ابوترابیفرد:

ارائه الیحه برجام از سوی دولت به مجلس به تصمیم نظام بستگی دارد
برای آنان که صنایع
دفاعی را قدرت
بخشیدند
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

2

شنبه  31مرداد  7 -1394ذی القعده  -1436سال بیستم دوره جدید -شماره  1000 - 5549تومان -قیمت در دبی  2درهم

آیتاهلل ایمانی:

در اسالم ،شایستگی مالک
واگذاری مسئولیت است
4

ناگفتههای وزیر بهداشت
از دستهای آلوده در حوزه
سالمت

ستارگان فوتبال جهان
پنجشنبه در تهران
 16صفحه

15

5

 4صفحه
نیازمندی های
عصر مردم ضمیمه
روزنامه امروز

برگزیدگان تجسمیکار
رضوی از سراسر کشور به
شیراز میآیند
16
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دفاع تمام قد رئیس مجلس در شیراز از توافق هستهای؛

غافلگیر نشدیم
3

رئیس دفتر مقام معظم
رهبری ،در شیراز مطرح کرد:

آیتاهلل دستغیب:

حفظ امنیت
جامعه خطیرترین
مسئولیتها است

بغض گلوی خود را نسبت به
آمریکا تقویت میکنیم

14

قاضیپور:

هنوز به پرونده تخلفات
مرتضوی در سازمان تأمین
اجتماعی رسیدگی نشده است

4

4

سردار غیبپرور:

تاکنون  4هزار یادواره
شهدا در استان فارس
برگزار شده است

5

چگونگی دریافت تسهیالت  10میلیونی کاال به جای
وام نقدی ازدواج
13

3

شروع ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان
و افتخاری دیگر در راه اندازی و ثبت نام در رشته های جدید بدون آزمون
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

ﻣﻌﻤﺎري

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻋﻤﺮان

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻛﺸﺎورزي -ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ

ﻣﻌﻤﺎري

اﭘﺘﻴﻚ و ﻟﻴﺰر

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻛﺎرداﻧﻲ

ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻋﻤﺮان آب و ﻓﺎﺿﻼب
رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ

ﻣﻌﻤﺎري

رﻳﺎﺿﻲ

تنها با  50درصد پیش پرداخت ،مابقی اقساط  1الی  5ساله

دﻳﻨﻲ و ﻋﺮﺑﻲ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

* مهندسی برق
* مهندسی مکانیک
*مهندسی ژنتیک (زیست شناسی سلولی ،ملکولی)

کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به سایت
WWW.Azmoon.org

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد استهبان

آگهی مزایده عمومی 94/01

شــهرداری شیراز در نظر دارد بر اساس مجوز شــماره  93/136029مورخ 1393/5/21بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به
فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری ،اداری در پروژه پروین اعتصامی ســاخته شده از محل فروش و انتشار اوراق مشارکت سال
 1390و خرید آن توســط مردم در قالب چهار بسته به شرح زیر با قیمت پایه کارشــناس رسمی دادگستری به صورت کلی و به طور
نقد و اقســاط ،از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر آگهی ،با توجه به موارد ذیل به منظور
دریافت اســناد مزایده به واحد مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار چمران ،حوزه معاونت اداری و مالی ،طبقه دوم ،مدیریت بازاریابی و فروش مراجعه
نمایند .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های مستقیم  071-36260820و  071-36261581داخلی  116تماس حاصل فرمایند.

ﺑﺴﺘﻪ

آدرس

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

ﻧﻮع

1

ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس

2069/72

ﺗﺠﺎري

2

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺮوﻳﻦ

2069/72

ﺗﺠﺎري

2069/72

ﺗﺠﺎري

3
4

ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان
اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ -ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ

2069/72

ﻛﺎرﺑﺮي

ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﻴﺎن

ﺗﻌﺪاد

ﻃﺒﻘﻪ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

328

12

ﻫﻤﻜﻒ

25/314/500/000

1/265/725/000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

172

9

13/061/700/000

653/085/000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

28

1/991/200/000

99/560/000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

1213

واﺣﺪ

57
2

اول -دوم
ﻫﻤﻜﻒ

زﻳﺮزﻣﻴﻦ

ﻃﺒﻘﻪ دوم

14/760/000/000

738/000/000

شرایط مزایده:
 - 1ارائه سپرده شرکت در مزایده برای هر بسته به مبلغ مندرج در جدول باال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی به حساب شماره  700799914885نزد بانک شهر
شعبه چمران به نام شهرداری شیراز.
 - 2برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 - 3مهلت دریافت اسناد از تاریخ  1394/6/3تا تاریخ  1394/6/14در ساعات اداری می باشد.
 - 4آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1394/6/14می باشد.
 - 5امکان تهاتر واحدهای مذکور با هرگونه مطالبات از شهرداری یا سایر امالک پس از تایید شهرداری نیز وجود دارد.
 - 6مساحت های ارایه شده به صورت تقریبی بوده و مساحت دقیق پس از صدور صورت مجلس تفکیکی محاسبه خواهد شد.
 - 7بدیهی است هزینه انتشار آگهی ،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 - 8به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 9پیشنهادات واصله در روز یک شنبه مورخ 1394/6/15در محل سالن اجتماعات حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار چمران باز و خوانده خواهد شد.
 - 10سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

