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تداوم یخبندان تهران تا صبح فردا
سردترین مناطق کشور از اواسط 

دهه ۹۰ تا امروز
ضمن  تهران  استان  هواشناسی  اداره  مدیرکل 
ارائه گزارشی از کمینه دمای هوا ومیزان بارندگی ها 
طی روز گذشته اظهار کرد: با وجود بارش برف، 
تهران همچنان با حدود ۶۰ درصد کم بارشی نسبت 
مدیریت  ضرورت  و  است  مواجه  بلندمدت  به 
مصرف بهینه آب همچنان وجود دارد. وی درباره 
شرایط دمایی و یخبندان در تهران نیز گفت: تمام 
گذشته  ساعت  طی ۲۴  هواشناسی  ایستگاه های 
دمای زیر صفر را تجربه کردند. آبعلی با دمای ۱۰- 

سردترین ایستگاه هواشناسی در تهران بود. 
دمای هوا در چهار ایستگاه هواشناسی واقع در 
ماه  در  بلوچستان  و  و سیستان  خراسان رضوی 
سانتیگراد  درجه  تا ۲۳.۵-  و  شد  جاری شکسته 
کاهش یافت این در حالیست که طی شش سال 
گذشته برخی استان ها حتی دمای ۴۳- سانتیگراد را 
تجربه کرده اند. به گزارش ایسنا بر اساس داده های 
استان  دمای  کمینه  کشور،  هواشناسی  سازمان 
خراسان رضوی – سرخس در سال ۸۶ حدود ۱۹.۸- 
سانتیگراد ثبت شده بود این در حالیست که در روز 
۲۳ دی ماه  با دمای ۲۳- رکورد کمینه دمای خود 
را شکست. ایستگاه هواشناسی چناران در خراسان 
رضوی نیز در این تاریخ با ثبت کمینه دمای ۲۳.۵- 
سانتیگراد از رکورد کمینه دمای خود در سال ۸۶ که 
۲۲- درجه سانتیگراد بود عبور کرد.استان سیستان 
و بلوچستان- زابل نیز ۲۴ دی ماه با کمینه دمای 
۱۱.۲- درجه سانتیگراد از رکورد کمینه دمای خود 
در سال ۸۶ با دمای ۱۰- درجه سانتیگراد عبور کرد. 
ایستگاه زهک نیز با ثبت دمای ۹.۵- در ۲۴ دی 
ماه رکورد کمینه دمای خود را در سال ۸۶ با دمای 
۸.۲  سانتیگراد شکست. الزم به ذکر است طی 
شش سال اخیر نیز برخی استان ها سردترین دمای 
کشور را تجربه کردند که از جمله آن ها می توان به 
گیالنغرب کرمانشاه با دمای ۴۳.۵- درجه سانتیگراد 
در ۱۹ آذر ۱۳۹۹، فیروزآباد اردبیل با دمای ۳۸.۹- 
با  لرستان  در  ازنا   ،۱۳۹۹ دی  دراول  سانتیگراد 
دمای ۳۱.۸- درجه سانتیگراد در ۷ اسفند ۱۳۹۷، 
سرآرود کرمانشاه با دمای ۳۱.۴- درجه سانتیگراد 
در ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، سراب آذربایجان شرقی با دمای 
۳۰- درجه سانتیگراد در ۴ بهمن ۱۳۹۹ و ورزقان 
آذربایجان شرقی با دمای ۲۹.۷- در ۹ بهمن ۱۳۹۶ 

اشاره کرد.

فقر  و  بیکاری  خانواده ها،  اقتصادی  وضعیت  که  این  کما 
خانواده ها و ناتوانی سرپرستان خانوار از تامین معاش خانواده 
از  بازماندگان  تعداد  افزایش  دالیل  از  یکی  اخیر،  ۶ سال  طی 
که  داشته اند  اذعان  بسیاری خانواده ها،  بوده چنانکه  تحصیل 
برای جبران کسری معاش خانواده، ناچار شده اند فرزندان خود 
را به شاگردی، دستفروشی، پادویی و مشاغل ساعتی بفرستند 
تا فرزندان هم سهمی از معاش خانوار را عهده دار شوند. اما طی 
یک سال اخیر ، مسووالن قدیم و جدید وزارت آموزش و پرورش 
با ارایه آمار های متفاوت از تعداد بازماندگان یا تارکان تحصیل 
که صرفا در شکل ظاهری متفاوت هستند، به یک تناقض جدی 
در اطالع رسانی دامن زده اند و به نظر می رسد تالش ها در این 
وزارتخانه متولی به بسترسازی و ارایه تحصیالت عمومی رایگان 
به تمام جمعیت ۶ تا ۱۸ ساله، حاال معطوف به این شده که با 

عددسازی، واقعیت موجود را جور دیگر جلوه بدهند.
این شرایط در حالی است که طبق آمار رسمی در سال ۱۴۰۱ ، 
تعداد ۹۳۵ هزار دانش آموز جامانده از تحصیل در کشور وجود 
داشته است و این مسئله شامل کودکان گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال 
می شود که به دلیل انواع و اقسام مشکالت از تحصیل بازمانده 
اند. در میان این جمعیت حدوداً یک میلیون نفری، کودکانی 
بازماندن  دلیل  به  اما  برخوردارند،  باالیی  از هوش  که  هستند 
از تحصیل، استعدادهایشان شکوفا نشده و حاال به جای اینکه 
تبدیل به یک نخبه شوند، ممکن است مسیر اشتباهی را انتخاب 
کنند و درگیر معضالتی، چون اعتیاد و جرائمی، چون سرقت 

شوند.
حال امار سال گذشته و کودکانی که سال تحصیلی گذشته از 
تحصیل بازماندند را باید به ۲۷۹ هزار نفر که در یک سال اخیر 
ترک تحصیل کردند، اضافه کنیم. بنابراین اکنون می توان تصور 
کرد که احتماال بیش از یک میلیون و ۱۹۰ هزار کودک در سن 
تحصیل به مدرسه نمی روند. این عدد قابل توجه، حدوداً برابر 
با ۷.۵ درصد از تعداد کل دانش آموزان در این سال تحصیلی 
است. تعداد کودکان بازمانده از تحصیل طی سال های گذشته 
در اثر دو شوک افول اقتصاد و همه گیری کرونا، روندی افزایشی 
را طی کرده است. این وضعیت به خصوص نمایان گر اثر منفی 
افت وضعیت اقتصادی در سال های اخیر روی اقبال به تحصیل 
است که می تواند از طریق افزایش ضعف اقتصادی خانوارها و 
و  تحصیل  امکانات  برقراری  در  دولت  بیشتر  ناتوانی  همچنین 
جذب کودکان بازمانده از تحصیل رخ داده باشد. پیامد منفی 
کاهش اقبال به تحصیل در زندگی فردی بازماندگان از تحصیل و 
کاهش فرصت های اقتصادی و اجتماعی پیش روی آن ها واضح 

است.
آخرین آمار از تعداد بازماندگان از تحصیل

پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده درباره روند  مرکز 
اخیر.  سال های  در  تحصیل  ترک  و  تحصیل  از  بازماندگی 
گزارش نشان می دهد طی سال های گذشته دو شوک به تعداد 
بازماندگان از تحصیل وارد شده است. در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 
رشدی ناگهانی در تعداد بازماندگان از تحصیل مقطع متوسطه 
دوم رخ داده است؛ به نظر می رسد شرایط اقتصادی و گسترش 
فقر بسیاری از نوجوانان را به این واداشته که تحصیالتشان را 
احتماالً  و  ندهند  ادامه  )راهنمایی(  اول  اتمام متوسطه  از  پس 
وارد بازار کار شوند. با این حال، برای سنجش این حدس باید به 

داده های جزئی بازار کار مراجعه کرد.

شوک دوم وارده به بازماندگی از تحصیل، در دوران کرونا رخ 
داده است؛ این شوک به مقطع ابتدایی وارد شده است. با شروع 
کرونا، شش ساله هایی که وارد مقطع ابتدایی نشدند، ۱۲۰ درصد 
رشد ناگهانی داشت. گزارش مرکز پژوهش ها توضیح می دهد که 
با وجود کاهش اثرات همه گیری کرونا، بازگشت به مدرسه به 
کندی رخ داده است و بیم آن می رود که با عدم بازگشت بخشی 
از بازماندگان از تحصیل ابتدایی، روند رو به رشدی از بی سوادی 

در پیش باشد.
کدام استان ها بیشتر بازماندگان از تحصیل را دارند؟

بلوچستان،  و  سیستان  استان  گذشته،  تحصیلی  سال  در 
و  نفر-  ۱۴۵هزار  -یعنی  تحصیل  از  بازمانده  تعداد  بیشترین 
را  -یعنی ۱۸.۲۰ درصد-  از تحصیل  بازماندگی  بیشترین درصد 
داشته است. این رتبه اول در سال های گذشته هم برقرار بوده 
است. از دیگر استان هایی که درگیر این معضل هستند، می توان 
به آذربایجان غربی، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی 

اشاره کرد.
و  آموزش  اداره کل  ابتدایی  آموزش  معاون  حال  همین  در 
ویژه  سامانه ای  راه اندازی  به  اشاره  با  اخیرا  کرمان  پرورش 
شناسایی، جذب و نگهداشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل 

بازمانده  از ۶ هزار دانش آموز  در کشور گفته است که: بیش 
که  دارد  وجود  استان  این  دبستان  مقطع  در  تحصیل  از 
 تاکنون حدود ۷۰۰ دانش آموز از این تعداد شناسایی شده اند.
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
کرمان اظهار داشت: مشکالت بر سر راه دانش آموز در صورت 
مهاجرت نکردن، در قید حیات بودن و دارا بودن شرایط تحصیل، 
توسط آموزش و پرورش رفع و دانش آموز به تحصیل بازگردانده 
می شود.وی تصریح کرد: در شورای معاونان آموزش و پرورش 
کرمان مصوب شده ۲ پایگاه تقویت درسی دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در این استان راه اندازی و این افراد ثبت نام شوند 
تا عقب ماندگی تحصیلی آنها به صورت فوق برنامه جبران شود 
اینکه کتاب  بر  تاکید  با  و به چرخه آموزش برگردند.زحمتکش 
های درسی به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل قرار می گیرد تصریح کرد: تمام تالش آموزش و پرورش 
بر این است که دانش آموزان بازمانده از تحصیل جذب شوند.
وی با اشاره به حضور حدود ۱۴ هزار دانش آموز اتباع در مقطع 
استان  در  آموزشی  کمبود فضای  کرمان گفت:  استان  ابتدایی 
اداره کل آموزش  ابتدایی  کرمان بیداد می کند.معاون آموزش 
این  ابتدایی  و پرورش کرمان گفت: حدود ۶۰۰ مدرسه مقطع 

استان زیر پنج دانش آموز، ۷۲ مدرسه زیر ۲ دانش آموز و ۶۳ 
مدرسه با وجود یک دانش آموز اداره می شود.وی ادامه داد: 
اما در برخی شهرها مانند کرمان و رفسنجان کالس های درس 
با بیش از ۴۰ دانش آموز فعالیت می کنند لذا در محاسبه نرم 
اندک دانش  با جمعیت  آموزی مدارس  تراکم جمعیت دانش 
آموز نیز محاسبه می شود که آمار دقیق و درستی به ما نمی 
در  آموزی  دانش  سرانه  تراکم  نرم  عدد  کرد:  تاکید  دهد.وی 
کالس های دبستان استان کرمان باالی ۳۰ اعالم می شود در 
حالی که بیشتر از این مقدار است.وی گفت: بیش از دوسوم 
مدارس استان کرمان به صورت چند پایه اداره می شوند یعنی 

یک معلم باید در چند پایه تدریس کند.
از سوی دیگر معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
کهگیلویه و بویراحمد نیز اخیرا حبر داده است که : یک هزار و 
۱۲۰ نفر، بازمانده از تحصیل در سطح استان وجود دارد که ۵۰ 
درصد از آنها شناسایی شده است. استان کهگیلویه و بویراحمد 
با ۷۲۶ هزار نفر جمعیت،هشت شهرستان و۱۷ بخش و یکهزار 
و  آموز  دانش  هزار   ۱۷۲ حدود  و  سکنه  دارای  روستای   ۶۷۰ و 
بزرگسال و در بیش از ۳۰۱۸باب آموزشگاه زیر نظر ۱۴ هزار نفر 
معلم تحصیل می کنند که از این تعداد دانش آموز، ۱۲هزار در 

پیش دبستانی و مهدکودک استان حضور دارند. 
از کل دانش آموزان استان، ۴۹ درصد از آنها را دختران و ۵۱ 

درصد را پسران تشکیل می دهند.
آدرماه  در  نیز  مشهد  فرماندار شهرستان  اما  حال  همین  در 
سال جاری خبر داد که : هم اکنون سرانه آموزشی در شهرستان 
پایین تر بوده و  از میانگین کشوری و میانگین استانی  مشهد، 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  فاجعه  شهر،  حاشیه  مناطق  در 
شهرستان مشهد حدود ۶۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل دارد، 
ادامه داد: برای رفع این مشکل نیز عالوه بر مدیران آموزش و 

پرورش سایر مدیران دستگاه های دیگر باید پای کار بیایند.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس گفت: در 
خصوص کمبود نیروی انسانی در مدارس به همه دستگاه ها 
تکلیف شد تا در صورت تمایل نیروی استخدامی خود، آنها را در 

اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
و  آموزش  کل  اداره  سوادآموزی  معاون  اما  حال  همین  در 
پرورش خراسان شمالی نیز در ابتدای سال تحصیلی جدید خبر 
داده بود که: هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان 
آنها  با طرح مدرسه محوری درصدد جذب  شناسایی شدند که 

هستیم.
ترک تحصیل کمتر از گذشته

ترک  مقطع،  یک  شروع  از  پس  که  دانش آموزانی  تعداد 
تحصیل می کنند، از ۳۴۷ هزار نفر در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ 
به ۲۷۹هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیده است. اما 
با توجه به روند صعودی بازماندگی از تحصیل، به نظر می رسد 
اتفاقی که افتاده این است که بخشی از افرادی که در شرایط 
سال های قبل ممکن بود دست به ترک تحصیل در میانه یک 
مقطع بزنند، با شرایط سال های بعد تصمیم به عدم آغاز مقطع 
از ابتدا گرفته اند. در نتیجه آمار ترک تحصیل کاهش یافته اما 
روند بازماندگان در مجموع صعودی است. ضمناً پنج استانی 
پنج  همان  می دهد،  رخ  آن ها  در  تحصیل  ترک  بیشترین  که 
از تحصیل  بازماندگان  بیشترین  که  نام برده ای هستند  استان 

را دارند.

بیش از یک میلیون محصل جامانده از آموزش زخمی بر پیکر عدالت آموزشی است

کودکانی در زنگ جاماندگی از مدرسه
تحصیل حق هر کودک است و بازماندن او از تحصیل آسیب های زیادی به دنبال دارد اما حاال گفته می شود که بیش از یک 

میلیون و ۱۹۰ هزار کودک در سن تحصیل به مدرسه نمی روند، یعنی حدود ۷.۵ درصد دانش آموزان کشور. 
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ــوان  ــماره فراخ ــا ش ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه در س ــناد مناقص ــدرج در اس ــخصات من ــاس مش ــر اس ــي و ب ــه عموم ــق مناقص از طری
2001096688000394 بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان، دعــوت بــه عمــل مــی آیــد بــا مراجعــه به ســامانه ســتاد ایران

 بــه آدرسwww.setadiran.ir  نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه و تحویــل آن اقــدام نماینــد. در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، ثبــت نــام در ســامانه 
ــه  ــاز ب ــان امضــاء مجــاز از ســوی متقاضیــان جهــت شــرکت در مناقصــه الزامــی اســت. در صــورت نی مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی صاحب
ــاوا شــهرداری شــیراز -  ــا 07132332488 " واحــد فنــی ســازمان ف ــا شــماره تمــاس 07132332353 ی اطالعــات بیشــتر شــرکت کننــدگان مــی تواننــد ب
داخلــی 420 یــا 400" و یــا " اداره بازرگانــی ســازمان فــاوا شــهرداری شــیراز – داخلــی  131 یــا 130 " تمــاس گرفتــه و توضیحــات الزم را دریافــت نماینــد.

 شرایط شرکت کنندگان:
پیشــنهاد دهندگانی که قصد مشــارکت در این پروژه را دارند الزاماً باید دارای شــرایط و ضوابط عمومی زیر باشــند:

1- شــرکت ثبت شده با تابعیت ایراني 
2- داشــتن مجوز از نظام صنفی رایانه ای یا داشــتن گواهی کســب از اتحادیه مربوطه در رســته حفاظت و امنیت )فروش و نصب دوربین مدار بســته(

3- دارای حداقــل 2 مــورد قــرارداد مشــابه موضوع مناقصه بــه همراه رضایت نامه مربوط به همان قرارداد که مبلغ هرکدام بیش از 10/000/000/000 ریال باشــد.
ــزم مــی باشــد در هنــگام عقــد  ــده مناقصــه مل ــاه اجتماعــی. همچنیــن شــرکت برن ــودن گواهــی صالحیــت ایمنــی کار از وزارت تعــاون، کار و رف 4- دارا ب

ــد. ــه صــورت مکتــوب معرفــی نمای ــرارداد، کارشــناس ایمنــی دارای صالحیــت خــود را ب ق
5- پیمانکار می بایســت دارای دفتر فنی مجهز جهت عملیات گارانتی و پشــتیبانی در شــهر شــیراز باشــد.

 مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه 34.025.190.000 ریال )ســی و چهار میلیارد و بیســت و پنج میلیون و یکصد و نود هزار ریال( می باشــد. 
 مدت قرارداد: مدت زمان اجرای موضوع قرارداد 16 ماه از زمان انعقاد به شــرح ذیل می باشــد:

1- مــدت زمــان تحویــل تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه 4 ماه پس از انعقاد قرارداد می باشــد .)تحویل موقت(
2- مدت زمان پشــتیبانی رایگان از تاریخ تحویل موقت  12 ماه می باشــد. )تحویل قطعی(

 مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه: 
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 1،750،000،000 ریــال )یــک میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیــون ریــال( اســت کــه باید بــه یکي از صــورت های

 مشــروحه زیر در پاکت )الف( به دســتگاه مناقصه گزار تســلیم شود:
الف: ضمانت نامه معتبر بانکی به نام شــهرداری شــیراز با شناســه ملی: 14002091671 و کد اقتصادی: 411364877455 

ب: رســید واریز نقدی به حســاب ســپرده بانک شــهر شعبه قصرالدشت با شماره حســاب 100805504742 به نام شهرداری شیراز با کد مرجع 101336
ــاه دیگــر حســب درخواســت  ــه مــدت ســه م ــد ب ــل تمدی ــخ صــدور و قاب ــاه از تاری ــل 3 م ــه بانکــی میبایســت حداق ــت نام ــار ضمان ــره 1: مــدت اعتب تبص

ــن آگهــی مناقصــه باشــند.(  ــخ درج اولی ــس از تاری ــی بایســت پ ــه م ــت نام ــخ صــدور ضمان ــا باشــد. )تاری کارفرم
تبصــره 2: تضمیــن صــادره مــي بایســتي در وجــه شــهرداری شــیراز و بــا ذکــر موضــوع مناقصــه و کــد مرجــع تکمیــل شــده باشــد، صــادر شــدن تضمیــن 
ــردود            ــه م ــنهاد واصل ــوده و پیش ــول نب ــل قب ــوق قاب ــاي ف ــن ه ــاي تضمی ــه ج ــک ب ــران چ ــا ای ــول ی ــک پ ــه چ ــن ارائ ــر و همچنی ــوان دیگ ــه و عن در وج

ــه شــده نیســت. ــغ اعالمــی پذیرفت ــر از مبل مــي گــردد و همچنیــن تضمیــن هــای کمت
تبصره3: برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شــد.

 نحوه پرداخت:
ــار و  ــض انب ــد دســتگاه نظــارت و انجــام مراحــل قب ــس از تأیی ــا، پ ــزات در محــل کارفرم ــل تجهی ــس از تحوی ــرارداد پ ــغ ق ــادل 20 درصــد کل مبل 1- مع

ــکار پرداخــت مــی گــردد. ــه پیمان ــه صــورت نقــد ب ــی ب ــل و بعــد از کســر کســور قانون صــدور صــورت جلســه تحوی
2- مابقــی مبلــغ قــرارداد بــه صــورت نقــد، تهاتــر یــا اوراق مشــارکت پــس از اتمــام مراحــل نصــب، راه انــدازی و تحویــل موقــت بــا عملکــرد صحیــح کل 

سیســتم در محــل مــورد نظــر کارفرمــا.
تبصره 4: مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه فرم ثبت نام از دارایی توســط برنده مناقصه، از ســوی کارفرما قابل پرداخت می باشــد.

تبصــره 5: بــا توجه به ماهیت پروژه، کارفرمــا هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت مبلغــی به عنوان پیش پرداخت ندارد.
تبصره 6: ضمانتنامه حســن انجام تعهدات شــرکت پس از پایان قرارداد و ارائه مفاصاحســاب بیمه به پیمانکار عودت داده می شــود. 

تبصــره 7: برنــده مناقصــه مــی بایســت ظــرف مــدت ســه مــاه از تاریــخ انقضــای قــرارداد، مفاصــا حســاب بیمــه تأمیــن اجتماعــی را بــه کارفرمــا تحویــل 
ــای  ــه خســارت ه ــران کلی ــد و مســئولیت جب ــدام  خواهــد گردی ــده مناقصــه اق ــه بانکــی حســن انجــام تعهــدات برن ــت نام ــه ضبــط ضمان دهــد، نســبت ب

وارده بــر عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد.
  - در زمــان انعقــاد قــرارداد 10 درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حســن اجرای تعهدات به صورت ضمانــت نامه بانکی اخذ می گردد.

ــق  ــورخ 1401/11/06 از طری ــنبه م ــاعت 14:15 روز پنجش ــا س ــر ت ــد حداکث ــی توانن ــان م ــناد: متقاضی ــع( اس ــت )توزی ــت دریاف ــن مهل  آخری
ــت شــرکت در  ــران جه ــر اســت مناقصــه گ ــه ذک ــد. الزم ب ــت نماین ــناد مناقصــه را دریاف ــتاد ( اس ــت ) س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــه س ــه ب مراجع

ــند. ــی باش ــت نم ــه پیشــنهاد قیم ــه ارائ ــاز ب ــر اینصــورت مج ــد در غی ــدام نماین ــناد اق ــت اس ــه دریاف ــرر نســبت ب ــد مق ــی بایســت در موع مناقصــه م
ــورخ 1401/11/23           ــنبه م ــاعت 14:15 روز یکش ــا س ــر ت ــران حداکث ــتاد ای ــامانه س ــدارک در س ــناد و م ــت اس ــنهادات و ثب ــه پیش ــت ارائ ــن مهل  آخری
مــی باشــد. شــرکت کننــدگان مــی بایســت تــا تاریــخ مذکــور اصــل ضمانــت نامــه یــا ســپرده شــرکت در مناقصــه را بــه صــورت فیزیکــی بــه آدرس شــیراز، 
ــاوری  ــازمان فن ــه س ــف، دبیرخان ــه همک ــن، طبق ــارک خلدبری ــک و پ ــه ی ــهرداری منطق ــن ش ــاختمان مابی ــن، س ــار راه خلدبری ــتی، چه ــهید بهش ــوار ش بل

ــد. ــل نماین ــات و ارتباطــات تحوی اطالع
ــه  ــهرداری منطق ــن، ش ــارراه خلدبری ــیراز، چه ــل ش ــورخ 1401/11/24 در مح ــاعت 14:15 م ــنبه س ــاکات: روز دوش ــایی پ ــل بازگش ــخ و مح  تاری

ــد. ــی باش ــیراز م ــالت شــهرداری ش ــالن جلســات کمیســیون معام ــه ســوم - س ــک – طبق ی
 مدت اعتبار پیشــنهادها 3 ماه می باشــد. 

 بدیهي اســت هزینه آگهي بعهــده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پیشــنهادها مختار مي باشــد در اینصورت ســپرده ها مسترد می گردد.

 شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شــهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شــهرداری می باشــد.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشــاهده می باشــد.

 متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت vendor.shiraz.ir می باشــند.
 ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج اســت.

 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : 1456  
شناسه آگهی : 1441180

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیرازنوبــت اول:  1401/10/27 نوبت دوم:  1401/10/28
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