سخن بزرگان

تاریخ

4

روزنامه

5

شماره

هرچه بیشتر تجربه کنید ،بهتر است

1400

3280

امرسون

دوشنبه

یادم اومد که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز هم مشابه همین
برنامه رو در پارک بزرگ «ائلگلی» برای مهمانان و مسافرین
تابستانیاش به اجرا میگذاشت و حاال در ایام نوروز هم مطمئنًا چنین
برنامههایی برای مسافرین نوروزیاش داشت.
حین تماشای برنامههای مفرح مدام اندیشه خیالم به درون بیمارستان
کوثر و غدیر پرواز میکرد و دلم غصهدار بیماران میشد که چهطور
برای زنده موندن با مرگ دست و پنجه نرم میکنند و از همه چی
محروم هستند در ظاهر لبانم خنده داشت و شاد با اطرافیانم بگو و بخند
میکردم تا همه در وجد و نشاط باشند ولی در اصل درونم پر از اندوه

صفحه

زندگی سراسر تجربه است

بهمن

اعظم فرخزاد (آخوندزاده)

سال
بیستوهفتم

سفر تلخ و شیرین به شیراز

بود و یک لحظه از یاد انسانهای گرفتار رها نمیشد .آنهایی که در بند
زندانها بودند به راستی االن در این ایام مفرح در میان حصار دیوارهای
سخت و سنگی زندان ،این افراد بیگناه یا با گناه چه چیزهایی از ذهنشان
میگذشت؟
ندامت و پشیمانی چهقدر آزارشان میداد؟ حتمًا که زجرش بیشتر از
کارهای خالفی بود که در زمان آزادیشان مرتکبش شده بودند! کاش

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

قسمت سوم

دنیا برای همه مهربانتر از اینها بود! بعد سپری کردن ساعتی خوش،
با دیگر همراهانم هماهنگ کردیم و اینبار به طرف آرامگاه سعدی
حـرکت کـردیم .بـرای هدر ندادن وقتمان شوهرخواهرم گفت :به
نظرتون بهتر نیست که برای رفتن به اینور اونور بیخیال استفاده از
ماشین خودمون بشیم و از تاکسیهای شهری استفاده کنیم؟ تا هم گیر
ترافیک نباشیم و هم با معضل پیدا کردن جای پارک و پارکینگ مواجه

نشیم؟
گفتم :اتفاقًا تصمیم خوبیه ،وقتمون هم هدر نمیره .همگی موافقت
کردند.برای رسیدن به آرامگاه سعدی شیرینسخن ،حس و حال عجیبی
داشتم چون که من از کوچکی با حکایتها و شعرهای پندگونه او بزرگ
شده بودم و پدر خدابیامرزم که خودش مردی سخنور و ادیب بود و طبع
شعر و شاعری داشت و شعرهایش را با تخلص «صابر» میسرود هر روز
صبح بعد اقامه نماز صبح ،هر کی رو که پیدا میکرد که البته بیشتر مادرم
گیر تور شکارش میافتاد تعریف حکایاتش را از سعدی آغاز میکرد.
ادامه دارد

آگهی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  955/203واقع در قطعه یک بخش  6فارس بیضاء

نظر به اینکه تحدید حدود پالک  955/203واقع در بخش  6بیضا مشهور به روستای سعادت آباد ملکی آقای سعید یوسفی فرزند حیدر در ششدانگ یک
باب گاوداری به مساحت  3000مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک اصلی مذکور که به موجب رای شماره 1400/08/29-140060311020000841
در اجرای قانون تعیین تکلیف می باشد و می بایستی تحدید شود و بر حسب تقاضای نامبرده جهت آگهی تحدیدی در روز شنبه مورخه 1400/11/25
عملیات تحدید ساعت  9صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد لذا از متقاضی و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده  14قانون ثبت دعوت می شود
که در وقت مقرر در محل حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی تا سی روز پذیرفته که بایستی کتبا به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک و همچنین معترض پس از تسلیم به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه پذیرفته
خواهد شد و معترض می بایست تقدیم دادخواست اعتراض به دادگاه صالح گواهی الزم اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی
است در صورت عدم وصول اعتراض در وقت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد از تاریخ اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
37520/195852
تاریخ انتشار1400/11/04:
سید عبدالکریم زارع – رئیس ثبت اسناد و امالک بیضا
آگهی تجدید مناقصه عمومي
1400-1153

نوبت دوم1400/11/05 :خبرجنوب
				
نوبت اول 1400/11/04:طلوع
شهرداري شيراز در نظر دارد نسبت به خرید ،نصب و راه اندازی کامل تعداد  5دستگاه دیزل ژنراتور  4سیلندر دارای توربو شارژ و اینترکولر با توان اسمی حداقل 64کیلو
وات و توان خروجی 72کاوا دارای کانوپی سایلنت استاندارد و تابلو برق  CHANG OVERاتوماتیک  100آمپر به همراه متعلقات مربوطه جهت سازمان آتش نشاني و
خدمات ايمني شهرداری شیراز با برآورد اوليه 12/950/000/000ریال (دوازده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) ،از طريق مناقصه عمومي بر اساس مشخصات فنی
مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید .لذا از كليه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط (مرتبط با موضوع مناقصه) دعوت بعمل مي آيد .ضمنًا در صورت نياز به اطالعات
بيشتر شماره تلفن 7366974ـ  0713آماده پاسخگويي مي باشد.
شرايط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اوليه12/950/000/000 :ریال (دوازده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال)
-2مدت تحویل کامل کاالهای موضوع مناقصه دو ماه از تاریخ انعقاد قرارداد .
-3مبلغ تضمين شركت در مناقصه  647/500/000ریال(ششصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی يا فيش واريز نقدي به حساب
 700791973228بانك شهر شعبه بین الحرمین به نام سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شيراز.
 -4شركت كننده در مناقصه مي بايست همزمان با تحويل اسناد مناقصه  ،کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی خود را جهت مطابقت با مشخصات فنی مندرج در
اسناد مناقصه  ،در پاکت جداگانه با قید اطالعات خود از جمله نام شرکت کننده  ،موضوع مناقصه و شماره تماس  ،تحویل دبیرخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز نماید و در صورت تائید کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی توسط نماینده گان دستگاه نظارت ،پاکت پیشنهاد قیمت وی بازگشایی خواهد شد.
 -5شخص حقیقی شرکت کننده در مناقصه می بایست دارای پروانه کسب معتبر در خصوص موضوع مورد مناقصه باشد و تصویر آن را به همراه تصویر کارت ملی یا
شناسنامه و دیگر اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه سازمان نماید.
-6شخص حقوقی شرکت کننده در مناقصه می بایست تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس  ،آگهی تغییرات را به همراه اسامی دارندگان امضا مجاز تعهد آور را به همراه دیگر
اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه سازمان نماید.
 -7برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -8در زمان انعقاد قرارداد  %10مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 -9آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت14:15روز یک شنبه مورخ  1400/11/17مي باشد.
 -10تاریخ گشایش پاکتها ساعت  14:30روز چهارشنبه مورخ  1400/11/20می باشد.
 -11محل بازگشایی پاکات سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین می باشد.
--12مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 -13پرداخت به صورت اوراق بستانکاری عوارض شهرداری شیراز و یا به صورت نقدی می باشد.
 - 14شهرداری شیراز مختار می باشد بنا به صالحدید خود با استفاده از یکی یا ترکیبی از روش های پرداخت فوق الذکر نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد اقدام نماید.
-15هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت  ،پرداخت نخواهد شد.
 -16مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد با نظر کارفرما (شهرداری) قابل افزایش و یا کاهش می باشد.
-17پرداخت کلیه کسورات قانونی موضوع قرارداد برعهده برنده مناقصه می باشد.
-18به پیشنهادات مبهم ،مشروط وبدون سپرده وپیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-19کمیسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نظر خود را اعالم می نماید ودر موارد استثنای ممکن است این مهلت
با جلب نظر شهردار شیراز تا ده روز دیگر تمدید گردد.
-20پرداخت هزينه آگهي ها بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
-21شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
-22شركت كنندگان در مناقصه می توانند پس از درج آگهي نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه به ادرس :شیراز بلوار زینبیه –جنب شهرداری تاریخی وفرهنگی
(منطقه هشت) –سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز (واحد قراردادها) مراجعه نمايند.
-23ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -24شهرداري شیراز در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد.
37522
1264224
 -25کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.irمی باشند.

کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
آگهي تجدید مناقصه عمومي(عمرانی)
1400-1148

نوبت دوم1400/11/04 :طلوع
نوبت اول1400/11/03 :سبحان
شهرداري شيراز (منطقه  )۷در نظر دارد اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی شهرک نصر سپاه (خیابان شهید جاودانی و شهید قبادی و کوچه  21بلوار نصر)
واقع در حوضه دستخصر را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.لذا از كليه پيمانكاران واجد شرایط ،دعوت بعمل می آید ،با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس :شیراز  ،شیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه هفت مراجعه نمايند .ضمنَا درصورت نياز به اطالعات بيشتر شماره
تلفن  ۷۱۳۷۲۴۲۷۷۴داخلی آماده پاسخ گويي ميباشد.
مبلغ برآورد 42،993،785،721 :ریالاشخاص حقوقی در رشته آب یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجهشرایط شرکت کنندگان:
محل انجام کار :شیراز-شهرک نصر سپاهمدت قرارداد  6 :ماهمبلغ تضمين شرکت در مناقصه  2،150،000،000ريال بصورت ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر شعبه کاراندیش شماره حساب 100805504742با کد مرجع 100869 :بنام شهرداری شيراز
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذمیگردد.جهت اخذ اسناد مناقصه ،از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداری شیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر ،کارتشناسایی ورسید واریزوجه دریافت اسناد به آدرس(:شیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه هفت)اقدام گردد.
آخرین مهلت تحویل پاکات  :ساعت ۱۴:۱۵روز دوشنبه مورخ  1400/11/18به شیراز بلوار فرصت شیرازی -جنب آتش نشانی  -خیابان شهرداری منطقه هفت می باشد.تاریخ برگزاری کمیسیون معامالت :روز چهارشنبه ساعت ۱۳:۰۰مورخ  1400/11/20در محل شیراز،چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیرازمی باشد.هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.مدت اعتبار پیشنهادها (۳ماه) می باشد.تعدیل :تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره  ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳مورخ  82/09/15سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد .شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سالبديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود - .شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در اینصورت ۱۴۰۰می باشد.
سپرده ها مسترد می گردد- .شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است- .آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریقسامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده می37523
1263039
باشد.

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی مفقودی

پروانه ساختمانی شماره  1466/9بتاریخ  86/04/26صادره از شهرداری مصیری مربوط به اینجانب علی بخش شنبدی ساکن مصیری مفقود گردیده است
37516
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مناقصه عمومي واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای
واحدهای تابعه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه دانشگاه به شرح ذیل را از طریق سامانه ستاد
(تدارکات الکترونیکی دولت) برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  .به پیشنهادهای
واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد  .پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را
از تاریخ  1400/11/04لغایت  1400/11/06از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد
مناقصه مدارک الزم را تهیه و به صورت فایل های  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
ردیف

واحد

شماره مناقصه عمومی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
به ریال

1

خرید مواد اولیه  ،طبخ و توزیع غذای دانشکده
پیراپزشکی استهبان

2000060040000362

750.000.000

شروع توزيع اسناد

پايان مهلت توزيع اسناد

پايان مهلت ارائه پيشنهادات

بازگشايي پاكات

1400/11/04

1400/11/06

1400/11/16

1400/11/17

 از كليه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد در زمانهاي ذکر شده نسبت به دریافت و اعادهاسناد مناقصه اقدام نمايند.
37521
1265035
محل بازگشايي پاكتها :مديريت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاهمديريت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
به شماره ١٤٠٠-١-9-75
شماره سامانه ستاد 20000070000000113

-١نام مناقصه گزار  :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن  07132319374-٨٠تلفن امورتدارکات 07132317869
-2موضوع مناقصه  :مناقصه اجرای عملیات برقرسانی و توسعه فیدر مبارک آباد در شهرستان قیروکارزین بر اساس استانداردهای مصوب وزارت نیرو به صورت ادغامی
-3زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  ١٤٠٠/11/03لغایت ساعت  19مورخ  ، ١٤٠٠/11/07به مدت  ٥روزکاری
-4مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد  :فیش واریزی به مبلغ  ٢٢٠٠٠٠ریال واریز به حساب جاری شماره  ٠٧٨٦٠ – ٧٤٨٢٧بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
-5آدرس محل تحویل اسناد(پاکت الف) :شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق فارس-امور تدارکات تلفن32317869
-6آدرس محل دریافت اسناد  :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس  ،www.setadiran.irواطالع از آگهی مناقصه از طریق شبکه
اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  ، www.tavanir.org.irسایت پایگاه ملی مناقصات  www.iets.mporg.irو شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به
آدرس  www.farsedc. irامکان پذیر می باشد.
الزم به ذکر است بارگذاری اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.
-7زمان تحویل اسناد  :ساعت  ١١صبح روز شنبه مورخ ١٤٠٠/11/23
-8محل برگزاری مناقصه  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن اجتماعات
-9زمان بازگشایی پاکات  :پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت  13روز شنبه مورخ  ١٤٠٠/11/23با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می
گردد و جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران به کمیته فنی ارجاع داده می شود و در جلسه ای که تاریخ آن در همین جلسه اعالم می گردد ،پاکت های الف و ب و ج
شرکت کنندگان در صورت کسب حد نصاب الزم بازگشایی می گردد .به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  ٧آگهی
مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10ذکر شماره مناقصه روی پاکت الف الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه ازاد است.
-11تضمین شرکت در مناقصه  :مبلغ  684.969.356که به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي  ،اصل فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی مجاز  ،گواهی خالص مطالبات
قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع برق فارس می باشدکه بایستی در پاکت الف قرار گرفته و
همزمان با سایر پاکات از طریق سامانه تدارکات دولت به آدرس  www.setadiran.irارسال گردد ،ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی،
وجه نقد و  ) ...قابل قبول نمی باشد .
- 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-13مناقصه به صورت عمومی و در یک مرحله برگزار می گردد.
-14پرداخت کلیه هزینه های کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
-15تمام مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی و اعالم برنده مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس
 ) www.setadiran.irانجام خواهد شد.
-16سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(.شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به
سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع برق فارس و یا تماس با امور تدارکات از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این
37517
1262492
بند به عهده مناقصه گران می باشد).

شرکت توزیع برق استان فارس

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک میپـذیـرد
071 - 32344772

