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نظارت بر سالمت قلب با دستگاه الکترونیکی کوچکتر از چسب زخم
محققان آمریکایی یک حسگر پوشیدنی کوچک و نرم را توسعه دادند که ارتعاشات بدن
انسان را اندازهگیری کرده و بر سالمت قلب انسان نظارت میکند...
یاد  د اشت سردبیر
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روز گذشته خبر توقف نزدیک به  یکصد هزار زائر ایرانی
در مرز مهران در صدر اخبار داخلی قرار داشت .این عده که
اغلب فاقد ویزا بودند و به امید عبور از مرز و ســوء استفاده
از تســاهل و تسامح مســئولین گیت  های خروجی به این
شهر رفته بودند مشــکالت زیادی را برای افراد مستقر در
ســتاد ویژه و نیروهای انتظامی  و اهالی شهر مهران و حتی
مرزداران عراقی ایجاد کردند و خودشــان نیز در شرایطی
قرار داشــتند که تأمین غذا و بهداشــت و محل اسکان و
خوابشان نیز با مشکل مواجه شد .ضمن این که تعدادی از
افراد وارد شــده به عراق نیز به لحاظ این که ویزا نداشتند
دستگیر شــده و عودت داده شدند و برخی نیز در بازداشت
هستند.
وقتــی تمامی  این خبرها را در کنار هم قرار می  دهیم به
این نتیجه می  رســیم که با توجه به ارادت قلبی و تاریخی
مردم ایران خصوص ًا شیعیان به اهل بیت پیامبر بویژه سرور
و ســاالر شــهیدان حتی اگر چندین برابر این جمعیت نیز
در چنین مناســبتی راهی کربال شوند جای تعجب ندارد اما
کســانی که مسئول برنامه ریزی برای اعزام زائرین هستند
باید هم بــه ظرفیت  های مرزی خودمان و هم عراق توجه
الزم داشته باشند .آنچه برای شــیعیان در چنین مناسبتی
حائز اهمیت اســت مدیریت رفت و برگشت زائرین با نظم
و ترتیب و کیفیت و امنیت و بهره مندی معنوی باالست.
او ًال مناطق تعیین شده برای اعزام زائرین شامل مهران،
چزابه و شــلمچه هر کدام ظرفیتی مشخص دارند .از این
رو هجــوم مهاجران خصوص ًا با خودروهای شــخصی آن
هم در شــرایطی که هوای خوزســتان غبارآلود است برای
شــهرهای کوچک مرزی که امکانات باالیی ندارند ایجاد
مشــکل می  کند .ضمن ایــن که حرکت بــا خودروهای
شخصی احتمال ســوانح جاده ای را باال می  برد و معمو ًال
کســانی که با خودرو شخصی به شهرهای مرزی می  روند
احتمال می  دهند که بتوانند در مهران و چزابه و شــلمچه
ویــزا بگیرنــد .در حالی که برای جای پارک هم مشــکل
دارند .این هجوم مشــتاقانه همچنــان ادامه دارد و هر چه
به اربعین نزدیک تر می  شویم اوج می  گیرد و به قفل شدن
ساز و کارهای اندیشیده شده برای ساماندهی زائرین منجر
می  شود و خســتگی به تن خدمتگزارانی می  ماند که شبانه
روز مشغول کار و فعالیت بوده اند.
برنامه ریزی و ســاماندهی برای ثبت نام و صدور ویزا و
خدمات رسانی به تقریب ًا دو میلیون زائر کار ساده ای نیست
و به نظر می  رســد که برای سال آینده او ًال ثبت نام  ها باید
زودتر شــروع شود و چند روز قبل از اربعین نیز پایان  یابد تا
هیــچ کس دو روز مانده به اربعین بــه امید دریافت ویزا  یا
عبور از مرز بدون ویزا راهی مناطق تعیین شده نشود و ثانی ًا
ارزیابی درســتی از تعداد زائرین وجود داشته باشد به گونه
ای که با ظرفیت  ها و امکانات خدماتی و بهداشتی و شرایط
آب و هوایی عراق نیز همخوانی داشته باشد.
عشــق به امام حســین (ع) را باید بــا نظم و ترتیب و
مقررات به هم آمیخت تا مأموران مرزی و نظامی  عراق نیز
خاطره  ی خوشــی از زائران ایرانی داشته باشند و بخشی از
وقت آنها صرف دســتگیری زائرین فاقد مجوز ایرانی نشود
و به مخدوش شــدن چهره  ی ایرانی  هــا نیانجامد .باید در
نظر داشــت که جلوگیری از حرکت زائرین فاقد ویزا توسط
نیروهای نظامی  عراق صرف ًا بــا هدف تضمین درآمد مالی
ناشی از دریافت حق ورود از هر زائر صورت نمی  گیرد ،بلکه
چون عراق کشوری اســت که در حال حاضر با  یک جنگ
داخلی روبرو اســت و احتمال ورود افراد وابسته به داعش
از کشــورهای همســایه وجود دارد و این مسأله برای آنها
حائز اهمیت شایانی است .لذا ناگزیر به اعمال مراقبت  های
چند الیه هســتند که البته به نفع زائرین ایرانی هم هست.
برای عراقی  ها مهم نیست که چه جمعیتی برای زیارت راه
می  افتد بلکه آنها وظیفه دارند در وهله  ی اول میزبان خوبی
برای زائران باشند و امنیت و بهداشت آنها را در طول مسیر
تأمین کنند و به موازات آن از امنیت خودشــان نیز مطمئن
ادامه در ستون روبرو

نظارت بر سالمت قلب با دستگاه
الکترونیکی کوچکتر از چسب زخم

ورود غیرقانونی  ٦٠٠نفر به خاک عراق
شــب گذشــته حدود  600نفر از کسانی
که مدارک قانونی نداشــتند ،خــارج از معابر
رســمی  به خاک عراق وارد شدند که توسط
ماموران انتظامی  این کشور دستگیر و تحویل
ماموران امنیتی ایران شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از ستاد مرکزی
اربعین ،حمیدرضا گودرزی _ سخنگوی ستاد
مرکزی اربعین _ گفت :با وجود تمام تذکرات
حضوری و رســانهای مبنی بر خروج قانونی و
با مجوزهــای الزم از مرز و همچنین تالش
نیروهای امنیتــی و انتظامی  برای جلوگیری
از خروج غیرقانونی ،متاســفانه در پنجشــنبه
 27آبــان تعــدادی از افراد ،خــارج از معابر
رســمی  به داخل خاک عراق وارد شــدند که
توسط نیروهای عراقی دســتگیر و به کشور
ایران تحویل داده شدند.
وی با تاکید بــر اینکه با متخلفان برخورد
قانونی خواهد شد ،افزود :از همه عزیزانی که

مجوز قانونی دارند انتظار داریم تا مرز شلمچه
و چذابه را برای خروج انتخاب کنند و از سایر
هموطنانی کــه مجوزهای قانونی (گذرنامه و
روادید) ندارند نیز درخواســت داریم تا زیارت

مجلس نمایندگان آمریکا فروش هواپیما
به ایران را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان آمریــکا طرحی قانونی
را بــه تصویب رســاند کــه به موجــب آن،
فــروش هواپیماهای مســافربری بــه ایران
ممنوع می  شود.
به گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از
رویترز ،مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه
طرحــی را به تصویب رســاند کــه به موجب
آن ،فروش هواپیماهای مســافربری به ایران
ممنوع می  شود.
تصویب این طرح در راســتای تالشها برای
متوقف ســاختن روند فروش هواپیما به ایران

از ســوی دو شــرکت «بوئینگ» و «ایرباس»
صورت گرفــت .پیش از ایــن ،دولت «باراک
اوباما» با فروش هواپیما به ایران از ســوی دو
شرکت فوق الذکر موافقت کرده بود.
طرح مذکور با کســب  ۲۴۳رأی مثبت در
برابــر  ۱۷۴رأی منفی در مجلــس نمایندگان
آمریکا -کــه تحت کنتــرل جمهوریخواهان
است -به تصویب رســید .با وجود رأی مثبت
هشــت نماینده دموکرات به این الیحه ،تمام
 ۱۷۴رأی منفــی متعلق به ســایر نمایندگان
دموکرات بود.
طبق این طرح ،وزارت خزانه داری آمریکا از
صدور مجوزهای مورد نیاز بانک  های آمریکایی
برای تأمین مالی فروش هواپیمای مسافربری

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎي اداري اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ) 5واﺣﺪ(

به ایران منع می  شــود .ایــن جدیدترین اقدام
قانونگــذاران جمهوریخــواه در کنگره آمریکا
بــرای به چالش کشــاندن توافق هســته ای
منعقــده میان ایران ،آمریکا و ســایر قدرتهای
جهانی است.
شایان ذکر است که توافقات صورت گرفته
با شــرکتهای «ایربــاس» و «بوئینگ» جهت
فروش یا اجاره بیش از  ۲۰۰جت به شــرکت
هواپیمایی «ایــران ایر» به روند نوســازی و
توسعه ناوگان قدیمی  ایران کمک خواهد کرد.
بــا آنکه دفتر اصلی شــرکت «ایرباس» در
فرانســه قرار دارد ،اما این شرکت برای فروش
هواپیماهای خود به ایــران به تأیید و موافقت
وزارت خزانه داری آمریکا نیازمند اســت؛ زیرا

ایران ذخایر آب سنگینش را به
زیر حد معین کاهش دهد

یوکیو آمانــو ،مدیــرکل آژانس بینالمللــی انرژی
اتمی  ( )IAEAروز پنجشــنبه اعالم کرد که ایران باید
به توافق برجام پایبند بماند و ذخایر آب ســنگینش را به
کمتر از  130متریک تن کاهش دهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از وال استریت ژورنال آژانس
پیشتر اعالم کــرده بود که ذخایر آب ســنگین ایران
اندکــی از حد مجاز  130متریک تن فراتر رفته اســت.
اگرچه یوکیو آمانو تایید کرد که ایران متعهد شده است
تا مقدار اضافی آب سنگین را تحت نظارت آژانس از کشور خارج کند.
او گفت :این که در آینده از پیش آمدن چنین شــرایطی اجتناب ،تا اعتماد جامعه بینالمللی
به اجرای برجام حفظ شود بسیار حائز اهمیت است.
آمانــو تصریح کرد که ایران در حال تهیه مقدمات انتقال مقادیری از آب ســنگین خود به
کشورهای دیگر تحت نظارت آژانس است.
پس از ســخنان آمانو ،رضا نجفی ،نماینــده دائم ایران در آژانس اعــام کرد که ایران با
خریداران احتمالی آب سنگین خود در ارتباط است و هنوز اقداماتی باید انجام شود.
نجفــی تاکید کرد که حد  130متریک تن به طور مشــخصی و جدی در توافق برجام ذکر
نشده است.
  95-724
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شرایط مزایده:
-1ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی به شرح جدول باال نزد بانک شهر شعبه چمران
-2برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3مهلت دریافت اسناد از تاریخ  1395/9/1تا تاریخ  1395/9/11در ساعات اداری می باشد.
-4آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1395/9/11می باشد.
-5بدیهی است هزینه انتشار آگهی ،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده های مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-6به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7پیشنهادات واصله در روز یکشنبه مورخ  1395/9/14در محل سالن اجتماعات اداره کل امور حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین باز و خوانده خواهد شد.
-8کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مطالبات قطعی شده از شهرداری می باشند در صورت تمایل مجاز به شرکت در مزایده هستند.
-9سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
نوبت اول :شنبه مورخ  95/8/29روزنامه های خبرجنوب ،عصرمردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه و سبحان
نوبت دوم :دو شنبه مورخ  95/9/1روزنامه های خبرجنوب ،عصرمردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه و سبحان
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

یکطرفه بســت .رییس ستاد مرکزی اربعین
نیز شــب گذشــته گفت که ازدحام بیش از
حــد جمعیت افــرادی که مــدارک معتبر و
قانونی نداشــتند ،مرز مهران را مختل و مانع
خروج زائــران مجاز و دارای ویــزای عراق
شده اســت .طبق اظهارات ذوالفقاری ،دولت
عــراق صراحتا اعالم کرده مرز مهران را تنها
در صورتی باز می  کند کــه فقط افراد دارای
مدارک معتبــر (گذرنامه و ویــزا) وارد خاک
عراق شوند.
به دنبال بســته شــدن این مرز ،شماری
از متقاضیــان حضــور در پیــادهروی اربعین
از مســیرهای اصلی خارج شــده و به سمت
بیراههها حرکت کردند تا از این طریق خارج
شوند ،رییس ســتاد مرکزی اربعین پنجشنبه
شــب به این مســاله اشــاره کرد اما به نظر
میرســد حضور جمعیت غیرقابل پیشبینی،
کنترل شرایط را خارج کرده است.
دســت کم ده درصد از قطعــات هواپیماهای
ساخت این شرکت در آمریکا تولید می  شوند.
الزم به ذکر اســت که احتمال اندکی وجود
دارد طرح مزبــور در کنگره فعلــی آمریکا به
قانون تبدیل شــود .این الیحه باید در مجلس
ســنا نیز به تصویب برسد؛ جایی که با مخالف
سرسختانه دموکراتها روبرو خواهد شد.
از ســوی دیگر ،کاخ ســفید اعالم کرد که
حتی در صورت تصویب این الیحه در مجلس
ســنا ،باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد .دولت
کنونی آمریکا معتقد است که این قانون ناقض
توافق هســته ای با ایران است :توافقی که در
ازای لغــو تحریمها ،ایران را بــه توقف برنامه
هسته ای خود ملزم می  نماید.
بــا این حال ،بــا روی کار آمــدن «دونالد
ترامپ» جمهوریخواه آینده این توافق هسته ای
در  هالــه ای از ابهــام قــرار می  گیــرد؛ زیرا
ترامــپ بارهــا در جریان مبــارزات انتخاباتی
خــود به شــدت این توافــق را مــورد انتقاد
قرار داد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آمانو:

آگهی مزایده عمومی  95/06

ﺷﺮح

خود را به سال آینده موکول کنند.
روز پنجشــنبه دولت عراق به خاطر ورود
غیرقانونی شــماری از زائران که قصد حضور
در پیــادهروی اربعین داشــتند ،مرز مهران را

با تصویب یک طرح؛

شهرداری شــیراز در نظر دارد نســبت به فروش یک باب واحد مســکونی به آدرس خیابان مالصدرا با پالک ثبتی شــماره  7089/539و یک بسته اداری
به آدرس بلوار ســجادیه ســیمان ،مجتمع امیرکبیر با پالک ثبتی شــماره  1652/179/38به شــرح زیر با قیمت پایه کارشــناس رسمی  دادگســتری به
صورت نقد ،از طریــق مزایده عمومی  اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشــر آگهــی ،با توجه به موارد
ذیل به منظور دریافت اســناد مزایده به واحد مدیریت بازاریابی و فروش شــهرداری شــیراز واقع در ابتــدای بلوار چمران ،حوزه معاونت مالــی و اقتصادی ،طبقه اول،
مدیریــت بازاریابی و فروش مراجعه نمایند .متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره تلفن های مســتقیم  071-36260820و 071-36283684
تماس حاصل فرمایند.
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻼﺻﺪرا

مجلس نمایندگان آمریکا فروش هواپیما به ایران را ممنوع کرد
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی قانونی را به تصویب رســاند که به موجب آن ،فروش
هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می  شود...

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین اعالم کرد:

اسماعیل عسلی

2

سال بیست و    یکم شماره 5920

ایران ذخایر آب سنگینش را به زیر حد معین کاهش دهد
یوکیو آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی  ( )IAEAروز پنجشنبه اعالم کرد
که ایران باید به توافق برجام پایبند بماند و ذخایر آب سنگینش.. .

سرمقاله

زیارت قبول

ایران و جهان

  95-711

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات اجرای پل المانی دو منظوره شامل مسیر پیاده رو و دوچرخه
در پارک بزرگ کوهســتانی دراک را با برآورد اولیه  22/954/392/183ریال ،از طریق مناقصه عمومی  به
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه چهار در رشته راه یا صنعت و معدن
از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به
آدرس :ابتدای بلوار چمران ساختمان معاونت مالی -اقتصادی شهرداری مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به
اطالعات بیشتر شماره تلفن 36263049 :آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار 8 :ماه
*مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  1/500/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به
حساب سپرده  700791888145بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری.
*برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقاد قرارداد  50درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه
بانکی اخذ می گردد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت  14:15روز شنبه مورخ  95/9/13می باشد.
*تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز یکشنبه مورخ  95/9/14می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
*نحــوه پرداخت مبلغ قرارداد 50 :درصد به صورت نقدی و  50درصد در قالب واگذاری امالک و اراضی ،تهاتر
عوارض ساختمانی یا سهم خدمت می باشد.
*بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
*جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر صالحیت رتبه بندی مربوطه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
*شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت
شهرداری می باشد.
*سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول 95/8/26 :خبرجنوب
نوبت دوم 95/8/29 :عصرمردم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

محققان آمریکایی یک حســگر پوشیدنی کوچک و نرم را
توسعه دادند که ارتعاشات بدن انسان را اندازهگیری کرده و بر
سالمت قلب انسان نظارت میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیو ایندین اکسپرس ،این حسگر
که توسط محققان دانشــگاه کلرادو در بولدر و دانشگاه نورث
وســترن در ایاالت متحده توسعه یافته ،شبیه یک چسب زخم
کوچک بــوده و وزن آن کمتر از یک صدم اونس اســت که
میتواند تقریبا در هر سطحی از بدن نصب شود.
این حســگر همچنین به فناوری بازشناســی گفتار مجهز
اســت .این دســتگاه الکترونیکی دارای وزن بسیار کم بوده و
میتواند برای نظارت قلبی و عروقی ،تشــخیص گفتار و رابط
انسان و ماشین در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گیرد.
این دســتگاه جدید همچنین میتوانــد امواج مکانیکی در
بافتها و مایعات در بدن انســان از جمله باز و بســته شــدن
دریچههای قلب ،ارتعاشــات تارهای صوتی و حتی حرکات در
دستگاه گوارش را تشخیص دهد.
این دستگاه پوشیدنی نازک و نرم ،ویژگیهایی مانند پوست
را داشــته و امکان شــنیدن صداهای درونی اندامهای حیاتی
بدن ،از جمله ریهها و قلب را فراهم میکند.
به گفته این پژوهشــگران ،از چنین حســگرهایی میتوان
از راه دور و در مناطــق پر ســر و صدا مانند میدانهای جنگ
استفاده کرد.
عالوه بر این ،از قابلیت تشــخیص گفتار این حســگر نیز
میتوان برای بهبود ارتباط در افراد مبتال به اختالالت گفتاری
استفاده کرد.
اد   امه از ستون روبرو

باشــند .بدون تردید اگر این روند تداوم داشــته باشد مردم
جنوب عراق هر ســاله میزبان میلیون  هــا زائر خواهند بود
که البته برای آنها درآمدزایی دارد ،لذا باید امکاناتی فراخور
زائرین فراهم کنند .امکاناتی که در شأن ایرانیان باشد و از
این سو نیز مسئولین ســتادها در ایران نباید شاخص  ها را
در ســطح حداقل نگه دارند و کیفیت را فدای کمیت کنند
و از همه مهمتر این که باید تصویر خوبی از شــخصیت و
منش ایرانی  ها در ذهــن عراقی  ها بر جای بماند از این رو
باید مراقبت شــود که حتی  یک نفر هــم بدون ویزا از مرز
عبور نکند .اگر کسی واقع ًا اهل معنویت باشد و عاشق امام
حسین (ع) باشد باید اهل منطق و قانون هم باشد .اگر قرار
باشــد ورود و خروج در  یک منطقه  ی مرزی فاقد حساب و
کتاب باشــد ،زمینه  ی سوء استفاده خصوصا برای بیگانگان
فراهم می  شود.
ســخت گیری  ها درگیت  های خروجــی و دروازه  های
مرزی باید به اندازه ای باشــد که همــه از این که بتوانند
بدون ویزا و حســاب و کتاب خارج شوند و بازگردند ،قطع
امید کنند.
استقبال بی نظیر چند میلیونی ایرانی  ها از زیارت اربعین
ایجاب می  کند که در راســتای حصــول اطمینان از تأمین
بهداشــت زائران اطالعات دقیقی از کاستی  های بهداشتی
و بیماری  های رایج در شــهرها و روســتاهای عراقی واقع
در مســیر حرکت وجود داشته باشد و زائرین نیز از این نظر
توجیه باشــند و نگاه به این قضیه و مسایلی از این قبیل با
توجه به افق  های پیش روی این مناســبت در ســال  های
آتــی باید جدی تر باشــد چرا که بازتــاب آن تأثیر زیادی
روی داوری عمومی  پیرامــون انگیزه  هــا و تدبیر و قدرت
سامان بخشی دســت اندرکاران راهپیمایی اربعین خواهد
داشــت .خصوص ًا این که برخی رسانه  های خارجی با پشت
گرمی  دالرهــای نفتی وهابی  ها مترصد هســتند تا چنین
فرصتی را برای شیعیان به تهدید تبدیل کنند و از آن بهره
برداری نمایند.
ناگفته پیداست که هر جا پای جمعیتی عظیم ،سرشار از
احساس و عاطفه و شــیفته و عاشق به میان می  آید ،نظم
و ترتیــب و قاعده و قانون باید میدان داری کند و کمیت و
کیفیت پا به پای هم پیش بروند و هر گاه مشــکلی پیش
کمیت مقدم باشــد و همــه به هم بگوییم
کیفیت بر ّ
آمد ّ
زیارت قبول .چرا که حتی مردمی  که در خانه  یا محل کار  یا
بیمار و گرفتار هستند و توفیق حضور در راهپیمایی اربعین
را نداشته اند نیز در چنین ایامی  دلشان ساکن کربالست.

آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج شهرداری شیراز

  95-714

شــهرداری منطقه شش در نظر دارد محل مشروحه ذیل را جهت فعالیت های تجاری مندرج در جدول ذیل را با شرایط ذکر شده از طریق مزایده حضوری(حراج)
و با انعقاد قرارداد بدون اخذ ســرقفلی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط؛ که از سوی کمیســیون حراج شهرداری به عنوان برنده مزایده اعالم می شود
(پیشنهاددهند ه ای که دارای تمامی  شرایط مزایده و باالترین قیمت پیشنهادی بوده باشد) واگذار نماید .متقاضیان می توانند برای شرکت در این مزایده در صورت داشتن شرایط با
همراه داشتن مدرک شناسایی خود و یا فیش نقدی و یا ضمانت نامه بانکی در جلسه کمیسیون حراج حضور بهم رساند.
ردﻳﻒ

ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺪت ﻗﺮارداد

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

1

ﺗﺮاﻣﭙﻮﻟﻴﻦ واﻗﻊ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ

ﻳﻚ ﺳﺎل

20/000/000

اﺑﻌﺎد 11×14/20

ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ رﻳﺎل

ﻣﻼﺣﻈﺎت

متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد ،محل کار را رؤیت و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد.مورد اجاره صرف ًا جهت بهره برداری برای مورد ذکر شــده در آگهی به برنده مزایده واگذار می گردد و لذا حق هرگونه تغییر کاربری دیگر در طی مدت پیمان برای وی وجودنخواهد داشت.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب  100785002873به نام شهرداری منطقه شش بالمانع است.زمان برگزاری جلسه کمیسیون حراج مزایده ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ  95/9/16در شهرداری منطقه شش خواهد بود.در صورت تغییر زمان مزایده مراتب از طریق همین جراید در یک نوبت همزمان به اطالع خواهد رسید.هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد .آگهی فوق از طریق سایت  www.eshiraz.ir/zone6قابل مشاهده است.سایر شرایط در اسناد مزایده به متقاضیان ارائه خواهد شد.در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،شماره تلفن  0713-6391699آماده پاسخگویی می باشد.نوبت اول 95/8/27 :خبرجنوب
نوبت دوم95/8/29 :عصرمردم
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

