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معاون وزیر علوم:

دانشگاههای با
کیفیت حفظ
میشوند

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
با اشــاره به طرح آمایش سرزمینی در این وزارتخانه گفت:
دانشــگاه های دولتی که از نظر ظرفیت ،امکانات و کیفیت
آموزش در وضعیت مناســب هستند ،حفظ می شوند و ارتقا
می یابند.
به گزارش ایرنا ،دکتر حســین ســیمایی صراف سه شنبه
در بازدید از دانشــگاه فســا افزود :طرح آمایش سرزمینی
یک برنامه کشوری با هدف کیفی ســازی و ارتقای کیفیت
است.
معــاون وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری همچنین گفت:

دانشگاه فسا ،دانشگاه معتبری در شرق استان فارس است
کــه با برخورداری از  60عضو هیأت علمی ،یک هزار و 200
دانشــجو و ظرفیت باالی علمی و پژوهشی قابل انحالل و
ادغام نیست.
امام جمعه فسا نیز در ســخنانی در این آیین گفت :اجرای
طرح آمایش سرزمینی در دانشگاه فسا موجب رضایتمندی
دانشجویان ،اساتید و مردم این شهر می شود و نیز موجبات
پیشرفت پژوهشی در این دانشگاه را فراهم می کند.
حجت االسالم حســین جمالی زاده افزود :شهرستان فسا
ســابقه علمی درخشــانی در طول تاریخ داراست و نیز این

به همت کارشناسان معاونت بهرهبرداری برق فارس؛

کتاب ارزشمند سرویس ،نگهداری و مهندسی
سیستم اتوماسیون  ABBسری  500منتشر شد

امروزه اتوماســیون صنعتی ،کنترل و ابزار دقیق در صنایع ،از کاربرد
بســیارزیادی برخوردار بوده و یکی از مهمترین ارکان تولید صنعتی
محسوب می شود .این امر هر روز در صنعت برق کشور هوشمندتر
شــده و طيف وســيعتري از فناوريها ،تجهيــزات و ارتباطات را
در دل خــود جاي ميدهــد .عالوه بر ایــن ،پيچيدگي صنعت برق
نیز ،اهميت کاربرد سیســتم اتوماســيون را بیش از پیش افزايش
داده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای فارس مهندس
حمزه روغنیان معاون بهره برداری شــرکت برق منطقه ای فارس
انتشار کتاب یاد شــده را منحصر به فرد خواند و گفت :با عنایت به
نقش سيستم هاي اتوماسيون و كنترل صنعتي مدرن در صنعت برق،
مهندســين حوزه معاونت بهره برداري برق فارس ،نتيجه تجربيات
و تحقيقات علمي و عملي خود را از انواع سیســتم های اتوماسیون
اســتفاده شده در سطح کشور اســتخراج نموده و کتاب ارزشمند
سرویس ،نگهداری و مهندسی سیســتم اتوماسیون  ABBسری
 500را با ویژگــی های منحصر به فرد به صورت ســاده ،روان و
خودآموز تصویری به رشته تحریر در آورده و در اختیار عالقه مندان
و متخصصین امر قرار داده اند تا با این روش بتوانند با تبادل دانش
و استفاده مطلوب از تجربيات موفق ساير متخصصین صنعت برق،
از توان داخلی بهره برداری مناسب به عمل آورند.
معاون بهره برداری برق فارس در ادامه افزود :کتاب حاضر به عنوان
اولین راهنمای فارسی نرم افزار سیستم اتوماسیون در سطح کشور،
بمنظور افزایش بهره وری و توســعه پژوهشهاي کاربردي منتشر
و در اختیار ســایر همکارانم در صنعت برق کشور قرار گرفته شده
است.
وی اظهار امیدواری کرد و خاطر نشان ساخت :امیدوارم متخصصين
بخش صنعت و پژوهشــگران پژوهشهاي کاربردي ،با مشارکت
فعال و اظهار نظر خود ،در جهت هر چه پر بارتر شــدن کوشــش
انجام شــده ،ما را در جهت تحقق اهداف صنعت برق کشور یاری
فرمایند.
مهنــدس روغنیان بــه اقدامات علمی انجام شــده در برق فارس
اشاره کرد و اظهار داشت :شرکت برق منطقه ای فارس در ا متداد
اقدامات علمی و عملی خود ،همچنین در راســتای اجرایی شــدن
سیاســت های کالن اقتصاد مقاومتی و تحقــق فرامین مقام معظم
رهبری ،به عنوان يك شــركت پيشــتاز در زمينه هاي تحقيقاتي،
مطالعاتي ،ســاخت تجهيزات و حمایت از کاالی ایرانی ،در صنعت
برق كشــور فعاليت چشــمگیر دارد و تا كنون با همكاري دانشگاه
شــيراز ،پارك علم و فن آوري ،مؤسسه هاي دانش بنيان و دانشگاه
صنعتي شيراز ،به موفقيت هاي چشمگيري در زمينه توليدات ساخت
داخل ،با هدف توســعه فن آوری و ایجاد اشــتغال ،دستيابي پيدا
كرده است.
وی در خاتمــه گفــت :از تمامــی همکارانــم که در انتشــار این
کتــاب ارزشــمند ،تالش و کوشــش وافــر مبذول داشــته اند
قدردانی و سپاســگزاری مــی نمایم و از درگاه خداوند ســبحان،
توفیقات روزافزونشــان را در راســتای اعتالی صنعت برق کشور
خواستارم.

همزمان با  22اسفند شهردار منطقه شش به دیدار
خانواده شهدا رفت

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه شش ،همزمان با 22
اسفند روز شهید و شهادت شــهردار و جمعی از مسئوالن منطقه
شش با خانواده شهید موسوی و قنبری دیدار کردند.
سروی شــهردار منطقه شش در این دیدار با تجلیل از صبر ،ایثار و
فداکاریهای خانواده معظم شــهیدان ،جانبازان و ایثارگران گفت:
ما نیاز داریم با خانواده شــهداء دیدار داشــته باشیم تا بدانیم چه
خونهایی ریخته شــده و چه خانواده هایی ،صبوری پیشه کردند تا
انقالب ما به این عزت و ســربلندی که اکنون از آن برخوردار است
برسد..
وی افزود :مردم ایران قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانوادههای
معزز آنان هســتند و میدانند اگر این ایثارها نبود کشــور و انقالب
حفظ نمیشد.
در پایان دیدار با اهدای لــوح و هدایایی از این خانوادهای گرانقدر
تقدیر به عمل آوردند.

تالشهای اداره کل اوقاف فارس برای آشنایی
گردشگران خارجی با اسالم

مســئول روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امــور خیریه فارس از
تالشهای اداره کل اوقاف فارس برای آشنایی گردشگران خارجی
با اسالم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ،جواد
یزدانی اظهار داشــت :روابط عمومی این اداره کل با همکاری امور
بینالملل اســتان مقدس علی بن حمزه (ع) شــیراز اقدام به تهیه
تابلوهایی برای استفاده گردشــگران خارجی بازدیدکننده از اماکن
تاریخی و مذهبی این شهر کرده است.
وی افزود :موضوع این تابلوها چکیدهای از زندگی حضرت زهرا (س)
و سیره ایشــان و محلهای نصب نیز ،آستان مقدس علی بن حمزه
(ع) و مسجد نصیرالملک شیراز خواهد بود.
یزدانی گفت :این تابلوهای به زبانهای انگلیسی ،آلمانی ،اسپانیایی،
فرانسوی و چینی تهیه شده است.
این مســئول در مــورد ضرورت انجــام چنین کارهــای فرهنگی
اظهار داشــت :گردشــگران خارجی زمانی که وارد اماکن متبرکه
میشــوند تنها اطالعاتی در مــورد نوع بنا و قدمــت آن دریافت
میکننــد؛ درحالیکه بهخوبــی و با فعالیتهــای فرهنگی و تولید
محتوای مناســب ،میتوان برای آشــنایی آنان با دین مبین اسالم
تالش کرد.
وی در مورد علت انتخاب محلهای نصب این تابلوها گفت :مسجد
نصیر نصیرالملک و حرم علی بن حمزه (ع) شیراز ازجمله مهمترین
اماکن مذهبی موردتوجه گردشــگران خارجی هســتند که شهرتی
جهانی دارند.
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شهرستان در سطح استان دارای جایگاه ویژه ای است و در
انقالب ،حمایت از نظام و حضور در دفاع از میهن اسالمی در
جنگ تحمیلی نقش بسزایی داشته است.
نماینده مردم فســا در مجلس شــورای اسالمی نیز اظهار
داشــت :مبنای گرفتاری های جامعه امروز عدم استفاده از
علم و کار علمی است.
محمــد جمالی افــزود :امــروز باید به شــعار اول انقالب
برگردیم و آن شعار این اســت که ما باید در اختیار انقالب
باشــیم و با توجه به شرایط ویژه و حســاس جامعه امروز
بایســتی هر فردی در جایگاه خودش ،مسئولیت پذیری را

ترویج دهد.
معاون اســتاندار فارس و فرماندارویژه شهرستان فسا نیز
در این باره اظهار داشت :یکی از سیاست های دولت ایجاد
فضــای آرام تعامل و همکاری در جهت رســیدن به هدف
متعالی آموزش عالی است.
ســلیمان کرمی افزود :قطعاً جایگاه دانشگاه فسا به عنوان
قطبی مؤثر در حوزه علمی ،ملموس و عینی اســت و تاکنون
اتفاقات و افتخارات بســیارخوبی نصیب این دانشگاه شده
و امید اســت با تالش و همگرایی به عنوان دانشــگاه مادر
معرفی شود.

استاندار فارس در جلسه شورای گفتوگو:

بخش خصوصی به دور از بروکراسیهای اداری چابکتر از بخش دولتی امور را به سودآوری میرساند
باید موارد اجرایی و تصدیگریها را تا آنجا که امکان دارد به سمت بخش خصوصی سوق دهیم

اســتاندار فارس ،با اشاره به صدور بیانیه گام
دوم انقالب از سوی رهبر معظم انقالب گفت:
تقویت و حمایــت از بخش خصوصی از جمله
مواردی اســت که در ایــن بیانیه بر آن تأکید
شده است.
دکتر عنایت ا ...رحیمی ،چهارشــنبه در جلسه
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
در شیراز افزود :بر اســاس این بیانیه ،نقش
بخش خصوصــی در اقتصاد باید پررنگ تر از
شرایط فعلی شــود و برای پررنگ تر کردن و
حضور فعال تر ایــن بخش باید تمام موانع و
مشکالتی را که در قالب قوانین و بخشنامه ها
و دستورالعمل ها وجود دارد رفع کنیم.
او ادامه داد :باید شــرایط برای حضور بخش
خصوصی به گونه ای فراهم شود که این بخش
بتواند نقش فعال تری در اقتصاد کشور ایفا کند
که هم ضرورت امروز ماســت ،هم مورد تأکید
رهبر معظم انقالب و هم برای خروج از شرایط

فعلی راهگشا است.
وی یکی از اهداف تشکیل جلسه شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کردن
زمینه مناسب برای ایجاد رونق در تولید ،سرمایه
گذاری و فضای کســب و کار دانست و افزود:
این جلسات فرصت مناســبی برای بررسی
موانع و مشکالت پیش روی بخش خصوصی
و شــنیدن نظرها و پیشــنهادهای آنها است.
* ما قبل از اینکه دچار تحریمهای خارجی

از این مشکالت را بکاهیم تا خدمتی به جامعه
تولید کننده و صنعتگر کشــور کرده باشیم
رحیمــی ادامــه داد :مباحثی کــه درجریان
این مذاکرات و نشســت ها مطرح می شود
مــی تواند به رفــع موانــع و پیچیدگی های
بروکراســی اداری کمک کنــد و امیدواریم ما
بتوانیم به ســهم خود بخش هایــی از این
مشکالت را بکاهیم تا خدمتی به جامعه تولید
کننده و صنعتگر کشور کرده باشیم.

باشیم با یک سری خود تحریمیهای داخلی
مواجه هســتیم که برای رفــع این خود
تحریمیها نیازمند گفتوگو و مذاکره هستیم
اســتاندار فارس گفت :ما قبل از اینکه دچار
تحریم های خارجی باشــیم با یک سری خود
تحریمی های داخلی مواجه هســتیم که برای
رفع این خود تحریمــی ها نیازمند گفت و گو
و مذاکره هستیم.
* امیدواریم ما بتوانیم به سهم خود بخشهایی

استاندار فارس بیان کرد :باید تا آنجا که ممکن
است با دید مثبت به شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی نگاه کنیم و خود را از بسط و
گسترش قدرت اداری آزاد کنیم و قدرت اداری
را برای هدف گذاری ،سیاست گذاری و زمینه
سازی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی به
کار گیریم.
رحیمــی اضافه کــرد :باید مــوارد اجرایی و
تصدی گری ها را تا آنجا کــه امکان دارد به

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس:

با سفر مدیرکل اوقاف فارس به شهرستانها صورت گرفت؛

بیانیه گام دوم انقالب منشور فعالیتهای هفته هنر انقالب اسالمی باشد
سرپرســت معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری فارس با اشاره
به محتوای دقیق و مدبرانه بیانیــه گام دوم انقالب ،تأکید کرد که این بیانیه
میتواند منشــور و راهنمای فعالیتها و برنامههای هفته هنر انقالب اسالمی
باشد.
احمد احمدیزاده چهارشنبه  22اســفند در جلسه ستاد برگزاری هفته هنر
انقالب اســامی استان فارس ،شرایط کنونی را خاص توصیف و اضافه کرد:
اگرچه شرایط فارس از خیلی استان ها بهتر است اما وظیفه ماست که همواره
فارس را به سمت تعالی سوق دهیم.
وی افزود :در بحث آســیب های اجتماعی ترفند و دسیسه های دشمنان بر
حوزه های اجتماعی و معیشــتی و اقتصادی تمرکز کرده و ما نیز باید از همین
زوایا با دشمنان مقابله کنیم.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی استاندار فارس گفت :این قبیل مناسبتها
فرصت خوبی اســت وهمه باید تالش کنیم تا از این فرصت برای انتقال بین
نســلی ارزش ها بهره ببریم چرا که وظیفه همه ماســت که برای جوانی که
پیروزی انقالب و جنگ و ...را ندیده حقایق را تبیین کنیم.
وی ادامه داد :دستگاه های فرهنگی ما نیز باید ارزیابی شوند .ساالنه هزارها

میلیارد تومان در بخش فرهنگ هزینه می شود و هنوز به مطلوب نرسیده ایم
و همین موضوع مسئولیت ما را سنگین تر می کند.
احمدی زاده گفت :رویکردهای ما متناســب با شرایط باید تغییر کند و مث ً
ال
برنامه های هفته هنر انقالب نباید مثل سال های قبل باشد .حتماً زیارت قبور
شهدا باید در برنامه ما باشــد اما نه به شکل تکراری سایر برنامه ها و باید
زمینه هنری و فرهنگی برنامه نیز در این دیدار و زیارت لحاظ شود.
وی با اشــاره به شرایط استان فارس با تأکید بر لحاظ کردن حرم سوم اهل
بیت(ع) و مرکز فرهنگ و هنر ایران بودن شیراز به عنوان دو موضوع محوری،
گفت :در بســیاری از مناطق دنیا شیراز را می شناسند و حتی بسیاری موارد
ایران را نیز به شیراز می شناسند لذا نقش این موارد باید پر رنگ باشد.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با اشاره به مبنا بودن بیانیه گام
دوم مقام معظم رهبری در همه امور ،گفت :این بیانیه منشــور جامع در همه
برنامه هاســت .ســرفصل های متعددی در آن وجود دارد که می تواند ما را
راهنمایی کند .رویکردهای ما نیز باید به سمت مسایل روز ،تهاجم فرهنگی،
جنگ نرم ،شبیخون فرهنگی و دنباله های آن باشد.
احمدی زاده گفت :توجه به محتوای این بیانیه مهم است مثال باید در برنامه

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس در دیدار با فرماندار کوار:

رشد شاخصهای توسعه روستایی در استان فارس
دنبال میشود

مهندس عطاءا ...زمانی مدیر کل بنیاد مسکن اســتان فارس در دیدار با اشکان کاظمی فرماندار
شهرستان کوار با بیان اینکه رشد شاخص های توسعه روستایی در استان فارس دنبال می شود،
گفت :با تداوم محرومیت زدایی و خدمت بی منت به مردم در مناطق روستایی و کم برخوردار رشد
شاخص های توسعه را بر مبنای فعالیت های جهادی تداوم می بخشیم.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن اســتان فارس ،مهندس زمانی در دیدار با اشکان کاظمی
فرماندار شهرســتان کوار که با حضور مهندس محمودی مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،مهندس
پروری معاون مســکن شــهری بنیاد مســکن فارس و جمع یاز مدیران این بنیاد انجام شــد
پیرامون بازنگری طرح های هادی روســتاهای شهرســتان کوار و نیز تزریق اعتبار جهت تکمیل
زیرساختهای مسکن محرومین شهر کوار توضیح داد.
مهندس زمانی با تأکید بر اینکه در مناطق محروم و کم برخوردار تداوم توسعه روستایی و فعالیت های
جهادی چهره این مناطق را متحول کرده اســت بر لزوم همراهی مردم و نهادهای محلی با اجرای
طرح های توسعه تأکید کرد.
مدیر کل بنیاد مســکن اســتان فارس اســتان فارس به جمعیت یک میلیون و  450هزار نفری
روســتایی در استان فارس اشــاره کرد و گفت :این میزان  30درصد از جمعیت استان را شامل
می شود؛ این در حالی است که متوسط جمعیت روستایی کشور حدود  26درصد است.
وی ادامه داد :بنا بر این استان فارس بیش از متوسط کشور و بیش از سایر مناطق تکلیف عمران و
توسعه روستایی دارد و در این عرصه با شرح وظایف بیشتر ورود کرده است .شهرستان کوار نیز از
جمله مناطقی از استان فارس است که طرح های توسعه روستایی در آن با اولویت دنبال می شود.
مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان فارس همچنین در خصوص تکمیل
زیرساخت های شبکه آب آشامیدنی کوچه ها و معابر مسکن محرومین شهر کوار اذعان داشت :با
تزریق اعتبار مورد نیاز زیرســاخت های شبکه آب آشامیدنی این شهرک را با همکاری آبفا شهری
شهرستان کوار و نیز شهرداری کوار به انجام خواهیم رساند.
اشکان کاظمی فرماندار شهرســتان کوار نیز دراین دیدار با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن گفت:
پیرو برگزاری جلســات متعدد در سطح استان و شهرستان بازنگری طرح های هادی بسیاری از
روستاهای شهرستان مورد تأکید قرار گرفته است و ضرورت دارد دستور داده شود تا روند اجرای
کار با سرعت بیشتری به انجام رسد.
وی در ادامه تکمیل زیرســاختهای شبکه آبرسانی مســکن محرومین را بسیار ضروری خواند و
گفت :یکی از عمده مشکالت ساکنین این منطقه نبود زیرساخت های مناسب شبکه آبرسانی است
که اگر به اجرا درآید مشکالت اساسی اهالی برطرف خواهد شد این شهر را برطرف خواهد کرد.
در این دیدار مهندس طهمورث محمودی مدیر بنیاد مســکن شهرســتان کوار گزارش کاملی از
وضعیت طرح های هادی روستایی شهرســتان و بازنگری آنها و همچنین وضعیت پروژه مسکن
محرومین شهر کوار ارائه داد.

سمت بخش خصوصی ســوق دهیم چرا که
عملکرد بخش خصوصی با پیچیدگی هایی که
در بروکراسی اداری ما وجود دارد قابل مقایسه
نیســت و آنها می توانند مباحث را سریع تر
به نتیجه برســانند و ســودآوری را افزایش
دهنــد .بی تردید بخش خصوصــی به دور از
بروکراسیهای اداری چابکتر از بخش دولتی
امور را به سود آوری میرساند.
* قطع ًا اقتصادی که بنا باشد توسط دولت
اداره شــود اقتصادی بیمار و گرفتار فساد
خواهد بــود در حالی که در اقتصاد متکی
به بخش خصوصی چنین مشــکالتی ایجاد
نخواهد شد
وی گفت :قطعاً اقتصادی که بنا باشــد توسط
دولت اداره شود اقتصادی بیمار و گرفتار فساد
خواهــد بود در حالی کــه در اقتصاد متکی به
بخش خصوصی چنین مشکالتی ایجاد نخواهد
شد.

امسال ما نقش جوانان پر رنگ دیده شده و امید آفرینی مد نظر باشد چرا که
تمام دشمنان برای اولین بار برای القا یأس و ناامیدی متحد شده اند.
* کرم اللهی :کارهای حساب شده و پر اثر در دستور کار قرار دارد
دبیر ستاد و رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان فارس نیز گفت :امسال
نهمین سال است که ستادهای هفته هنر انقالب اسالمی پس از تأیید شورای
عالی انقالب فرهنگی شکل می گیرد.
محمد کرم اللهی افزود :بحمدا ...در سه سال اخیر همت استانداری فرمانداران
و دستگاه های فرهنگی سبب رشد استان فارس هر سال رشد کرده و امسال
نیز شعار ستاد در استان «نقش هنر در گام دوم انقالب اسالمی» است.
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی استان فارس با اشاره به تقارن روز هنر
انقالب اسالمی با میالد حضرت عباس(ع) و امام سجاد(ع) ،گفت :امسال باید
سراغ کارهای جدی تر برویم و از سر و صدای بی پشتوانه کارهای ناشناخته
بپرهیزیم و با صرفه جویی و پرهیز از اسراف کارها را پیش ببریم که البته این
مهم نیاز به هم افزایی و مشارکت بیشتر دارد.
کرم اللهی با بیان اینکه کارهای حساب شده و پر اثر در دستور کار قرار دارد،
تکیه بر روز بیستم فروردین در تمام شهرستانها را مورد تأکید قرار داد.

پیگیری طرح آرامش بهاری در امامزادگان
شاخص فارس

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در ســفر به دو شهرستان ،موضوع
اجرای طرح آرامش بهاری در دو امامزاده شاخص این استان را پیگیری
کرد.بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل اوقاف و امــور خیریه فارس،
حجتاالسالموالمســلمین سید عباس موســوی در سفر به شهرستان
کازرون و در بازدید از آســتان مقدس امامزادهســید حســین (ع) بر
کیفیتبخشــی به برنامههای طرح آرامش بهاری در این امامزاده که در
ایام نوروز میزبان بسیاری از هموطنان است تأکید کرد.
ســفر دیگر این مســئول به شهرســتان فراشــبند بود کــه یکی از
پربازدیدترین بقاع متبرکه فارس در ایام نوروز را در خود جایداده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در استان مقدس امامزاده آقام شهید
(ع) که ســالیانه دهها هزار زائر دارد گفت :باید برای بهرهبرداری معنوی
بیشتر از امکانات فراهمشده در این امامزاده استفاده کرد.
موســوی افزود :طرح آرامش بهاری یکی ابزارهای مهم برای توســعه
فرهنگ دینی جامعه و ازجمله توجه به وقف بهعنوان حسنه ماندگار است
که باید موردتوجه قرار بگیرد.
در این سفرها ،معاون مالی و معاون فرهنگی اجتماعی مدیر کل اوقاف و
امور خیریه فارس وی را همراهی می کردند.

آگهی حراج حضوری 97-1235
نوبت اول 97/12/23 :تماشا
نوبت دوم 97/12/25 :سبحان
شهرداری شیراز در نظر دارد پارکینگ های مندرج در جدول پیوست را از طریق آگهی حراج حضوری به اجاره بگذارد .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به
عمل می آید که از زمان انتشار آگهی می توانند جهت تحویل اسناد شرایط حضوری ،به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز واقع در خیابان هدایت در ساعات
اداری مراجعه نمایند ،ضمن ًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32304268داخلی  173تماس حاصل فرمایند .یا از طریق سایت http://www.shiraz.ir/transport
و کانال  @ traffic_magazineاقدام نمایند .شــرکت کنندگان می بایست مبلغ شرکت در مزایده را طی یک فقره فیش واریزی به حساب  7001849657011بانک شهر
یا ضمانت به عنوان سپرده شرکت در مزایده به نام حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز به همراه داشته باشند.
* مدت اجاره پارکینگ ها به مدت  20روز در ایام تعطیالت نوروز می باشد.
* پرداخت اجاره کل مبلغ قرارداد و واریز  % 10مبلغ کل قرارداد به عنوان ضمانت حســن انجام تعهدات به حســاب  7001849657011یا ضمانت نامه بانکی به نام حمل و
نقل و ترافیک شهرداری شیراز در زمان انعقاد قرارداد اخذ می گردد.
* حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده که در این صورت سپرده شرکت مسترد می گردد.
* برنده مزایده چنانچه از زمان ابالغ به مدت  24ساعت حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده شرکت در مزایده به نفع حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ضبط خواهد
شد.
* زمان حراج حضوری روز دوشــنبه مورخ  97/12/27ساعت  10صبح به آدرس خیابان هدایت طبقه چهارم پارکینگ هدایت سالن اجتماعات معاونت حمل و نقل برگزار
خواهد شد.
* شرکت کنندگان محترم موظفند اسناد و فیش واریزی را تا تاریخ  97/12/26پایان وقت اداری تحویل واحد قراردادها نماید.
ردیف

نام پارکینگ

آدرس

نرخ ورودی به ازای
یک ساعت

نرخ برای هر
ساعت اضافه

سپرده شرکت در
مزایده به (ريال)

1

طبقاتی فخرآباد

خیابان فخرآباد  -مشیر شرقی

 15/000ريال

 10/000ريال

 25/000/000ريال

2

فضیلت

زیر پل فضیلت

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

3

وفا 3

کوچه  28ذوالفقار مقابل مسجد زینب

 10/000ريال

 10/000ريال

 5/000ريال

4

وفا 4

کوچه  28ذوالفقار ،ضلع شرقی

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

5

ایلخانی 2

خیابان لطفعلی خان زند به سمت کوچه ایلخانی سمت راست

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

6

ایلخانی 3

خیابان لطفعلی خان زند به سمت کوچه ایلخانی سمت راست

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

7

ایلخانی 4

خیابان لطفعلی خان زند به سمت کوچه ایلخانی سمت راست

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

8

ایلخانی 5

خیابان لطفعلی خان زند به سمت کوچه ایلخانی سمت راست

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

9

ستارخان

ستارخان جنب بیمارستان خدادوست زیر پل

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

10

پارک بعثت

خیابان بعثت ضلع شمالی پارک

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

11

باغ عفیف آباد 2

بولوار ستارخان مقابل باغ عفیف آباد

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

12

حاشیه ای فخرآباد

خیابان انقالب  -ضلع غربی پارک فخرآباد

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

13

دارالرحمه

ضلع شمالی دارالرحمه قبل از بولوار ابوذر غفاری

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

14

بوستان هاشمی

خیابان بنی هاشمی ابتدای بولوار عرفان

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

15

بوستان مادر

بولوار احمدابن موسی ابتدای صنعت

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

16

بوستان نماز 2

بولوار رسول اعظم نرسیده به بوستان نماز

 10/000ريال

 5/000ريال

 5/000ريال

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

