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حضور حداکثری و سالمت مهمترین مولفه های انتخابات هستند
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار فارس تاکید کرد که حضور حداکثری
مردم و تامین کامل امنیت و سالمت ،مهمترین مولفههای ...

سامانه مدیریت حمل بار شیراز راهاندازی میشود
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات شورای شهر شیراز ،از راهاندازی
سامانه مدیریت حملونقل بار بهمنماه امسال خبر داد ...

قاسمپور معاون استانداری فارس:

دستیابی به توسعه در گرو اعتماد به دانشگاهیان است
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری فـارس ،در اختتامیـه نخسـتین
جشـنواره کسـبوکارهای نوآفریـن فـارس هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد را
رونـق کارآفرینـی و گسـترش و بهبـود زیسـتبوم فنـاوری عنـوان کـرد.
عبدالرضـا قاسـمپور بیان داشـت :این رویداد در اشـتغال ،رفـاه و جهش تولید
بـه ثمـر مینشـیند؛ چراکه حـل مشـکالت کالن بـا فرهنگسـازی و توجه به
فناوریهـای نویـن روی خواهد داد.
او بـا تاکیـد بـر ضـرورت جایگزینـی فعالیتهـای نوآورانـه بـا مشـاغل سـنتی،
افـزود :جوانـان خلاق و دانشآموختـگان دانشـگاهها بایـد زمینههـای
اشـتغال و فرصتهـای کارآفرینـی بیشـتری را پیـش روی خـود ببیننـد؛ زیـرا
فعالیتهـای آنهـا در مـدار نـوآوری بـه افزایـش ثـروت میانجامـد.
قاسـمپور دسـتیابی بـه توسـعه ،پیشـرفت و تضمیـن آینـده را در گـرو توجـه
بـه دانشـگاهیان دانسـت و گفـت :توسـعه پایـدار از مراکـز پژوهشـی حاصـل
میشـود و در فـارس بـا وجـود قابلیتهـای علمی کـه دانشـگاه شـیراز،
علـوم پزشـکی ،پـارک علـم و فنـاوری ،بنیـاد نخبـگان و پردیـس شـرکتهای
دانشبنیـان فراهـم کردهانـد ،همچنیـن بـا وحـدت بیـن بخـش خصوصـی و
دولتـی ،مـردم و مسـووالن اقدامـات مطلوبـی بهویـژه بـرای رفـع مشـکالت
صـورت گرفتـه اسـت.
جانشـین اسـتاندار فـارس در ستاداسـتانی مقابلـه بـا کرونا طرحهـای علمی و
فعالیتهـای دانشبنیـان را یاریگـر حـوزه مدیریت کرونا خوانـد و در این زمینه
به اقدامات دانشـمندان دانشـگاه شـیراز در زمینه تولید واکسـن اشاره کرد که
بـه گفتـه او پیشـرفتهای خوبـی داشـته و نتایـج مثبتی را بـه بار خواهـد آورد.
همدلی رمز موفقیت فارس در کنترل بیماری کروناست
او همدلـی را کلیـدواژه عملکـرد مناسـب فـارس در کنتـرل بیمـاری کرونـا
دانسـت و ادامـه داد :ایـن موضـوع در زمینـه ارتبـاط بیـن دانشـگاه ،جامعـه
و بخـش خصوصـی نیـز مشـهود اسـت و نتیجـه آن توسـعه و شـکوفایی
اقتصـادی خواهـد بـود.
قاسـمپور بـا بیـان اینکـه اقتصـاد دانشبنیـان خلاق اسـت و بـا حمایـت از
کسـبوکارهای نوپـا بـه ثمـر خواهـد نشسـت ،ابـراز داشـت :در اسـتان فارس
اهتمـام جـدی بـه توسـعه کارآفرینـی و جـذب سـرمایهگذاری داخلـی و
خارجـی در دسـتور کار اسـت و برآنیـم ضمن اسـتفاده از تکنولـوژی روز دنیا از
سـرمایههای درون کشـور نیـز بهره گیریم تـا به چرخه تولید ثروت وارد شـویم.
معـاون اسـتاندار فـارس رسـیدن بـه ایـن دسـتاورد را بـا اسـتفاده از ظرفیـت
نخبـگان ممکـن دانسـت و بیـان کـرد :مدیـران دولتـی موظفانـد از
شـرکتهای دانشبنیـان و اسـتارتاپها بـا پرداخت تسـهیالت و معافیتهای

بیمـهای و مالیاتـی حمایـت کننـد.
توسعه کسبوکارهای نو نیازمند فرهنگسازی است
معـاون پژوهشـی دانشـگاه شـیراز نیـز در این آیین از دانشـگاه شـیراز باعنوان
یکـی از دانشـگاههای ماموریتگـرا در کشـور یـاد کـرد که تجربههـای تازهای
را طـی سـالها اخیـر در حوزههـای فنـاوری و نوآوری کسـب کرده اسـت.
سـید مجتبـی زبرجـد بـا اشـاره بـه اینکـه حرکـت بـه سـمت فعالیتهـای
تقاضامحـور از اهـداف ایـن جشـنواره بـوده اسـت ،اظهـار کـرد :مرکـز نوآوری
و کارآفرینـی دانشـگاه شـیراز در ایـن زمینـه ،گامهای مهمی برداشـته اسـت؛
هرچنـد پیـش ازآن ،نیازمند زیرسـاختهایی بود که بخشـی از آن فراهم شـده
و بخشـی نیـز بهتدریـج در حـال آمادهسـازی اسـت.
عضـو هیـأت علمی دانشـگاه شـیراز مهمتریـن عامـل در توسـعه کسـب و
کارهـای نـو را "فرهنگسـازی" دانسـت و افـزود :گرچـه اقداماتـی مهـم در

ایـن حـوزه صورت گرفتـه ،فرهنگسـازی امـری تدریجی اسـت و اندکاندک
حاصـل میشـود امـا هنـوز فاصلـه بسـیاری بـا نهادینهکـردن آن در بیـن
دانشـگاهیان داریـم.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه دانشـگاهها بایـد بـه سـمت تقاضامحـور و
محصولمحوربـودن حرکـت کننـد ،بیان داشـت :متاسـفانه هنوز بسـیاری از
اسـتادان دانشـگاه بـه ایـن بـاور نرسـیدهاند کـه محصولـی کـه در آزمایشـگاه
تولیـد میشـود ،قابلیـت تجاریسـازی دارد.
عضـو هیأت علمی دانشـگاه شـیراز پاشـنه آشـیل اقتصـاد کشـور را بیتوجهی
بـه اقتصـاد دانشبنیـان خوانـد و گفـت :چنانچـه ایـن مهـم روی دهـد،
ایدهپـردازان میتواننـد نقشـی کلیـدی در حـوزه اقتصـادی بـازی کننـد و
دانشـگاه شـیراز نیـز در همیـن زمینـه تلاش میکنـد از آنـان حمایتهـای
مـادی و معنـوی کنـد.
پاشـنه آشـیل اقتصـاد کشـور بیتوجهـی بـه اقتصـاد دانشبنیان
ا ست
سرپرسـت پـارک علـم و فنـاوری فـارس نیـز در ایـن مراسـم با اشـاره بـه اینکه
کسـبوکار دانشبنیـان بـه ایجـاد زیسـتبوم نیازمنـد اسـت ،گفـت :در
زیسـتبوم ،هـر عضـوی نقـش و جایگاهـی مخصـوص بـه خـود دارد.
امینرضـا ذوالقـدر دانشـگاه را نقطه شـروع زنجیـره فناوری و نوآوری دانسـت
و ابـراز داشـت :برگـزاری رویدادهـای اینچنینـی میتوانـد نیروهـای جـوان
دانشآموختـه را تشـویق کـرده ،روحیـه کارآفرینـی در آنان ایجاد کنـد و زمینه
فرهنگسـازی را بـرای حرکـت بـه سـمت فناوریهـای نـو فراهـم سـازد.
او افـزود :دانشـگاه و پـارک علـم و فناوری تنها دو بخش از زنجیره زیسـتبوم
فنـاوری هسـتند و سـایر حلقههـا را شـهرکهای صنعتـی تشـکیل میدهنـد
و مهـم اسـت کـه بـرای توسـعه ایـن مسـیر ،بیشـتر تمرکـز موسسـات آموزش
عالـی بـر آموختـن تکنیکهـا و روشهـا بـه دانشـجویان باشـد؛ نـه رسـوب
کسـبوکارها.
مدیـر مرکـز نـوآوری و کارآفرینـی دانشـگاه شـیراز نیـز بـا بیـان اینکـه حرکـت
توسـعهمحور در اسـتان بـا محوریـت دانشـگاه شـیراز و دانشـگاههای مهـم
دیگـر ،شـکل گرفتـه اسـت ،گفت :ایـن حرکـت نیازمنـد مبنایی علمی اسـت.
منصـور کنعانـی از فرهنگسـازی باعنـوان رکـن اساسـی توسـعه زیسـتبوم
فناورانـه یـاد کـرد و گفـت :هـدف از فرهنگسـازی ،جلوگیـری از ناامیـدی
و کاهـش انگیزههاسـت؛ البتـه امیدآفرینـی مهـم اسـت بـه شـرط آن کـه از
آن سوءاسـتفاده نشـود ،همچنیـن توجـه سیاسـتگذاران بایـد ایـن باشـد کـه
فرصتـی بـرای اجـرای نگاههـای جدیـد فراهـم سـازند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

حضور حداکثری و سالمت مهمترین مولفه های انتخابات هستند
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار فـارس
تاکیـد کـرد کـه حضـور حداکثـری مـردم و تامیـن کامل
امنیـت و سلامت ،مهمتریـن مولفههـای انتخابـات
محسـوب میشـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،احمـد احمـدیزاده در
مراسـم تکریـم و معارفـه فرمانـدار ویـژه شهرسـتان
کازرون ،گفـت :در انتخابـات آینـده ،دشـمن تمام تمرکز
خـود را روی کاهـش مشـارکت یـا حتـی از بیـن بـردن
مشـارکت مـردم ،خواهـد گذاشـت.

او بـا اشـاره بـه گسـتردگی انتخابـات خـرداد  ۱۴۰۰بـه
واسـطه همزمانـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،میـان
دورهای مجلسهـای شـورای اسلامی و خبـرگان
رهبـری و همچنیـن شـوراها ،بـر لـزوم تلاش همگانی
بـرای ارتقـا هرچه بیشـتر مشـارکت و سلامت انتخابات
تاکیـد کـرد.
وی تصریـح کـرد :بایـد نقدهـا را بـا دل و جـان پذیـرا
باشـیم؛ حرکـت مدیـران ما باید در سیاسـت تابـع نظرات
رهبـر معظـم انقلاب و دولـت باشـد.

معـاون سیاسـی اسـتاندار فـارس گفـت :افـراط و تفریط
در کارهـا مـردود بـوده و راه نجـات در وحـدت و همدلی
بیـن گروههـا بـا هـر سـلیقه اسـت و اعتـدال بـه شـکل
واقعـی میتوانـد خیلـی از مشـکالت را حـل کنـد.
احمـدیزاده با اشـاره بـه حساسـیت وظایـف فرمانداران
ً
خصوصـا در عرصـه انتخابـات ،گفت :تصمیـم فرماندار
بایـد مبتنـی بـر عقالنیـت و تدبیـر و خـارج از هیجـان
باشد.
معـاون سیاسـی اسـتاندار فـارس همچنیـن بـه نقـش

اثـر گـذار مـردم شهرسـتان کازرون در پیـروزی انقلاب
و حضـور مؤثـر در دوران دفـاع مقـدس اشـاره و اضافـه
کـرد :بـا توجـه بـه تحریمهـای ظالمانـهای کـه دشـمن
برمـا تحمیـل کـرده کارهـای بزرگـی هـم انجـام شـده
اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش ،بـا حکـم وزیـر کشـور ،علـی
مظفـری بـه عنـوان فرمانـدار ویـژه شهرسـتان کازرون
تعییـن و از خدمـات داریوش دهقان به واسـطه اقدامات
انجـام شـده در ایـن سـمت ،قدردانـی شـد.

انعقاد قراردادبا28سرمايه گذار در ناحيه صنعتي چنارشاهيجان
مديرعامـل شـركت شـهرك هاي صنعتي فارس با اشـاره
بـه اسـتقبال بـي نظیـر متقاضيـان و تكميـل ظرفيـت
واگـذاري درناحيـه صنعتـي چنـار شـاهيجان از برنامـه
ايـن شـركت بـراي ايجـاد نواحـي جديـد صنعتـي در
شهرسـتان كوهچنـار خبـرداد.
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـركت شـهرك هاي
صنعتـي فارس،احـد فتوحـی پـس از بازديـد از رونـد
عمليـات اجرايـي طرح هـاي عمرانـي و زيرسـاختي در
ناحيـه صنعتـي چنارشـاهيجان در جلسـه بـا فرمانـدار
كوهچنـار افـزود:در حـال حاضـر مـكان جديـدي بـه
مسـاحت 50هكتـار بـراي ايجـاد ناحيـه صنعتـي دوم
ايـن شهرسـتان پيـش بينـي شـده كـه در مراحـل اخـذ
اسـتعالم از دسـتگاه هاي اجرايـي قـراردارد .
وي همچنيـن بـا اشـاره به درخواسـت شـوراي اسلامي
شـهر نـودان در خصـوص لـزوم راه انـدازي ناحيـه
صنعتـي در ايـن منطقـه ،آمادگـي شـركت شـهرك هاي
صنعتـي بـراي راه انـدازي ناحيه صنعتي نـودان را اعالم

بهزیستی ،عهدهدار
پرداخت شهریه
دانشجویان معلول
فارس شد
ایرنـا :مدیرکل بهزیسـتی فارس اعالم کرد :دانشـجویان
دارای معلولیـت ،بـا نامنویسـی در سـامانه دانشـجویی
بهزیسـتی از پرداخـت شـهریه معـاف میشـوند یـا
کمکهزینـه تحصیـل دریافـت میکننـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،سـید محمدصـادق کشـفینژاد
سهشـنبه در نشسـتی مجـازی با خبرنـگاران عنوان کرد:
سـامانه دانشـجویی برای تکمیل نامنویسـی دانشـجویان
دارای معلولیـت بازگشـایی شـده اسـت و کسـانی کـه
پروندهشـان ناقـص اسـت یـا تاکنـون ثبتنـام نکردهانـد،
میتواننـد اطالعـات خـود را بارگـذاری کننـد.
او عنـوان کـرد :ایـن سـامانه براسـاس نـوع معلولیـت
یـا علـت مددجویـی از سـازمان بهزیسـتی ،افـراد را
تقسـیمبندی میکنـد تـا شـهریه آنهـا را در طـول
تحصیـل بپـردازد.

 5واحـد ديگـر نيـز درمرحلـه پايان سـاخت وسـاز و سـاير
واحد هـا نيـز در مرحلـه سـاخت و سـاز هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه در قالـب ایـن قراردادهـا حـدود
11هكتارزمیـن صنعتـي بـه متقاضیـان واگـذار شـده
اسـت افزود:بـا توجه بـه ميـزان اسـتقبال متقاضيان،به
دنبـال اجـراي طـرح توسـعه در ايـن ناحيـه صنعتـي
هسـتيم .
مديرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی فـارس در ادامه
بر فسـخ قراردادهايي كه در مدت قانوني سـاخت و سـاز
نكـرده انـد تاكيـد كـرد و گفـت:در ايـن زمينـه بـزودي
5قرارداد فسـخ و اراضي به افراد جديد واگذار مي شـود.
و تصريـح كـرد:در ايـن زمينـه چنانچـه اراضي مسـتعد و تكميـل زيرسـاخت ها درايـن ناحیـه صنعتـی در اولويـت فتوحـي افـزود :بـا توجـه بـه واگـذاري كامـل شـهرك
بـه متقاضيان،امـور توسـعه وتكميـل زيرسـاخت ها بـا
مناسـبي مشـخص شـود،اين ناحيـه صنعتـي نيـز ايجاد طرح هـاي عمرانـي ايـن شـركت قرارگرفـت.
اي1143328
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲدردو
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ﻓﺮاﺧﻮان
سـرعت درحـال انجـام اسـت.
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شـركت
مديرعامـل
اداره ﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓـﺎرس در ﻧﻈـﺮ دارد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﺸﺨﺼـﺎت ذﻳـﻞ از
ارزﻳـﺎﺑﻲاجرايـي
دﻓﺘﺮﭼـﻪعمليـات
كـرد و گفـت:
ادامـه بـا اشـاره بـه واگـذاري بخـش زيـادي از اراضـي بـه منظـور دریافـت زمیـن اقـدام کـرده انـد کـه از ايـن شـهرك صنعتـي تاكيـد
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗـﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ دوﻟـﺖ )ﺳـﺘﺎد ( اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ  .ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ
ناحيـه صنعتـي چنـار شـاهيجان گفت:توسـعه و تعداد2واحـد بـا اشـتغال 20نفـر درمرحلـه بهـره بـرداري ايـن طـرح نيـز در دسـتوركار قرارمـي گيـرد.
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜــﺎران و اﺳــﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ و ﺗــﺎ اراﺋــﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﮔــﺮان و ﺑﺎزﮔﺸــﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛــﺖ ﻫــﺎ از ﻃﺮﻳــﻖ درﮔــﺎه ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣــﺬﻛﻮر ﺑــﻪ ادرس

 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮔـﺮان در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠـﻲ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺬﻛﻮر  ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ11899.
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مناقصهدرعمومي
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪدواﻗﺪام
فراخوانﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه و درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ
اداره كل نوســازي مدارس فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شرح مشخصات ذيل از طريق
 -١ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  1399/10/30ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
سامانه تداركات الکترونیکي دولت (ستاد) اقدام نمايد .كلیه مراحل برگزاري مناقصه از مرحله دريافت دفترچه ارزيابی پیمانکاران
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻲ
1399
سامانهﻨﺒﻪ 11/02
روز ﭘﻨﺠﺸ
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آدرس www.setadiran.ir
مذكور/به
درگاه
طريق
پاكتﺗﺎها از
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و
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-٣انجام
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1399/11/12
و دريافت گواهي امضاي الکترونیکي جهت شركت در مناقصه اقدام نمايند.
ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ 1399/11/13
شنبه ب " :ﺳﺎﻋﺖ
سه اﻟﻒ و
ﻫﺎي"
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
انتشار زﻣﺎن
 - 1تاريخ -۴
9:00باشد.
 1399/10/30مي
ﭘﺎﻛﺖروز
سامانه
مناقصه در
سايت :تا
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دفترچه
دريافت
 1399/11/02ﺷﻮد.
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زماني زﻣﺎن
 - 2مهلت -۵
پنجشنبه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
روز اﻟﻒ و ب
14:00ﻫﺎي
ساعتﭘﺎﻛﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
مناقصهدرازﺟﻠﺴﻪ
اسنادﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
 - 3مهلت زماني تکمیل دفترچه ارزيابی و ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  14:00روز يکشنبه 1399/11/12
 -۶ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء ﺳﺎل  1399اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 - 4زمان بازگشايي پاكت های " الف و ب " :ساعت  9:00صبح روز دوشنبه 1399/11/13
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ  :ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﺳﻨﺎد
الف ودربﺧﺼﻮص
ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ
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ﺗﻤﺎس
ﺷﻤﺎره
آدرس و
می شود.
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بازگشايی پاكت
جلسه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪدر
دﺳﺘﮕﺎه متعاقبا
های " ج "
پاكت
بازگشايي
 - 5زمان
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تنظیم
بودجه
و
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از
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1399
سال
بهاء
فهرست
اساس
بر
برآوردها
 - 6ﻣﻌﺪل ﻏﺮﺑﻲ روﺑﺮوي دﺑﺴﺘﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻦ  07132339097اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف  :شیراز خیابان معدل غربي
حسابي021
-41934
ﺗﻤﺎس
روبرويﻣﺮﻛﺰ
تلفن  07132339097اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021 41934-
دكتر
دبستان
ها:
پروژه
مختصر
شرح
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ :
ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

1

اﺣﺪاث ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي

2

اﺣﺪاث ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ روﺳﺘﺎي

ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ ﺟﻬﺮم
اﻛﺒﺮآﺑﺎد ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

آگهي نوبت اول 1399/10/30 :
شناسه آگهی1080489 :

آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ اول 1399/10/30 :

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ )رﻳﺎل(

ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

ﻣﺪت ﭘﻴﻤﺎن

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻧﻘﺪ  -ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ -اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ

15.349.542.000

768.000.000

12

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺮﻛﺖ

9.875.336.000

494.000.000

9

اﺳﻼﻣﻲ

آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم 1399/11/01 :

/10797م الف

4

)ﻣﺎه(

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

آگهي نوبت دوم 1399/11/01 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

دستیابی به توسعه در گرو اعتماد به دانشگاهیان است
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری فارس ،در اختتامیه نخستین جشنواره
کسبوکارهای نوآفرین فارس هدف از برگزاری ...

رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شیراز:

سامانه مدیریت حمل بار شیراز راهاندازی میشود
ایسـنا :رئیـس کمیسـیون هوشمندسـازی و فنـاوری اطالعات شـورای
شـهر شـیراز ،از راهانـدازی سـامانه مدیریـت حملونقـل بـار بهمنمـاه
امسـال خبـر داد.
لیلا دودمـان سهشـنبه  ۳۰دی در جلسـه علنـی کمیسـیون
هوشمندسـازی و فنـاوری اطالعـات افـزود :معاونـت حملونقـل و
ترافیـک شـهرداری شـیراز پروژههایـی را در زمینـه یادشـده تعریـف
خواهـد کـرد کـه در دسـتور کار آینـده شـهرداری قـرار میگیـرد.
او بـا اشـاره بـه ضـرورت تسـریع در دریافـت درگاههـای پرداخـت در
پروژههـای شـهروندی دارای اولویـت ،گفت :معاونـت مالی و اقتصادی
شـهرداری موظـف اسـت ،ظرف مـدت دو روز اقدامـات الزم را بهمنظور
راهانـدازی دسـتکم سـه درگاه پرداخـت انجـام دهد.
عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز ادامـه داد :ایـن درگاههـا بایـد بـه
سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات تحویـل و گـزارش کتبـی اقدامـات انجامگرفتـه نیز به کمیسـیون اعالم
شود.
او در ادامـه ایـن جلسـه ،بـه ارائـه راهکارهـای اجرایـی پـارک انـرژی ازسـوی شـرکت رسـانا رهـاورد رادیـن اشـاره
کـرد و گفـت :طـی نشسـتی بـا این شـرکت ،مجموعه یادشـده آمادگـی دارد پـارک انـرژی را ایجـاد و تجهیز کند.
دودمـان تاکیـد کـرد :ایـن شـرکت موظف اسـت بعـد از مطالعه و بررسـی طرح مطالعـات انرژی ،گـزارش کاملی
از راهکارهـای اجرایـی پـارک انرژی بـه کمیسـیون ارائه دهد.
رئیـس کمیسـیون هوشمندسـازی و فنـاوری اطالعـات شـورای شـیراز همچنیـن طرحهـای اولویـتدار ایـن
کمیسـیون را برشـمرد و گفـت :در ایـن راسـتا ،معاونـت حملونقـل و ترافیـک مکلـف اسـت ،گـزارش کاملـی از
زمـان رونمایـی پروژههـا ارائـه دهـد و تمامی اطالعـات را در سـامانه فرابـر بهروزرسـانی کنـد.

در یکصدو شصت وهفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز تصویب شد

اموات در بهشت احمدی رایگان دفن میشوند

اعضای شـورای شـهر شـیراز در یکصد و شـصت و هفتمین جلسـه علنی شـورای شـهر شـیراز ضمن بررسـی و
اصلاح چنـد طـرح و الیحـه ،مصوباتـی را نیـز جهت اجرا به شـهرداری شـیراز ابلاغ کردند و تصمیم گرفته شـد
کـه اموات در بهشـت احمـدی رایگان دفنشـوند.
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی شـهرداری شـیراز ،اعضـای شـورا شـورای اسالمی شـهر شـیراز در نخسـتین
دسـتورکار صدوشـصتوهفتمین جلسـه علنـی ایـن شـورا ،کـه در روز دوشـنبه ۲۹دیمـاه برگـزار شـد ،طـرح
یکفوریتـی دفـن رایـگان درگذشـتگان ،اعـم از فـوت عـادی و کرونایی را در آرامسـتان بهشـت احمدی تـا تاریخ
سـیویکم فروردینمـاه  ۱۴۰۱بررسـی کردنـد؛ در ایـن زمینـه مقـرر شـد موضـوع بهمنظـور بررسـی بیشـتر بـه
کمیسـیونهای سلامت ،محیطزیسـت و خدمـات شـهری باعنوان کمیسـیون اصلـی رسـیدگیکننده و برنامه و
بودجـه ،امورحقوقـی و املاک باعنـوان کمیسـیون فرعی رسـیدگیکننده بازگردانده شـود و نتایج ظـرف مدت دو
هفتـه بـرای تصمیمگیـری نهایـی بـه شـورا ارائه شـود.
در ادامـه ،شـوراییان بـه ایـراد فرمانـداری بـه مصوبـه "قدرالسـهم سـرانه خدمـات عمومی موضـوع مـاده ١٠١
اصالحـی قانـون شـهرداری" پرداختنـد کـه مصوبـه یادشـده بـا اصلاح مادهواحـده و الحـاق یـک بنـد بـا عنوان
بنـد  ۶و سـه تبصـره بـا شـمارههای  ۸و  ۹و  ۱۰بـار دیگـر بـ ه تصویـب اعضـا رسـید؛ بـر ایـن اسـاس ،شـهرداری
معـادل قیمـت سـرانه خدمات عمومی ،شـوارع و معابر شـهر (موضوع مـاده  101اصالحی قانون شـهرداری) را
از مالکانـی کـه تقاضـای اخـذ پروانـه یـا پایـان کار دارند امـا آن را پرداخـت نکرده و امـکان تأمین ندارند ،به شـرح
زیـر محاسـبه و دریافـت میکنـد:
در بنـد دوم اصالحـی آمـده اسـت کـه از تاریـخ اول مهرمـاه  ۱۳۹۹تـا پنجـم فروردین  ۱۴۰۰سـهم شـهرداری به
میـزان ۲۵درصـد قیمـت روز کارشناسـی دریافت میشـود.
در بنـد سـوم اصالحـی از تاریـخ ششـم فروردیـن  ۱۴۰۰تـا پنجـم فروردیـن  ۱۴۰۱سـهم شـهرداری بـه میـزان
۳۰درصـد قیمـت روز کارشناسـی دریافـت میشـود.
بـر اسـاس بنـد چهـارم اصالحـی از تاریـخ ششـم فروردیـن  ۱۴۰۱تـا پنجـم فروردیـن  ۱۴۰۲سـهم شـهرداری به
میـزان ۵۰درصـد قیمـت روز کارشناسـی دریافـت میشـود.
در بنـد ششـم الحاقـی عنـوان شـده که از تاریخ ششـم فروردیـن  ۱۴۰۲تا پنجم فروردین  ۱۴۰۳سـهم شـهرداری
بـه میـزان ۷۰درصـد قیمـت روز کارشناسـی و از ششـم فرورودیـن  ۱۴۰۳سـهم شـهرداری بـه میـزان صدردصـد
قیمـت روز کارشناسـی دریافت میشـود.
تبصـره هشـتم الحاقـی نیـز مقـرر میکنـد کـه مودیانـی کـه قبـل از تاریـخ اجراییشـدن ایـن مصوبـه قدرالسـهم
سـرانه خدمـات عمومـی را بـه شـهرداری پرداخـت کـرده باشـند و بـا در نظر گرفتـن این مصوبه بسـتانکار شـوند،
کـد نوسـازی ملـک خـود را بـا درج عنـوان بسـتانکار دریافـت میکنند.
در تبصـره نهـم الحاقـی هـم عنـوان شـده کـه افـرادی کـه باتوجهبـه تبصـره  ۳مـاده  ۱۰۱اصالحـی قانـون
شـهرداری و مـاده  ۱۴۷قانـون ثبـت اسـناد و املاک و قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی فاقـد سـند مصـوب سـال
 ،۱۳۹۰همچنـان سـند دریافـت نکردهانـد ،اگر قبل از دریافت سـند به شـهرداری مراجعه کنند و نقشـه تفکیکی
آنهـا تأییـد شـود یـا شـهرداری در موعـد مقـرر پاسـخ اسـتعالم را نـداده باشـد؛ اما سـند دریافـت کرده باشـند ،از
مـاده  ۱۰۱مسـتثنی هسـتند.
دهمیـن تبصـره الحاقـی نیـز بدینترتیب اصالح شـد که اراضی با مسـاحت  ۵۰۰مترمربع و کمتر از آن ،مشـروط
بر اینکه از سـند مالکیت ششـدانگ برخودار باشـند ،مشـمول این مصوبه نمیشـوند.
دسـتور کار بعـدی شـورای شـهر شـیراز ،بـه ایـراد دیگـر فرمانـداری دربـاره "احـداث آرامسـتان مشـاهیر و
فرهنـگوران شـیراز" اختصـاص یافـت و در نهایـت شـوراییان بـا یـک مادهواحـده ایـن مصوبـه را اصالحکردنـد؛
بدینترتیـب شـهرداری شـیراز مکلـف شـد بـا هماهنگی دسـتگاههای مربـوط درباره تغییـر کاربری و اسـتفاده از
زمیـن پـارک حاشـیهای واقع در سـهراه دارالرحمـه بهمنظور اختصـاص قطعه آرامسـتان مشـاهیر و فرهنگوران
شـیراز اقـدام کند.
در ادامـه صدوشـصتوهفتمین جلسـه صحـن علنـی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،ایـراد فرمانـداری بـه
مصوبـهای بـا عنـوان "عـوارض ارزشافـزوده ناشـی از تغییرکاربـری املاک" مورد بررسـی قرار گرفت؛ شـوراییان
شـیراز بـا اشـاره بـه اینکـه ایرادهای یادشـده خارج از حـدود صالحیـت و اختیارات هیـأت تطبیق اسـت ،مصوبه
را بـرای اجـرا بـه شـهرداری شـیراز ابلاغ کردند.
در ادامـه ایـن جلسـه ،الیحـه دوفوریتـی شـهرداری شـیراز ،دربـاره "قیمتهـای مالک عمـل بهمنظور محاسـبه
عـوارض و بهـای خدمـات شـهرداری" بررسـی و در نتیجـه آن ،موضـوع با قید یـک فوریت به کمیسـیون برنامه و
بودجـه ،امور حقوقی و امالک شـورا ارسـال شـد.
گفتنـی اسـت شـورای اسالمی شـهر شـیراز موضـوع تشـکیل جلسـه بعـدی صحـن علنـی شـورا بـه صـورت
فوقالعـاده نیـز در پایـان ایـن جلسـه بررسـی شـد کـه بـر اسـاس توافـق اکثریـت اعضـا ،صبـح پنجشـنبه دوم
بهمنمـاه  ۱۳۹۹جلسـه فوقالعـاده صحـن علنـی شـورا برگـزار شـود.

عضو اتاق بازرگانی استان فارس:

آگاهی از قوانین شرط الزم برای ورود به تجارت بینالمللی است
ایسـنا :عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی اسـتان فـارس گفـت :آگاهـی از قوانیـن نظیـر مـوارد قانونی
مناقصههـای بینالمللـی ،شـرط الزم بـرای ورود شـرکتها بـه بـازار
تجـارت بینالملـل اسـت.
امیـد ماهرانـی سهشـنبه  ۳۰دی در نشسـت تخصصـی کمیسـیون
کارآفرینـی ،کسـب و کارهـای نویـن و دانـش بنیـان اتـاق بازرگانـی
فـارس کـه بـه صـورت وبینـار برگـزار شـد ،گفـت :شـرکتهای
دانـش بنیـان بـرای صـادرات محصـوالت خـود باید نسـبت بـه الزامات
بـازار و قراردادهـای بینالمللـی آگاهـی کامـل و جامـع داشـته باشـند
تـا بتواننـد بـا ارائـه مـدارک صحیـح مسـایل قانونـی صـادرات را پیـش
ببرند.
او افـزود :شـرکت در مناقصـات بینالمللـی یکـی از مباحـث مهـم
قانونـی بـرای گرفتـن پروژههـای بینالمللـی توسـط فعـاالن اقتصـادی و شـرکتهای دانـش بنیـان اسـت؛
ایـن مناقصـات روال مشـخصی دارد و شـرکتهایی کـه حضـور در مناقصـات را بـه عنـوان یکـی از درگاههـای
تـداوم فعالیـت و درآمدزایـی مدنظـر دارنـد بایـد از مشـاوران متخصـص بـرای ارزیابـی و تامیـن مسـتندات
بهره ببرند.
ماهرانـی بـه روز بـودن اسـناد و معرفـی پایگاههایـی کـه مناقصـات داخلـی و خارجـی را بـه متقاضیـان ارائـه دهد
را هـم از الزامـات ایـن حـوزه دانسـت و گفـت :یکـی از اولویتهـای اتـاق بازرگانـی در فـارس ایجاد شـرایط برای
صـادرات محصـوالت شـرکتهای دانـش بنیـان بـزرگ اسـتان فـارس اسـت کـه در حـال حاضـر در ایـن بخش
مشـکالت و ضعفهایـی وجـود دارد.

