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فارس
استاندار فارس در بازدید از شورای شهر شیراز:

مدیریت ارشد استان در کنار شورای شهر است

دیدار مدیران صنعت نفت فارس
با امامجمعه شیراز

جمعی از مدیران و مسئوالن صنعت نفت استان فارس ،با
آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
شیراز دیدار و گفتگو کردند.
ی شــرکت خطوط لوله و مخابرات
به گزارش روابط عموم 
نفت ایران منطقــه فارس ،آیت اللــه دژکام نماینده ولی
فقیه در اســتان و امام جمعه شــیراز در دیدار با مدیران
شرکتهای تابعه وزارت نفت در استان فارس ضمن اشاره
بــه اهمیت موضوع عدالت گفت :انتقــادات به خاطر عدم
وجود عدالت است و باید به فکر عدالت باشیم.
وی افزود :در نظام بودجهریزی و تقســیم منابع کشــور،
باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم ،تغییراتی که به برقراری
عدالت منجر میشــود که فارس بتواند در فرآیند توسعه
جلودار باشد و به سایر استانها کمک دهد تا رشد کنند.
همچنین در ایــن دیدار مهندس ســیاوش اورنگی مدیر
منطقه فارس درخصوص خدمات شــرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت منطقه فارس و تحوالت بعد از انقالب اشاره
کرد.
وی درخواست کرد که اهمیت رعایت حریم خطوط لوله در
نواحی شهر و روستا به مردم اعالم شود و همچنین استان
فارس به رینگ فرآوردههای نفتی متصل شود.
در ادامه این دیدار ،مدیران صنعت نفت از دســتاوردهای
صنعت نفت پس از پیروزی انقالب ،پیشــرفتهای صنعت
نفت و پروژههای عمرانی صحبت کردند.
آیتاهلل دژکام:

دانشآموزان شاهد
طالیهدار ترویج نماز باشند

نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز
با تأکید براینکه اقامه نماز یکی از خواســتههای شــهدا و
ایثارگران بوده اســت ،تأکید کرد که فرزندان آنان نیز باید
ادامه دهنده راه شهیدان و ایثارگران باشند.
به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل از دفتر نهاد نمایندگی
ولی فقیــه در فارس ،آیتالله لطفالله دژکام در مراســم
تجلیل از دانشآموزان نخبه شــاهد مدارس فارس ،اقامه
نماز را یکی از موضوعات مهم مد نظر قرآن عنوان کرد.
وی گفت :شــهدا و ایثارگران برای دفاع از اســام و نظام
مقدس جمهوری اسالمیاز جان خود گذشتند و اقامه نماز
یکی از خواســتههایی اســت که آن بزرگواران در وصایای
خود تأکید داشتهاند.
امام جمعه شیراز گفت :امروز نیز فرزندان شهدا و ایثارگران
باید ادامهدهنده راه شهیدان و مروج فرهنگ ایثار و شهادت
و طالیهدار اقامه نماز در جامعه باشند.
آیتاللــه دژکام افزود :در قرآن نیز بــه موضوع اقامه نماز
سدی استوار
بســیار تأکید شده است چراکه نماز همچون ّ
مانع نفوذ فحشا و منکر در جامعه میشود.

برگزاری جلسه کارگروه تنظیم
بازار شهرستان ارسنجان

سرویس شهرستانها -ارسنجان-داور یزدانی:
ی اداره صنعــت معدن و تجارت
به گــزارش روابط عموم 
ارسنجان جلســه کارگروه تنظیم بازار در محل فرمانداری
شهرستان با حضور معاون محترم برگزاری جلسه کارگروه
تنظیم بازار شهرستان ارسنجان به گزارش روابط عمومی
اداره صنعت معدن و تجارت ارســنجان جلســه کارگروه
تنظیم بــازار در محــل فرمانداری شهرســتان با حضور
معــاون فرماندار و روســای ادارات عضو برگزار گردید .در
ابتدا احمدعلی زارع معاون فرماندار بعنوان رئیس کارگروه
در خصوص اهمیت تنظیم بــازار .پیگیری جهت تأمین و
توزیع بیشــتر اقالم تنظیم بازار .میوه پایان سال و کنترل
نظارت بر بازار .ایراد سخن نمودند در ادامه سلیمان صفری
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرســتان ارسنجان
بعنــوان دبیر کارگروه گزارش کاملی از وضعیت فعلی بازار
بیان .کنترل و نظارت بر عاملین توزیع اقالم تنظیم بازار و
واحدهای صنفی ارائه نمود و اظهار داشــت اقدامات خوبی
در خصوص نظارت بر بازار از جمله بازرســی در ســطح
شهرســتان ،برخورد با متخلفین ،جذب و توزیع کاالهای
اساسی نظیر گوشت ،مرغ ،برنج ،شکر و ...و پیگیری از جهاد
کشاورزی جهت جذب بیشتر اقالم تنظیم بازار جهت رفاه
حال مردم شده اســت .سپس اعضا نظرات و پیشنهادات
خــود را بیان و هر اداره گزارشــی از عملکرد خویش ارائه
کردند.
فرماندار ارسنجان:

بناهای تاریخی گویای عظمت
ارسنجان است

سرویس شهرستانها -ارسنجان-داور یزدانی:
ی فرماندار ارسنجان به همراه دکتر فارسی
محمدباقر کاظم 
باستانشناس و چند تن از کارشناســان فرمانداری از اثر
تاریخی ایوان قدمگاه بازدید و در جهت حفظ و مرمت اثر
خود تأکید الزم را صادر نمود.
به گزارش روابط عمومیفرمانداری ،فرماندار شهرســتان
ارســنجان با اشاره به اینکه بناهای تاریخی به یادگارمانده
از دوران گذشــته گویــای عظمــت تاریخی شهرســتان
ارسنجان میباشــد گفت :ایوان قدمگاه اثری بهجامانده از
زمان هخامنشــیان و یا شاید قبل از آن است که برخی آن
را چاشــتخوار نامیدهاند و میگویند این مکان چاشتخوار
پادشاهان هخامنشی بوده است.
وی بــا انتقاد از کوتاهیهای گذشــته در ارتباط با حفظ
و حراســت از بناهای تاریخی خواســتار نظارت و حمایت
کافی برای حفظ و نگهداری از این گونه مکانها را گردید.
فرماندار شهرســتان ارسنجان در حاشیه این بازدید گفت:
صنعت گردشگری میتواند به عنوان یکی از راههای نجات
بخش شهرستان در زمینه ایجاد اشتغال و اقتصاد و مسائل
اجتماعی باشد.

دکتر رحیمی :شورای شهر شیراز پروژههای برجسته و ماندگار اجرا کند

استاندار فارس گفت :برای ماندگار شدن تالشهای اعضای شورای
شهر در اذهان شهروندان باید چند طرح برجسته و مورد نیاز شهر
را آغاز کنید و به نتایج قابل قبولی برسانید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی اســتانداری فارس ،دکتر عنایت الله
رحیمیدر بازدید از شورای شهر شیراز با بیان اینکه اعضا این شورا
نمایندگان مردم هستند و شنیدن نظرات و دیدگاهها و راهکارهای
مد نظر آنها میتواند برای حل مســایل و مشــکالتی که مربوط به
مردم اســت راهگشا باشــد ،بر لزوم ایجاد فرایند و چارچوبی برای
دیدارها و نشســتهای اعضای شورای شهر با مدیریت ارشد استان
تأکید کرد.
وی بــا بیان اینکه این نشســتها باید به ســمت تصمیمگیری و
عملیاتی کردن این تصمیمات پیش برود ،خاطرنشان کرد :مباحث
کالن و اصلی شهر شیراز بسیار حائز اهمیت است و مدیریت ارشد
اســتان آمادگی دارد برای پیشبرد این اهداف کالن در کنار شورای
شهر به رفع موانع بپردازد .استاندار فارس به شرایط اقتصادی موجود
در کشــور و وضعیت کالنشهرها اشاره کرد و از اعضای شورای شهر
شیراز خواست بســترهای الزم برای سرمایهگذاری در این شهر را
بیش از پیش مهیا کنند .نماینده عالی دولت رفع مشــکالت امروز

مردم و اجرای پروژهها متأثر از میزان سرمایهگذاری دانست.
دکتر رحیمیبا یادآوری اینکه شــورای شهر شیراز برآمده از رأی
مردم هســتند و انتظار اســت موکلین خود را بیش از پیش تکریم
کنند ،گفت :رضایتمندی مردم در گرو پاســخگویی به مطالبات به
حق و قانونی آنها اســت که در چارچوب تعامل و هم افزایی محقق
خواهد شد.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس بیان کرد :برای ماندگار شدن
تالشهای شما در اذهان شهروندان باید چند طرح برجسته و مورد

نیاز شهر را آغاز کنید و به نتایج قابل قبولی برسانید.
استاندار فارس حرکت به سمت شفافسازی را امری ضروری دانست
و افزود :جامعه امروز نیازمند گسترش عدالت و ایجاد اعتماد بیشتر
بین مردم و مسئولین است که ایجاد شفافیت الزمه دستیابی به این
اهداف است .نماینده عالی دولت با بیان اینکه ایستادگی بر اهداف و
آرمانهای انقالب در برابر استکبار هزینههایی دربردارد ،تأکید کرد:
مقصر جلوه دادن دولت بیانصافی آشکار است.
وی ادامــه داد :دولت به ســهم خود تالشهای زیــادی برای رفع
مشکالت مردم کرده است.
ی خاطرنشــان کرد :یکی از راهکارهای اعتمادسازی و
دکتر رحیم 
برونرفت از مشکالت ،توجه به سرمایههای اجتماعی و بهرهگیری
از توانمندی آنها است.
انجام اقدامات الزم در ستاد تسهیالت نوروزی ،رویدادهای ورزشی
استانی ،سرمایهگذاری در حوزههای فناوری ،بهبود فضای کسب و
کار ،کاهش تخلفات اداری ،مشکالت ناشی از مهاجرت از روستا به
شهر ،تعیین تکلیف سد تنگسرخ ،ساخت تاالر بزرگ شهر شیراز و
محور عرفان از جمله موارد دیگری بود که در نشست استاندار فارس
و اعضای شورای شهر شیراز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

استاندار فارس در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان تأکید کرد:

لزوم اولویتبندی در تدوین طرح جامع و نقشه راه پدافند غیرعامل
اســتاندار فارس بــا بیان اینکه تهیــه و تدوین طــرح مطالعاتی جامع
درخصــوص پدافند غیرعامل طی قراردادی بر عهده دانشــگاه شــیراز
گذاشته شــده اســت ،افزود :در طرحهای مطالعاتی نیز باید هر بخش
جداگانه مطالعه و در نهایت بخش تلفیق از آن اســتخراج شود تا نتیجه
مطلوب را داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس ،دکتــر عنایت الله
ی در جلســه شورای پدافند غیر عامل اســتان فارس با اشاره به
رحیم 
اینکه احســاس مسئولیت و نیازی که در اســتان وجود دارد اهتمام
الزم در موضــوع پدافنــد غیر عامــل را ایجاد کرده اســت ،افزود :این
اقدامات درراستای تحقق اهداف سند کشوری پدافند غیر عامل از جمله
مصونیت بخشی ،پایدارســازی و ارتقا آستانه تحمل ،تابآوری جامعه
و ایمنسازی زیرساختهای اساسی انجام شده و تداوم خواهد یافت.
رئیس شــورای پدافند غیر عامل اســتان عنوان کرد :پدافند غیر عامل
مجموعه اقدامات و تدابیری اســت که به کارگیری آنها سبب کاهش
آسیبپذیری ،ارتقا پایداری ملی و افزایش بازدارندگی و تسهیل مدیریت
بحران میشــود .اســتاندار فارس با اشــاره به اقدامات متعددی که در

زمینه پدافند غیر عامل در اســتان انجام شده است ،خاطرنشان کرد :در
راستای تأمین نیاز استان به نقشه راه و طرح جامع در حوزه پدافند غیر
عامل قراردادی با دانشــگاه شیراز منعقد و مقرر شد مطالعات جامع در
این زمینه انجام شــود .دکتر رحیمیبا تأکید بر اینکه اولویت بندی در
انجام همه امور ضروری است ،اظهار کرد :در طرحهای مطالعاتی نیز باید

هربخش جداگانه مطالعه و در نهایت بخش تلفیق از آن استخراج شود
تا نتیجه مطلوب را داشته باشد.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس از دســتگاههای اجرایی خواست
حساســیتهای الزم را در خصوص پدافند غیر عامل داشــته باشند و
اطالعات مورد نیاز را در اختیار متولیان امر قرار دهند.
رئیس شــورای پدافند غیرعامل اســتان با بیان اینکه مدیران هر یک از
دستگاههای اجرایی به شخصه امور مربوط به پدافند غیرعامل را پیگیری
کنند ،تأکید کرد :ارائه نشــدن اطالعــات الزم به هیچ عنوان پذیرفتنی
نیست.
استاندار فارس با اشاره به شرایط امروز کشور ،هم دلی و هم افزایی بین
همه نیروهای معتقد به نظام جمهوری اســامیایران و دلســوز را نیاز
اصلی گذر از مشکالت دانست.
در این جلســه همچین با قرائت حکم سردار محمد باقری ،رئیس ستاد
کل نیروهای مســلح و رئیس کمیته دائمیپدافند غیرعامل کشــور،
دکتر عنایت الله رحیمی ،استاندار فارس به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند
زیستی استان فارس منصوب شد.

در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز انجام شد:

تصویب بودجه دو میلیارد و دویست میلیون تومانی شورای شیراز
پیمان کشاورز -گروه خبر:

هفتاد و هفتمین جلسه علنی شــورای اسالمیشهر شیراز که آخرین
جلسه این شــورا در سال  97نیز بود با تصویب بودجه سال آینده شورا
همراه بود .اعضای شورا در این جلسه با اکثریت آرا به بودجه دو میلیارد
و دویست میلیون تومانی شــورا رأی مثبت دادند .بودجهای که اگرچه
در بخشی همچون هزینه مشاوران افزایشی بود اما به دلیل ثابت ماندن
کلیات آن همچون ســالهای قبل ،در بخشهای تشــریفاتی با کاهش
بودجه مواجه بود تا رقم دومیلیارد و دویســت میلیون تومانی سه سال
گذشته برای چهارمین سال متوالی تکرار شود.
اما چالشــی ترین دستور این جلسه الیحه شهرداری در خصوص اصالح
هزینه خدمات صدور پروانه ســاختمانی باغات بود.الیحهای که شــامل
افرادی میشد که طی چند دهه گذشته با تغییر کاربری اقدام به ساخت
وســاز در باغات شــیراز کردهاند و با توجه به تغییر کاربریهای اطراف،
اراضی آنها دارای ارزش افزوده زیادی شده بودند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در توضیح این الیحه
گفت :بر اساس این دستور جلسه امالکی که در سالهای قبل حتی چند
دهه قبل بر طبق برخی موافقتهایی در دل باغهای شهر ایجاد شدند و
پس از چند مدت به دلیل طرحهای تفصیلی تغییر کاربری در آن منطقه
رخ داده و دچار ارزش افزوده بسیاری شدند اما سهم شهر را نپرداختهاند

شامل این دستور جلسه میشوند.
امید گشتاســبی افزود :آیا کســی که تغییر کاربری ملــک و باغ او در
کمیســیون ماده ۵بررسی وتأیید شده وسهم شــهر را پرداخت کرده با
کسی که سهم خود را به شهر پرداخت نکرده و ملک او به دلیل خدمات
ارائه شــده شــهرداری و تغییر کاربریها چند برابر شــده تفاوتی ندارد،
معتقدیم اینگونه امالک باید سهم شهر را بپردازند.
وی تصریــح کرد :البته نباید اینگونه متباتر شــود که این امالک بخش
اعظم شــهر را در بــر میگیرد بلکه تعداد اینگونه امالک در کل شــهر
بســیار کم ودر حد ۴٠٠تا۵٠٠واحد اســت که بخش اعظم آنها نیز در
حوزه باغات قصردشــت است .گشتاســبی در خصوص پیچیده بودن
نحوه محاسبه برخی از عوارض شهرداری شیراز هم گفت:نحوه محاسبه
عوارض شــهرداری شیراز یکی از آسانترین وسهل ترین نوع عوارض در
کشــور است حال آنکه نحوه عوارض شــهرداری شهرهای دیگر به ویژه
تهران بسیار سختتر و پیچیدهتر است.
موضوعی که البته از جانب برخی اعضا شــورا رد شد و سید احمد رضا
دستغیب رئیس شورای شــهر در واکنش به این موضوع گفت:برخی از
فرمولهای محاسبه عوارض در شهرداری شیراز را انیشتین هم نمیتواند
حل کند و اگر این نوع محاسبه در بین سایر شهرها سادهترین است پس
خدا به داد بقیه شهرها برسد.

افتتاح طرح جابرن حیان در ارسنجان

سرویس شهرستانها -ارسنجان-داور یزدانی

با حضور مدیریت آموزش و پرورش و کارشناسان ارزیابی و عملکرد و متوسطه و مدیران مستقل مدارس
ی افتتاح گردید.
شهر ارسنجان طرح جابربن حیان در محل آموزشگاه شهید اصغر ابراهیم 
در این رابطه خانم ســعیده اسکندری کارشناس مســئول آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش
ارســنجان گفت :این طرح برای دانشآموزان این امکان را فراهم میآورد تا آنچه را به صورت تئوریک
آموختهاند به تبعیت از دانشــمند بزرگ و الگوی کشور جابربن حیان در قالب آزمایشات تجربی کسب
کرده و کشف نمایند.

تجدید آگهی فراخوان عمومیشرکت در
استعالم قیمت ،واگذاری داروخانه واحد
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) کوار
واحد بیمارستان فاطمه الزهرا (س) کوار در نظر دارد داروخانه بیمارستان

را از طریق آگهی فراخوان به افراد یا شرکتهای ذی صالح واگذار نماید.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل میآید در زمانهای ذکر شده

نسبت به دریافت و اعاده اسناد استعالم ،اقدام نمایند:

 -توزیع اســناد اســتعالم :از تاریــخ  97/12/22لغایــت 97/12/25

به مدت 3روز از طریق ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی به آدرس:
http://mkp.sums.ac.ir/ghararadad

 -اعاده اسناد استعالم :از تاریخ  97/12/22لغایت  13:30روز 97/12/25

به مدت  3روز در محل امور قراردادهای دانشــکده علمیکاربردی کوار
واقع در دانشکده کوار.

مدیریت بیمارستان فاطمه الزهرا

(س)

کوار

ســینا بنی زمانی رئیس کمیسیون اقتصادی وســرمایه گذاری شورای
شهر شیراز هم با اشــاره به پیچیدگیهای فرمولهای محاسبه عوارض
در شهرداری شــیراز خواستار آسان سازی نحوه محاسبه این موارد شد
و گفت :در این رابطه حتی برخی کارشناســان هم در محاسبه عوارض
مشکل دارند و جا دارد برای این کار از مشاورانی بهره برده شود چرا که
نحوه محاسبه عوارض برای خود شهرداری هم سخت است.
امامیرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز نیز در
این ارتباط گفت :این اشتباه را ما انجام دادهایم و به خاطر بیتوجهی ما
عوارضی وضع شده و حاال هم میخواهیم بیشتر دقت کنیم تا دیگر مردم
با مشکل مواجه نشوند.
نایبرئیس شــورای شــهر شــیراز هم گفت :ما نماینده کل مردم شهر
هســتیم نه فقط یک عده از آنها ،این دســتور جلسه هم برای دریافت
حقوق شــهر از کسانی است که زمانی که این امالک به صورت باغ بوده
و تنهــا متری یک میلیون تومان ارزش داشــته اما بعد با تغییر کاربری
که دادند هر متر آنها به 20میلیون تومان رســیده اســت اما حق شهر
را پرداخت نکردهاند وشــاید این عوارض مانعی کوچک هم بر سر تغییر
کاربری باغات هم باشد.
در پایــان و پس از رأیگیری اعضا موافقت خــود را با این الیحه اعالم
کردند.

دبیر ستاد امر به معروف فارس:

فراقوا بودن از نقاط قوت ستاد
امر به معروف است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس ،فراقوا
بودن را از نقاط قوت این ســتاد دانست و گفت :این ستاد
تحت نظر هیچ یک از قوا نیســت و هر ســه قوه باید برای
تحقق فرایض الهی ستاد را یاری دهند.
به گزارش دریافتی ایسنا منطقه فارس ،سلیمان مهدوی در
جلســه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان فسا،
گفت :وظیفه ســتاد در وهله اول ایجاد گفتمان عمومیو
در گام دوم همگانی کــردن امر به معروف و نهی از منکر
در جامعه است.
مهدوی گفت :امر به معروف و نهی از منکر عاملی است که
وحدت ملی را حفظ میکند ،نظام را مراقبت کرده و فرایض
دینی را برپا میدارد.
وی با تأکید بر لزوم راهاندازی معاونتها در ســتادهای امر
به معروف و نهی از منکر شهرستانها ،بر لزوم داشتن مکان
مستقل برای ستاد شهرستانها تأکید کرد.
مهدوی تصریح کرد :هر سازمان یا تشکیالتی برای اینکه در
تعلق غیر نباشد ،باید جا و مکانی مستقل داشته باشد و در
همین راستا ستادهای امر به معروف و نهی از منکر باید از
نظر مکان و شرایط مستقل شوند.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهــی از منکر فارس گفت :در
معاونتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید افرادی
مشــغول به کار شوند که مشــغله و درگیریهای خارج از
معاونت خود را نداشته باشند.

کمبود گروههای خونی
در فارس

مدیــرکل انتقال خون فــارس با بیان اینکــه در تمام
گروههای خونی با کمبود مواجه هســتیم ،گفت :گروه
خونی  Aمثبت و منفی در اولویت اســت .مسعود ترابی
در گفتگو با خبرنگار مهر افزود :در حال حاضر در سطح
استان با کمبود خون مواجه هستیم و باتوجه به نزدیکی
ایام نوروز نیز با کمبود نیز مواجه میشویم .ترابی اظهار
داشت :در ایام قبل از نوروز و نوروز به دلیل درگیریهای
مردم به کارهای چون خریــد ،دید و بازدید و… حضور
آنها به پایگاههای انتقال خون کمرنگتر شده و کاهش
مییابد.
وی با اشــاره به اینکه ما در سطح استان مصرف بسیار
زیاد خون و فرآوردههای خونی را داریم ،بیان کرد :هرنوع
کاهش حضور مردم میتواند به شــدت ذخایر خونی ما
را کاهش دهد .ترابی تأکید کرد :بنابراین الزم است که
افراد دارای شــرایط از اکنون تا پایان تعطیالت نوروزی
حداقل یکبار به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون فارس با تصریح اینکه با هر اهدای
خون سه فرآورده تهیه میشود ،گفت :بنابراین با هر بار
خون دادن به سه نفر میتوانیم کمک کنیم.
بــا بیان اینکه طرح عیدانه نوروز تا روز طبیعت از طرف
ســازمان انتقال خون ایران در سراسر کشور راه اندازی
میشــود ،افزود :این طرح با هدف اهدای خون بهعنوان
عیدی به هموطنان راهاندازی شده است.

آگهی ارزیابی کیفی مناقصهگران
شرکت برق منطقهای فارس (به عنوان دستگاه مناقصهگذار) در نظر دارد باستناد آیین نامه اجرایی
بند «ج» ماده  12قانــون برگزاری مناقصات ،ارزیابی کیفی مناقصه گــران جهت برگزاری مناقصه
عمومی«خرید .نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباط تلفنی ( )DTSجهت مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع
برق منطقه ای فارس» به شماره  2097001046000146را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و ارســال پاسخ به استعالم تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .لذا مناقصه گران صالحیتدار در
زمینه موضوع ارزیابی میتوانند جهت اخذ اسناد ارزیابی کیفی به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه
ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل ،همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه بارگذاری
نمایند .الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه ،مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت
گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در ارزیابی کیفی را محقق سازند .به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات زمانی به شرح ذیل میباشد:
 -1تاریخ اولین انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه :از ساعت  8صبح روز پنجشنبه مورخ 97/12/23
 -2آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه :تا ساعت  19روز دوشنبه مورخ 97/12/27
 -3آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم (بارگذاری اسناد) در سامانه :تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ 98/1/25
 -4نام و نشــانی مشاور :شرکت موننکو ایران به نشانی :تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک ،خیابان عطار-
پالک  12تلفن 30( 021-8791655-9 :خط) و فکس 021-8777394
این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران انتشــار یافته و پس از ارزیابی ،از مناقصه گران واجد شرایط جهت
مراحل بعدی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه دعوت به عمل خواهد آمد.
ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است و هم چنین مناقصه گران میتوانند
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  071-32142887آقای مهندس مجیدپور تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه
 021-41934و تلفن دفتر ثبت نام  88969737و  021-85193768میباشد.
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شرکت برق منطقهای فارس

 :413208شناسه آگهی

