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استاندار فارس در جلسه با برخی 

کارآفرینان استان:

برای مهاجرت معکوس 
به روستاها، نیاز به 

کارآفرینی داریم
5

آیت ا... رئیسی: 

دولت برای شنیدن 

حرف معترض و مخالف 

گوش شنوا دارد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس:

برگزاری دو رویداد بزرگ پزشکی 
کشور در شیراز

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی فارس مطرح کرد:

دعوت سامانه خرید از 
کتابفروشی ها برای کتابخوانان و

 25درصد تخفیف

تالش برای پیاده سازی اهداف 
جوانی جمعیت در ابعاد 

4فرهنگی

3

3

کابوس آسیایی ها دامن گیر آلمان  هم شد؛ 

شمشیر سامورایی بر 
گردن ژرمن ها!

شهردار شیراز تصریح کرد:

تعیین تکلیف پروژه های 
نیمه تمام با استفاده از 

ظرفیت های سرمایه گذاری 

تخصیص اعتبار جهت واریز 
حقوق فرهنگیان بر اساس 

5احکام جدید
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باغ جنت محل برپایی تجمعات 
قانونی در شیراز

2

معاون سیاسی استانداری فارس خبر داد:

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

نوبت اول:    03/ 1401/09   روزنامه تماشا                                   نوبت دوم:     05/ 1401/09   روزنامه افسانه
شهرداري شیراز در نظر دارد نسبت به خرید لوله بتنی به قطر 1400 و 

1۶00 ) کالس استاندارد III(  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (با شماره فراخوان 200109۶۶88000214 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 سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت 

در مناقصه الزامی است. ضمنَا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 0713۶501010 داخلی 133 آماده پاسخ گویي مي باشد.
مبلغ برآورد: 71,022,000,000 ریال

مدت قرارداد :   یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
شرایط شرکت کنندگان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 

جهت اشــخاص حقوقی :ارائه تصویر اساســنامه ، تصویر آگهی تاسیس شرکت به همراه تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت و تصویرکارت ملی دارندگان امضاء 
مجاز.

جهت اشــخاص حقیقی :تصویر کارت ملی صاحب پروانه و تصویر پروانه کســب جهت فروشگاه ها یا تصویر پروانه تولید جهت کارگاه ها و کارخانه ها و یا پروانه 
بهره برداری بهمراه تصویر کارت ملی.

محل انجام کار: سطح منطقه ده 
مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه 3,۶00,000,000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742  کد مرجع 101120 بانک  

شهر بنام شهرداری شیراز
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  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
آخرین مهلت دریافت ) توزیع ( اســناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ســاعت 14:30 روزشنبه مورخ 1401/09/12 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 نماینددر غیر اینصورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 14:30روزسه شنبه مورخ 1401/09/22 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا 
 تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز ، شهرک گلدشت حافظ، خیابان هاتف، ساختمان شهرداری منطقه 10تحویل نمایند.

تاریخ و محل بازگشــایی پاکات: روز چهارشنبه ســاعت 13:30 مورخ 1401/09/23 در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز 
می باشد. 

مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.

بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.

شرکت در مناقصه ودادن 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 : 145۶  

  شناسه: 141539۶

 نوبت اول:     02 /  09 /1401  روزنامه طلوع 
نوبت دوم:      03 /09 /1401 روزنامه تماشا

ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد نسبت به بهره برداری از تعدادی مکان جهت عرضه گل فروشی )گل 
نرگس شاخه بریده (واقع در سطح شهر به ابعاد 80*80 سانتی متر مربع به شرح جدول ذیل از طریق حراج حضوری واگذار نماید.  لذا متقاضیان 
می توانند از تاریخ انتشار آگهی برای کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد حراج حضوری تا پایان وقت اداری تا ساعت 15:15 روز دو شنبه مورخ 
1401/09/07 به واحد مزایده و مناقصه ســازمان ســاماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری شیراز واقع در میدان ولیعصر 
ابتدای بلوار مدرس کوچه ۶3 فرعی ۶3/1 ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن 

37250754 - 071 داخلی 224-22۶ واحد مالی ) مزایده و مناقصه( تماس حاصل فرمایید .

متراژ مدت اجارهمحل پروژهموضوع ردیف
مبلغ سپرده شرکت 

در حراج )ریال(

8050/000/000*580 ماهبلوار شهیدرجایی روبروی دادگاهغرفه گل شاخه بریده1

8050/000/000*580 ماهبلوار شهید رجایی روبروی استخر کوثرغرفه گل شاخه بریده2

غرفه گل شاخه بریده3
میدان احسان روبروی درمانگاه

 تامین اجتماعی
8050/000/000*580 ماه

8050/000/000*580 ماهبلوار شهید کساییغرف گل شاخه بریده4

8050/000/000*580 ماهبلوار شهید شریعتی ابتدای خیابان دوستانغرفه گل شاخه بریده5

غرفه گل شاخه بریده۶
بلوار دکتر شریعتی فضای ابتدای خیابان های 

دنا و بهاران
8050/000/000*580 ماه

8050/000/000*580 ماهمیدان جام جم به سمت میدان ابوالکالمغرفه گل شاخه بریده7

8050/000/000*580 ماهبلوار چمران روبروی بانک صادراتغرفه گل شاخه بریده8

8050/000/000*580 ماهبلوار چمران روبروی بیمارستان حافظغرفه گل شاخه بریده9

8050/000/000*580 ماهبلوار شهید مطهری شمالی نرسیده به کوچه 18غرفه گل شاخه بریده10

غرفه گل شاخه بریده11
میدان شهید مطهری نرسیده به شهرداری 

منطقه یک
8050/000/000*580 ماه

شــرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در حراج حضوری را طی ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش نقدی به شماره حساب 100805504742 
بانک شهر شعبه چمران به کد مرجع )102451( بنام شهرداری شیراز واریز نمایند. ضمنًا ارائه شماره حساب بانک شهر جهت استرداد سپرده شرکت 

در مزایده الزامی می باشد. ، مجاز به شرکت در حراج نمی باشند.
برنده حراج حضوری هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.

جهت اخذ اسناد حراج، شخصًا و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز میدان ولی عصر ابتدای بلوار مدرس کوچه ۶3 فرعی ۶3/1 سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی مراجعه نمایند.

نحوه پرداخت مبلغ اجاره: در اسناد حراج قید گردیده است.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به حراج در اسناد حراج مندرج است.

بدیهي است هزینه دو نوبت آگهي بعهده برنده حراج خواهد بود .
شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. دراین صورت سپرده شرکت در حراج مسترد می گردد.

حراج روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 ساعت 9:00 در محل سالن جلسات سازمان برگزار می گردد.
ارائه کارت شناسایی و اسناد ممهور به مهر و امضاء متقاضیان در روز حراج الزامی است. 

آگهی و اطالعات مربوط به حراج از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.

 شناسه: 1415241

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 آگهي مناقصه عمومي 1401-671

 آگهی حراج حضوری 1401-658

فراهم کردن زمینه برگزاری اعتراضات قانونی و جدا کردن آن از اغتشاشات


