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رئیس جمهور در اجالس سراسری نماز:

راه ایستادگی در برابر فشار اقتصادی بدخواهان،
تکیه بر خداوند است

اسماعیل عسلی

خدمتگزار یا خدمتفروش

خبـر تصویـب افزایـش آب بهـای مصرفـی بـرای
خانوادههـا و مناطـق تجاری توسـط شـورای شـهر
شـیراز پیامدهـای گوناگونـی میتوانـد داشـته
باشـد .قبـل از هـر چیـز بایـد اذعـان داشـت دولت
تاکنـون بـرای تسـهیل بهرهبـرداری شـهروندان
از آب بهداشـتی ،بـرق و گاز شـهری و لولهکشـی
شـده تاکنـون مبـادرت بـه دریافـت هزینـهی
تمام شـدهی آنهـا ننموده و همـواره نـگاه حمایتی و
یارانـهای داشـته اسـت اما شـاید بـه دلیل شـرایط
ویـژهی اقتصـادی و الـزام اداره آب و بـرق و گاز بـه
خودکفایـی در امـر دخـل و خرجهـا و جهتگیـری
بـه سـمت اقتصـاد ریاضتـی و ترغیـب شـهروندان
بـه مدیریت مصـرف تدریجـاً در چنین مسـیری گام
برمـیدارد .افزایـش  40درصدی آب بهـای مصرفی
خانوادههـا ظاهـرا ً بـه گونـهای برنامهریزی شـده که
فشـار کمتـری بـه کـم مصرفهـا و سـاکنان مناطق
کـم برخوردار شـهر وارد شـود کمـا این کـه تاکنون
نیـز تأثیـر چنیـن تقسـیمبندیهایی را در قبوض آب
و بـرق و گاز مشـاهده میکردیـم امـا در خصـوص
افزایـش  90درصـدی آب بهـای مصرفـی مناطـق
تجـاری نبایـد سـاده انـگار باشـیم زیرا ظـرف چند
دهـهی گذشـته بـازار بـه دلیـل احسـاس مالکیـت
نسـبت بـه انقلاب و ارتبـاط سـنتی بـا حوزههـای
علمیـه بـه گونـهای سـهمخواهی روی آورده و
خودسـریها و تاخـت و تازهـای زیـادی داشـته و
فشـارهای وارده از سـوی دولتهـا چـه در بحـث
مالیـات و عـوارض و چـه در موضـوع افزایـش نرخ
آب و بـرق و گاز و تلفـن را بـا احتکار و گرانفروشـی
بـه مـردم منتقـل نمـوده و نه تنهـا ظرف ایـن مدت
چیـز زیـادی از دسـت نـداده بلکـه همواره متـورم و
چاق شـده اسـت .بدیهی اسـت که چنین بـازاری در
واکنـش به افزایـش آب بهـای مصرفی نیـز رفتاری
معقـول در پیـش نگیـرد و روی کیفیـت و قیمـت
کاالهـا تأثیرگـذار باشـد .ناگفته پیداسـت که اصناف
در خصـوص مصـرف آب شـرایط یکسـانی ندارنـد.
مسـلماً مصـرف آب عطـاری بـا سبزیفروشـی و
مصـرف آب بنـگاه معاملات خـودرو بـا فروشـگاه
کفـش یکسـان نیسـت و طبیعی اسـت کـه واکنش
یکسـانی نیـز نداشـته باشـند .از نـگاه مـردم نـوع
واکنـش اصناف بـه مسـئلهی افزایـش  90درصدی
آب بهـای مصرفـی زمانـی اهمیـت پیـدا میکنـد که
ایـن مسـئله آنهـا را وادار به رفتـاری غیربهداشـتی
نماید .بـرای نمونه این مسـئله در فروشـندگان مواد
غذایـی ،سبزیفروشـیها و هتلهـا و مسـافرخانهها
نمـود زیـادی خواهد داشـت و چه بسـا بـه کارگران
خـود توصیههایـی مبنـی بـر بکارگیـری شـیوههایی
غیـر بهداشـتی بـرای کاسـتن از میزان مصـرف آب
داشـته باشـند .فرضاً وقتی سـبزی و سـاالد مصرفی
مـردم در غذاخوریهـا خـوب شسـته نشـود و یـا از
دفعات شستشـوی آن کم شـود شـاهد شـیوع انواع
بیماریهـای گوارشـی در اسـتفادهکنندگان از چنیـن
سـرویسهایی خواهیـم بـود .در یـک نمایشـگاه
اتومبیـل کـه آب مصرفـی آنهـا خیلـی فراتـر از حـد
معمول اسـت بـه راحتـی میتواننـد چنیـن افزایش
پرداختـی را روی قیمـت خودروها سرشـکن کنند .اما
در یـک ساندویچفروشـی چنیـن اتفاقـی نمیافتـد
زیرا افزایش قیمت سـاندویچ محسـوس اسـت ولی
برای کسـی که هـر چند سـال یکبار خـودرو میخرد
و میلیونـی پـول پرداخـت میکنـد افزایـش چنـد ده
هزار تومانی قیمت خودرو محسـوس نیسـت .شـاید
بـرای پیشـگیری از تبعـات ناخوشـایند افزایـش
آب بهـای مصرفـی مناطـق تجـاری راهکارهایـی
وجـود داشـته باشـد از جملـه ایـن کـه یا اسـتثنایی
بـرای هتلهـا ،مسـافرخانهها و اغذیهفروشـیها
و سـالنهای پذیرایـی و سبزیفروشـیها و  ...در
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رئیــس جمهــور ،نمــاز را وســیله هدایــت
و ذکــر رحمانیــت خداونــد دانســت و
تاکیــد کــرد :نمــاز ،صــورت دیــن و نمــاز
جماعــت ،مظهــر و نمایــش دیــن و قــدرت
اســام اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمســلین حســن روحانــی صبــح دیــروز
ت و هفتمیــن اجــاس سراســری
در بیس ـ 
نمــاز کــه در تــاالر امیرکبیــر دانشــگاه
ســمنان برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه
دیــن را میتــوان در دو کلمــه پرســتش
و نیایــش خالصــه کــرد ،گفــت :پرســتش

جوهــر اســام و حقیقــت دیــن و نیایــش
صورتــی زیبــا از پرســتش اســت .نمــاز
یــک عبــادت صــرف یــا یــک فــرع دیــن
ماننــد ســایر فــروع دیــن نیســت ،بلکــه
همــه چهــره اســام اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :جوهــر دیــن ایمــان
بــه خــدا ،اعتقــاد بــه حــق و عمــل بــه
دســتورات الهــی اســت ،امــا پرچــم آن
نمــاز اســت و دیــن بــدون نمــاز قابــل
شــناخته شــدن نیســت .نمــاز همــان
اصــل عبودیــت در کنــار توحیــد اســت و
عبودیــت بــدون توحیــد نیــز معنــا نــدارد.

همانطــور کــه توحیــد بــدون عبودیــت
مــا را بــه ســرمنزل مقصــود نمیرســاند.
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه دســتور
خــدا بــه برپایــی دیــن در همــه ادیــان
الهــی ،بیــان کــرد :برپایــی نمــاز نــه
در اســام بلکــه در همــه ادیــان الهــی
جــزو نخســتین دســتورات خداونــد بــه
پیامبــران اســت و تنهــا مســاله اســام
نیســت ،بلکــه مســاله دیــن اســت و
حقیقــت و واقعیــت دیــن نیــز اتصــال بــه
خداســت کــه چهــره درخشــان آن نمــاز
است.

مجلس الیحه  CFTرا برای تامین نظر شورای نگهبان
اصالح کرد

نماینــدگان مجلــس الیحــه الحــاق دولــت
جمهــوری اســامی    ایران بــه کنوانســیون
بیــن المللــی مقابلــه بــا تامیــن مالــی
تروریســم ( )CFTرا بــرای تامیــن نظــر
شــورای نگهبــان اصــاح کردنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا،
نماینــدگان در ادامــه جلســه علنــی دیــروز
مجلــس مــاده واحــده الیحــه الحــاق دولــت
جمهــوری اســامی    ایران بــه کنوانســیون
بیــن المللــی مقابلــه بــا تامیــن مالــی
تروریســم اعــاده شــده از ســوی شــورای
نگهبــان را بــا  125رای موافــق 59 ،رای
مخالــف و  6رای ممتنــع از مجمــوع 206
نماینــده حاضــر اصــاح و تصویــب کردنــد.
نماینــدگان همچنیــن در بخشــی از ایــن
الیحــه بــر مصوبــه قبلــی خــود اصــرار
کردنــد و آن را بــرای بررســی بیشــتر بــه

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ارجــاع
دادنــد.

اجــازه دادنــد کنوانســیون بیــن المللــی
مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم مصــوب

نماینــدگان مجلــس در مــاده واحــده ایــن
الیحــه بــه دولــت جمهــوری اســامی    ایران

 78-9-18برابــر بــا  9دســامبر  99مجمــع
عمومی    ملــل متحــد مشــتمل بــر یــک

تمام نگرانی  ها درمورد شروط  CFTبرطرف شد
معـاون پارلمانـی وزیـر امـور خارجـه گفـت :تمام
نگرانی  هـای نماینـدگان در مـورد شـروط در
الیحـه الحـاق دولـت جمهـوری اسلامی    ایران به
کنوانسـیون بیـن المللـی مقابلـه بـا تامیـن مالـی
ترویسـم ()CFTبرطـرف شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار پارلمانـی ایرنـا،
نماینـدگان مجلـس در جلسـه علنـی دیـروز
خانـه ملـت مـاده واحـده الیحـه الحـاق دولـت
جمهـوری اسلامی    ایران به کنوانسـیون بیـن المللـی مقابله با تامیـن مالی ترویسـم ()CFT
را بـرای تامیـن نظـر شـورای نگهبان اصلاح کردند.مجلسـی  ها همچنیـن در بخشـی از این
الیحـه بـر مصوبـه قبلی خـود اصـرار کردند و آن را برای بررسـی بیشـتر به مجمع تشـخیص
مصلحـت نظـام ارجاع دادند«.حسـین پناهـی آذر» معاون وزیـر امور خارجه در هنگام بررسـی
ایـن الیحـه در موافقت بـا گزارش کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی گفـت :دولت با
پیشـنهادهای مطـرح شـده در ایـن الیحه موافق اسـت.
وی افـزود :بعـد از بازگشـت این الیحـه و اعالم ایرادات شـورای نگهبان و مجمع تشـخیص،
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی جلسـات متعـددی در این زمینـه برگـزار کرد که
همـه جناح  هـای مجلس ،نماینـدگان شـورای نگهبان ،نماینـدگان مجمع تشـخیص مصلحت
هـم حضـور داشـتند و نتیجه بررسـی  ها شـروطی اسـت کـه در این الیحه ذکر شـده اسـت.
وی افـزود :دولـت معتقـد بود کـه این کنوانسـیون باید با اجماع ملی بررسـی و تصویب شـود،
تمـام نگرانی  هـای نمایندگان در شـروط این الیحه برطرف شـد.
پناهـی آذر ادامـه داد :نگرانـی دوسـتان از بحـث اسـترداد بـود که در شـروط جدیـد صراحتا
اعلام شـده اسـت اسـترداد مجرمین طبـق قوانیـن جمهـوری اسلامی    ایران انجام شـود.
وی گفـت :علاوه بـر این در مـاده  2این الیحه تاکید شـد شـورای عالی امنیت ملـی مصادیق
افـراد ،گروه  ها و سـازمان  های تروریسـتی را اعلام می    کند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 97-796

آگهی تجدید مناقصه عمومی 97-795

شهرداری منطقه هفت شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات اصالح
و تعمیر و مرمت جداول -کانیوا -تک لبه -کف کشــی جداول -موزائیک فرش و سنگ
فرش در بلوار اتحاد -بلوار فرصت -بلوار نصر و ســطح منطقــه با برآورد اولیه به مبلغ
 2/727/384/118ریــال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشــخاص
حقیقی و حقوقی دارای رتبه مربوطه در رشــته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان از معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از
محل پس از نشر آگهی نوبت دوم ،با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت اسناد مناقصه به
واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه هفت شیراز واقع در بلوار فرصت شیرازی -جنب
آتش نشانی -خیابان شــهرداری -واحد امور مالی شهرداری منطقه هفت مراجعه نمایند.
ضمن ًا سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است .متقاضیان جهت کسب اطالعات
بیشتر می توانند با شماره تلفن های  37242774تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 2/727/384/118 :ریال
-2مدت انجام کار  6ماه می باشد.
-3ارائه سپرده ای که از  5درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت ضمانت نامه بانکی
با اعتبار حداقل  3ماه به مبلغ  137/000/000ریال یا واریز نقدی به حساب جاری شماره
 700793545123نزد بانک شهر شعبه کاراندیش به نام شهرداری منطقه هفت شیراز
-4تعدیل براساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ  82/9/15معاونت برنامه ریزی
پرداخت خواهد شد.
-5برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-7آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات ،پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/9/26
می باشد.
-8بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مناقصه خواهد
بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-9به پیشنهادات فاقد ســپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-10پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ  97/9/27در محل سالن اجتماعات اداره کل
حقوقی شهرداری شیراز ،واقع در چهارراه خلدبرین باز و خوانده می شود.
-11شهرداری ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشــنهادهایی که دریافت کرده است از جمله
پیشنهاد با کمترین قیمت نیست.

شهرداری منطقه هفت شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات بهسازی
محالت کوشکک -مهرگان -قلعه نو -ترکان با برآورد اولیه به مبلغ 4/979/408/682
ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه
مربوطه در رشته راه و ترابری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشــر آگهی نوبت دوم ،با توجه به موارد
ذیل به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه هفت شیراز
واقع در بلوار فرصت شــیرازی -جنب آتش نشانی -خیابان شهرداری -واحد امور مالی
شهرداری منطقه هفت مراجعه نمایند .ضمن ًا سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده
است .متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره تلفن های 37242774
تماس حاصل فرمایند.
شرایط مناقصه:
-1مبلغ برآورد اولیه 4/979/408/682 :ریال
-2مدت انجام کار  6ماه می باشد.
-3ارائه سپرده ای که از  5درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت ضمانت نامه بانکی
با اعتبار حداقل  3ماه به مبلغ  249/000/000ریال یا واریز نقدی به حســاب جاری شماره
 700793545123نزد بانک شهر شعبه کاراندیش به نام شهرداری منطقه هفت شیراز
-4تعدیل براساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ  82/9/15معاونت برنامه ریزی
پرداخت خواهد شد.
-5برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
-6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-7آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات ،پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/9/26
می باشد.
-8بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده مناقصه خواهد
بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-9به پیشنهادات فاقد ســپرده ،مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-10پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ  97/9/27در محل سالن اجتماعات اداره کل
حقوقی شهرداری شیراز ،واقع در چهارراه خلدبرین باز و خوانده می شود.
-11شهرداری ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشــنهادهایی که دریافت کرده است از جمله
پیشنهاد با کمترین قیمت نیست.

نوبت اول 97/9/14 :خبرجنوب نوبت دوم 97/9/15 :عصرمردم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

نوبت اول 97/9/14 :خبرجنوب نوبت دوم 97/9/15 :عصرمردم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

مقدمــه و  28مــاده و یــک پیوســت را بــا
اعــام شــروط زیــر پذیرفتــه و ســند ذیربــط
را مطابــق مقــررات ایــن مــاده نــزد امیــن
اســناد توزیــع کننــد.
مجلــس نماینــده دولــت را موظــف کــرد
 6مــاه پــس از توزیــع ســند الحــاق ایــن
کنوانســیون نــزد امیــن اســناد وضعیــت
تعامــل بــا گــروه ویــژه اقــدام مالــی بــه
ویــژه مســاله خــارج شــدن قطعــی ایــران از
لیســت دول غیــر همــکار را ارزیابــی کــرده
و در صــورت تعلــل و اقــدام اعضــای ایــن
گــروه عضویــت در کنوانســیون را مــورد
تجدیدنظــر قــرار دهــد.
در شــروط ایــن الیحــه نیــز آمــده اســت:
مفــاد کنوانســیون در مــوارد تعــارض بــا
قانــون اساســی جمهــوری اســامی    ایران
الزم الرعایــه نمی    باشــد.

بحـث افزایـش آب بهـا قائل شـوند و یا بـه طریقی
محاسـبه و وصـول شـود کـه در قبض آب قید نشـود
زیـرا تأثیـر روانـی آن بسـیار زیاد اسـت.
از طرفـی دیگـر افزایـش آب بهـای مصرفـی مناطق
تجـاری ممکـن اسـت بـه گونـهای تبانـی منجـر
شـود بـه ایـن صـورت کـه فرضـاً فروشـگاه کفش
و یـا پارچهفروشـی جنـب یـک ساندویچفروشـی
بـرای نزدیـک کـردن مصـرف آب اغذیهفروشـیها
بـه الگـوی مصـرف و نگـه داشـته کل آب مصرفـی
زیـر خـط قرمـز محاسـبهی تصاعـدی ،مبـادرت به
لولهکشـی از کنتـور یکدیگـر کننـد .چـون در ایـن
کشـور گل و بلبـل بـرای دور زدن قانـون راهکارهای
زیـادی وجـود دارد کـه اگـر چـه مصـداق گونـهای
سرکشـی مدنـی اسـت امـا خیلیهـا آن را زرنگـی
تلقـی میکننـد .کمـا ایـن کـه هـر قانونی کـه دولت
بـرای کنتـرل قاچـاق کاال میگذارد به نحوی توسـط
صادرکنندگان یـا واردکننـدگان و قاچاقچیان دور زده
میشـود و ایـن رونـد تـا زمانـی کـه مـردم و دولت
خـود را رقیـب یکدیگـر میداننـد و احسـاس هـم
سرنوشـتی در حـد اعلای آن وجـود نـدارد بـه قوت
خـود باقی اسـت.
بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت کـه ظرف  10سـال
گذشـته نـه تنهـا بانکهـا و ادارات آب و بـرق و
گاز و مخابـرات بلکـه بسـیاری از ادارات دولتـی نیـز
بـا پیوسـتن تدریجـی بـه شـبکه دولـت الکترونیک
در جهـت تأمیـن مخـارج خـود از طریـق دریافـت
هزینـهی ارائـهی خدمـات از مـردم قـدم برمیدارند
و بـا ایـن رونـد روزی خواهد رسـید که دولـت نیازی
بـه تصویـب بودجـه در مجلس بـرای ادارهی کشـور
نخواهـد داشـت .وقتـی در پادگانهـا نیـز اسـتخر
میزننـد و پـول میگیرنـد و نهادهایـی کـه موضـوع
کارشـان اقتصـادی نیسـت کار تجـاری و واردات و
صـادرات انجـام میدهند معلوم اسـت که سررشـته
بـه کجا بند اسـت .یـک شـهروند حتی بـرای اطالع
از میـزان موجـودی خـود در بانـک ،پرداخـت هزینه
قبـض و نوبت گرفتـن برای دریافت مـدرک تحصیلی
نیـز هزینـه میپـردازد و کسـی هـم نیسـت بگویـد
ایـن درآمدهـا به کجـا مـیرود و در چـه راهی صرف
میشـود .کسـانی کـه ایـن همـه راه بـرای دریافت
پـول از مـردم اختـراع کردهانـد و دفترچـهی بیمهای
هـم کـه در ازای دریافـت پـول بـه آنهـا دادهانـد به
لعنـت خـدا نمـیارزد راهـی هـم بـرای کاهـش بـار
روانـی ناشـی از افزایـش آب بهـای مصرفـی مناطق
تجـاری پیـدا کننـد .باالخـره مـا نفهمیدیـم دولـت
خدمتگـزار اسـت یـا خدمـت فروش؟

آگهی فراخوان مزایده حضوری (حراج)

معاون پارلمانی وزیر امور خارجه:

2

نوبت اول 97/9/15 :روزنامه عصرمردم

97-802

نوبت دوم 97/9/17 :روزنامه تماشا

شهرداری شیراز در نظر دارد در محدوده منطقه دو خود محل های مشروحه مندرج در جدول ذیل را با
شرایط ذکر شده جهت ارائه خدمات به شهروندان را از طریق فراخوان عمومی به مزایده حضوری (حراج) گذاشته و
با انعقاد قرارداد اداری اجاره بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین به بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی) برنده
مزایده واگذار نماید .بدیهی اســت برنده مزایده ،پیشنهاد دهنده ای اســت که مورد تأیید مراجع ذیصالح و دارای
تمامی شــرایط مزایده و باالترین قیمت پیشنهادی بوده و از طریق کمیســیون مزایده شهرداری اعالم شده باشد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند برای دریافت اسناد این مزایده از زمان درج آگهی و تا حداکثر پایان وقت اداری روز
پنجشنبه مورخ  97/9/22به شهرداری منطقه دو ،واقع در ابتدای بلوار رازی مراجعه نمایند.
ردﻳﻒ

1

ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﺪت

ﻗﺮارداد

ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻘﻼت و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺎرك وﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻣﻴﺪان وﻟﻴﻌﺼﺮ(

ﺳﻪ ﺳﺎل

3

ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻘﻼت ﭘﺎرك رﺣﻤﺖ )ﻣﻴﺪان ﻛﻮزه ﮔﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻞ

ﺳﻪ ﺳﺎل

2

ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻨﻘﻼت و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ )ﺑﻠﻮار ﻓﺪك(

ﻏﺪﻳﺮ

ﺳﻪ ﺳﺎل

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده
ﺷﺮﻛﺖ در

ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ رﻳﺎل

 30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

 6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

 12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

4

ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﺳﺮد ﭘﺎرك رﺣﻤﺖ )ﻣﻴﺪان ﻛﻮزه ﮔﺮي ﺑﻪ

ﺳﻪ ﺳﺎل

 6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

5

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﻞ( اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻨﻘﻼت و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺎرك اﻧﻘﻼب

ﺳﻪ ﺳﺎل

 6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

6

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﻞ( اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻣﭙﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎرك ﺷﻬﻴﺪ

ﺳﻪ ﺳﺎل

 110ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

50/000/000

7

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﻞ( اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻨﻘﻼت و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺎرك وﺻﺎل

ﺳﻪ ﺳﺎل

 9ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

8

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﻞ( اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎزي ﭘﺎرك ﺟﻮان

ﺳﻪ ﺳﺎل

 700ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

200/000/000

9

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﻞ( اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻨﻘﻼت و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﭘﺎرك ﺟﻮان

ﺳﻪ ﺳﺎل

 12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

30/000/000

10

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺤﻞ( اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎزي ﭘﺎرك وﻟﻴﻌﺼﺮ

ﺳﻪ ﺳﺎل

 1500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

200/000/000

11

ﺳﻤﺖ ﭘﻞ ﻏﺪﻳﺮ(

)ﻣﻴﺪان ﻓﺨﺮآﺑﺎد(

دوران

)ك 25اﻧﻘﻼب(

)ﻣﻴﺪان ﻛﻮزه ﮔﺮي(

)ﻣﻴﺪان ﻛﻮزه ﮔﺮي(

ﭘﻴﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري ﭘﺎرك رﺣﻤﺖ )ﻣﻴﺪان ﻛﻮزهﮔﺮي
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻞ ﻏﺪﻳﺮ(

ﺳﻪ ﺳﺎل

 1500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل
)ﺳﺎل دوم و
ﺳﻮم( ﺑﺎ 20

درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺪه

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻲﮔﺮدد

50/000/000

متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد محل مورد اجاره را رؤیت نموده و از کم و کیف آن مطلع گردد.برنده مزایده می بایست فاقد هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و سوء پیشینه کیفری در جرائم خاص باشد.افراد حقیقی و حقوقی مشمول منع مداخله در معامالت دولتی حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت.تمامی متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست دارای سن قانونی و افراد ذکور دارای گواهی اشتغال به تحصیل و یاخدمت نظام وظیفه و یا دارای کارت پایان و یا معافیت خدمت باشند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شهرداری شیراز قابل قبولاست.
زمان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده حضوری (حراج) ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  97/9/24در سالن ساختمانشهرداری منطقه دو خواهد بود.
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.shiraz.ir/zone2قابل مشاهده است.سایر شرایط در اسناد مزایده به متقاضیان ارائه خواهد شد.-در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،شماره تلفن  07137259811-7آماده پاسخگویی می باشد.
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