتخاب شد

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شیراز مطرح کرد: 

باغات قصردشت 
ظرفیتی برای اشتغال زایی و 

جذب گردشگر 
جانشین سپاه فجر فارس:

هفته بسیج ۱۰ هزار برنامه  در 
فارس اجرا می شود

2

2
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس:

2۰2 نفر در مرحله پایانی شانزدهمین 
دوره مسابقات قرآن کریم جامعه 

کار فارس به رقابت پرداختند

رئیس کل دادگستری استان فارس:

عامل اصلی تعرض
 به نوجوان زرین دشتی به اعدام 

محکوم شد
فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد:

شناسایی و دستگیری
 ۱۱۰ نفر محرک و عاملین اغتشاشات 

3در فارس 
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ثروت آفرینی و حفاظت از گنجینه 
میراث تاریخی شیراز 

3

دکتر اسدی شهرداری شیراز را مکلف دانست؛

با کسب آرای 
مجمع عمومی اتحادیه شهرهای

 تاریخی جهان صورت گرفت؛

عضویت شیراز برای 
دومین بار متوالی در

 هیأت مدیره اتحادیه 
شهرهای تاریخی 

جهان
3

نوبت اول: 25 / 08 /1401 روزنامه سبحان 
نوبت دوم: 26/ 08 /1401 روزنامه تماشا

ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شــیراز در نظر دارد نســبت به خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال آب به مرتفع ترین نقطه پارک 
کوهستانی دراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره فراخوان 200109668800189  به اشخاص واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. 
در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه 

الزامی است. ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 7136498639 آماده پاسخ گویي مي باشد.

مدت قراردادمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد اولیه)ریال(شرحردیف

1
خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال آب به مرتفع ترین نقطه 

پارک کوهستانی دراک
2 ماه32/438/234/7601/700/000/000

جهت اشخاص حقوقی ارائه تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات و جهت اشخاص حقیقی ارائه تصویر پروانه کسب معتبر الزامی است.
محل تحویل اقالم: محل پروژه 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي: 14002091671 و کداقتصادي: 411364877455 یا فیش واریزی 
نقدی به حساب 100805504742بانک شهر، کد مرجع 101660

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 10 % مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.

آخرین مهلت دریافت )توزیع( اســناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ســاعت 15:15 مورخ 1401/09/05 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( اسناد مناقصه را دریافت نمایند. الزم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق 

سامانه اقدام نمایند در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.
آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 13 مورخ 1401/09/19 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور 

سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز- میدان شهید مطهری- نبش بولوار قدوسی شرقی تحویل نمایند.
تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 14:15 مورخ 1401/09/19 در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد. 

مدت اعتبار پیشنهادها 2 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.

بدیهي است هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار مي باشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین 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 سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456  
شناسه: 1410039

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهي مناقصه عمومي 1401-635


