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صفحه سخن بزرگان
بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود 

كه از میان ما رفته باشند

آگهى

امرسون

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای سعید کلستانی داریانی فرزند علی اکبر به اتهام کالهبرداری اینترنتی به میزان 950 هزار تومان موضوع شکایت 
خانم فاطمه توحیدی فرزند ناصر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 9900245 ب 1 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب کازرون تحت تعقیب می باشد و ابالغ اوراق احضاریه بواسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف مهلت یک ماه از انتشار این آگهی به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان کازرون حاضر شوید. در غیر این صورت شعبه پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده 

می نماید.                                       36802/194768                                             244 م الف 
عبدالخالق رنجبر – بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب کازرون 

فراخوان عمومی  طراحی بازارچه چند منظوره ، ضلع جنوبی اکو پارک شهر صدرا 
تاریخ چاپ فراخوان :21 / 07 / 1400

شهرداری صدرا در نظر دارد طراحی بازارچه چند منظوره )نمایشگاه گل و گیاه ، بازاچه فروش میوه و تره بار و غیره ( در قطعه زمینی به مساحت حدود 
4 هکتار واقع در ضلع جنوبی اکو پارک ابتدای بولوار جانبازان را به شركتهای مشاوره طراحی ، فنی و مهندسی دارای مجوز و سابقه فعالیت در زمینه 
نقشه برداری و طراحی پارك و مجتمع های گردشگری و ساختمان های اداری، واگذار نماید. لذا ازكلیه شركت های واجد شرایط دعوت به عمل می 
آید ، جهت دریافت فرم استعالم ، شرایط، اطالعات و نقشه اولیه و اسناد مربوطه )بازدید از زمین  و مكان مورد نظر در صورت نیاز( به واحد کارپردازی 

شهرداری صدرا مراجعه و نسبت به تكمیل و ارائه و تكمیل فرم پیشنهاد قیمت طراحی طبق اسناد استعالم ، در مهلت مقرر اقدام نمایند.
اداری  وقت  پایان  لغایت    1400  /  07  /  21 مورخ   از  اداری  ساعات  در  استعالم  اسناد  دریافت  جهت  کارپردازی  واحد  به  مراجعه  تاریخ   -1 

مورخ 08/01 /1400 می باشد .
مورخ 08/04 /1400  واحد حراست شهرداری صدرا ساعت 14  به  استعالم  مدارك  تحویل  و  ارسال  و  قیمت  پیشنهاد  فرم  تكمیل  مهلت   2- آخرین 

می باشد .
 3- آدرس : استان فارس – شهر صدرا – بلوار پاسداران–جنب آتش نشانی - ساختمان معاونت فنی و اجرایی - واحد كار پردازی شهرداری صدرا – 

تلفن 071-36431211                                                   1205139                                       35952 
بهزاد پرنیان – شهردار صدرا 

آگهی مناقصه عمومی
1400-714

نوبت اول آگهی :1400/07/21طلوع                                                                      نوبت دوم آگهی: 1400/07/22 شیرازنوین
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد خرید الکترو پمپ جهت چاههای در اختیار شهرداری را از طریق 

مناقصه عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید. لذا از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید، با توجه به موارد ذیل 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز ، میدان شهید مطهری، نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. 

ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شمــاره تلفن07138431270- 07138431279 آماده پاسخگوئی می باشد.
1-مبلغ برآورد اولیه : 5/953/540/000 ریال 

2-مدت قرارداد : 1 ماه
3-مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 298/000/000 ریال است كه باید به یكی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ) 

الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. 
الف - ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی: 14002091671   و كداقتصادی: 411364877455         

ب – فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر
4-محل تحویل اقالم : شیراز انبار شریف آباد واقع در جاده ترکان و یا در محل پروژه 

5-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری  مورخه 1400/08/05 می باشد .
6-زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 13 مورخه 1400/08/08 در محل سالن جلسات اداره كل حقوقی شهرداری شیراز واقع در 

چهار راه خلدبرین خواهد بود.
7-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

8-بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط  شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
9-الزم به ذکر است هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

10-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. 
11--آگهی و اطالعات مربوط از طریق ســایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مـــــشاهده می باشد.

12-کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.                              1204181                36801
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

» آگهی مناقصه عمومی «
تعدادی  اندازی  راه  و  نصب   ، خرید  به  ،نسبت  دارد  درنظر  كازرون  واحد  اسالمی   دانشگاه آزاد 
 دستگاه های سرمایش و گرمایش جی پالس از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان 

 می توانند جهت رؤیت مشخصات فنی دستگاه های مورد نظر و دریافت فرم مناقصه ، به وب سایت دانشگاه
) kau.ac.ir (مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 42243930الی 40  داخلی 220 )دفتر تاسیسات 
دانشگاه(تماس حاصل فرمایند. ضمنا تاریخ تحویل اوراق مناقصه به دفتر حراست دانشگاه تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 می باشد.
)ضمنا هزینه درج آگهی با برنده مناقصه است(                                                           36808

روابط عمومی دانشگاه آزاداسالمی واحد کازرون

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره ماهیانه  امالك شهرداری آباده
نوبت  اول : 1400/07/14                                                                                    نوبت دوم : 1400/07/21

شهرداری آباده درنظر دارد  با استناد به مصوبه شماره 3و2 جلسه 573  مورخ   1400/04/20   شورای اسالمی شهر وبر مبنای نظر قیمت 
کارشناسی امالک  خود را به شرح زیر به صورت اجاره ماهیانه به مدت یک سال  از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان 

دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1400/08/01  به واحد مالی مراجعه نمایند .

مبلغ کارشناسیپالک ثبتیاقالم مزایدهردیف
اجاره ماهیانه/ ریال

مبلغ سپرده
شرکت درمزایده/ ریال

1805/2024/800/0005/760/000واحد تجاري شماره 65پاساژ ستاره1

1805/2034/800/0005/760/000واحد شماره 64 پاساژ ستاره2

73917135831/700/0002/040/000واحد تجاري پاساژمدبر3

3/700/0004/440/000-7391713685واحد تجاري پاساژمدبر4

126/360/000152/000/000--------ترمینال مسافربري5

oبرندگان اول و دوم و سوم مزایده  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
oمبلغ پیشنهادی نباید كمتر از مبلغ پایه باشد .

oسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله در حساب سپرده شهرداری باقی خواهد ماند .
oبه پیشنهادات مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

oكلیه هزینه ها اعم از مالیات ، عوارض ، چاپ آگهی و غیره به عهده برنده  مزایده می باشد. 
o آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری  شنبه  مورخ 1400/08/01 می باشد.
oتاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی روزدو شنبه ساعت14 مورخ 1400/08/03می باشد.

oمدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.
oسایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده  در اسناد مزایده  مندرج است.

oمحل اخذ اسناد مزایده واحد مالی و محل تحویل اسناد واحد حراست شهرداری آباده می باشد .
oشهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .                          1202201                       36752

  شهرداری آباده

IR710100004101133430232891

IR030100004001133404025447

شركت گاز استان فارس
) سهامی خاص (

چاپ آگهی  تجدید مناقصه عمومی شماره  1400/47
) یك مرحله ای (

مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس                                                      موضوع مناقصه: نوسازی، کالیبراسیون و تعویض کنتور دیافراگمی
1-شرح مختصر كار و محل اجرای پروژه : نوسازی، کالیبراسیون و تعویض 39700 عدد کنتور دیافراگمی معیوب در سطح شرکت گاز استان فارس

2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 
مبلــــغ تضمیـــن حداقل به مبلغ-5/910/000/000  ریال می¬باشد كه بایدتوسط پیشنهاد دهنده به یكی از صورتهای ذیل اقدام گردد.                  

الف( ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز  از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب( واریز وجه به شماره حساب شبا )                                                                    ( با اخذ تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس

ج( سایرضمانت نامه های موضوع بندهای )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4(آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 مصوب هیات وزیران
3- زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 1400/07/25  لغایت 1400/07/29  )از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر تا ساعت 19:00(

4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 1400/08/10 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت
توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  قبل از شروع گشایش 

پاکت¬ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر برای یك بار قابل تمدید می باشد.

6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز شنبه  مورخ 1400/08/22  ساعت  08:00  ساختمان مركزی شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش خیابان باغ حوض – سالن وصال
7- شرایط مناقصه گر 

•داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز یا رشته صنعت شاخه اتوماسیون صنعتی از سازمان برنامه و بودجه کشور یا پروانه بهره¬برداری در زمینه کنتورهای گاز دیافراگمی از اداره 
صنعت، معدن و تجارت                •داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار                   •داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  )-/ 118/003/418/510   ریال(

•داشتن تجهیزات الزم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران
•ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.

8- اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 
1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن

2-8- انجام واریزی  به  مبلغ -/000، 400 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  شناسه  واریز  )30613345829274083830000000
0501(   و  شماره شبا                                                                       از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

شركتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گرانی كه حداقل امتیاز 
www.  قابل قبول را در ارزیابی كیفی كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد )حداقل دو مناقصه گر(. اطالعات درج آگهی در وب سایت شركت گاز استان فارس به آدرس

farsgas.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 - شماره تماس شرکت گاز استان فارس  071-38209443-9

تاریخ درج آگهی نوبت اول:  1400/07/20                                تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/07/21                      1205014                          36785
روابط عمومی شركت گاز استان فارس


