جهانگیری در واکنش به تهدید صنعت موشکی ایران؛ هیچ انسان عاقلی خود را از یک سالح دفاعی محروم نمی کند
فجر سپاسی در یک بازی
پرگل ایران جوان بوشهر را
شکست داد

مهربان ،باران!
محمد   عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

2

تمجید «مارتین موزباخ» از
زبان و ادب فارسی

15
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نمایندگان مطرح کردند؛

ناکارآمدی شیوه مبارزه
با مواد مخدر

5

تولید هر تخته فرش  10نفر را مشغول کار می  کند

3

5

4

بارش های آخر هفته در فارس
شدیدتر می شود

عدم اعالم اموال از سوی مقامات و مسئوالن
جرم محسوب خواهد شد

عملکرد ستاد مدیریت بحران فارس
قابلقبول است

3

15

4

شهرداری ،سر موتورسیکلت سواران
کاله می گذارد

رئیس فدراسیون همگانی کشور؛

فرمانده سپاه فجر اعالم کرد:

آمادگی بسیج و سپاه برای مقابله با
خسارت های احتمالی سیل

ورزش فارس باید در تمام موارد
پایلوت باشد

ممنوعیت مشروط در اشتغال همزمان پزشکان
در بخش  های خصوصی و دولتی
5

پیشروی ارتش سوریه
در حمص و درعا

13

واژگونی اتوبوس
2

در تایوان  32کشته داد

کارگران خواهان دستمزد منصفانه

12

13

روحانی در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ:

آگهی مزایده عمومی 95/17
نوبت اول :سه شنبه مورخ  1395/11/26روزنامه  های خبر جنوب ،عصرمردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه و سبحان
نوبت دوم :چهارشنبه مورخ  1395/11/27روزنامه  های همشهری ،نیم نگاه ،تماشا ،خبر جنوب ،عصر مردم ،افسانه و سبحان

شهرداری شــیراز در نظر دارد نســبت به فروش دو فقره زمین به همراه پروانه به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس
رسمی  دادگســتری به صورت نقد ،از طریق مزایده عمومی  اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل
می  آید ضمن بازدید از محل پس از نشــر 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 مالی و اقتصادی ،طبقه اول ،مدیریت بازاریابی
و فروش مراجعه نمایند .متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر می  توانند با شــماره تلفنهای مستقیم  071-36260820و
 071-36283684تماس حاصل فرمایند.
نام ملک

کاربری

قیمت پایه زمین
(تومان)

قیمت پایه عوارض
(تومان)

تضمین شرکت در
مزایده (تومان)

آدرس و شماره
پالک ثبتی

صلح

تجاری-مسکونی

690،360،000

836،064،200

34،600،000

بلوار عدالت -بلوار
صلح1133/1134 -

شقایق

تجاری-تفریحی

5،982،000،000

3،980،670،573

299،100،000

باهنر جنوبی-
7751/1652

شرایط مزایده:
* مبلغ پیشــنهادی منحصرا مربوط به بهای زمین بوده و در زمان عقد قرارداد مبلغ پروانه به شرح موافقت اصولی صادر
شده به شرح جدول فوق الذکر ،به مبلغ فوق اضافه می  گردد.
* شرکت کنندگان در مزایده می  بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبالغ مندرج در جدول فوق الذکر
به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره  700791888145بانک
شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
* متقاضیان می  توانند در هر یک از ردیفهای مورد مزایده شرکت و با رعایت شرایط مزایده ،پیشنهاد قیمت ارایه نمایند.
* برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
* نحوه پرداخت :برنده مزایده می  بایست  100درصد مبلغ عوارض و  90درصد قیمت پیشنهادی زمین را پس از ابالغ برنده
پرداخت نماید و مابقی بهای زمین همزمان با انتقال سند از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
* بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
* از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می  گردد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز دوشنبه مورخ 1395/12/9می  باشد.
* محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران -ساختمان معاونت مالی و اقتصادی -دبیرخانه اداره قراردادها می  باشد.
* بدیهی اســت هزینه انتشار آگهی،کارشناســی و ســایر هزینه  های متعلقه ،بر عهده برنده  های مزایده خواهد بود و
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می  باشد.
* به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* تاریخ بازگشایی پاکات در کمیسیون مزایده :پیشنهادات واصله  10صبح روز سه شنبه مورخ  1395/12/10در محل سازمان
ســرمایه گذاری و پروژه  های مشارکتی شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار شــاهد -باغ مهر جوان باز خواهد شد .ضمنا
حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون بالمانع می  باشد.
* شــرکت در مزایده و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شــهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت
شهرداری تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان  ها می  باشد.
* قابل ذکر است هیچ گونه کارت اوراق بستانکاری موضوع مصوبه شماره  95/141347تاریخ  1395/4/1شورای اسالمی  شهر
شیراز مشمول هیچ یک از دو ملک مذکور نمی  باشد.
*سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

ایران تا زمانی که طرف های مقابل به تعهداتشان پایبند باشند
پای تعهداتش خواهد ایستاد
رییــس جمهوری بــا تاکید بر این کــه جمهوری
اســامی ایــران تا زمانی کــه طرف هــای مقابل به
تعهداتشان پایبند باشــند ،پای تعهدات و امضای خود
خواهد ایســتاد ،گفت :برجام توافقی است که با رویکرد
برد – برد تدوین و امضا شد و امروز همگان باید برای
تداوم این توافق تالش کنند.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا حجت االســام
و المسلمین حسن روحانی دیروز در دیدار ژان اسلبورن
وزیــر خارجه لوکزامبــورگ با یــادآوری روابط خوب
دو کشــور و اهمیت گســترش همکاری هــای مالی،
بیمه ای و بانکی اظهار داشــت :امــروز کلید اصلی در
همکاری های اقتصادی ،مســایل بانکی و بیمه اســت
و همکاری های دو کشــور در این عرصه می تواند پایه
بســیار خوبی برای تقویت بیش از پیش روابط مشترک
اقتصادی باشد.
روحانی به فرصت های پسابرجام و زمینه های بکر
ســرمایه گذاری در بخش های نفت  ،گاز  ،پتروشیمی،
حمــل و نقل  ،معادن و صنعت در ایران اشــاره کرد و
اظهار داشــت :ایران از یکسو می تواند بخشی از انرژی
مــورد نیاز اروپا را تامین کند و از ســوی دیگر مســیر
ترانزیتی مهمــی برای پیوند اروپا بــه اقیانوس هند و
منطقه شرق آسیا باشد.
وی همچنیــن بر تقویت همــکاری های علمی و

فرهنگی میان ایران و اتحادیه اروپا از جمله لوکزامبورگ
را همپای روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کرد.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با
بیان روابط تاریخی و سنتی ایران و کشورهای اروپایی
گفت :با حل موضوع هســته ای و توافق برجام ،زمینه
برای توســعه و تعمیق هر چه بیشــتر این همکاری ها
آماده است.
روحانی به مســایل مهم منطقــه ای و بین المللی
اشاره کرد و اظهارداشــت :مسایل و مشکالت فراوانی
نظیر تروریســم و افراطی گری فرا روی همه ماست و
حل آنها تنها با یک اراده قویتر و همکاری بیشتر میسر
است و رایزنی و همکاری ایران و اتحادیه اروپا می تواند
بسیاری از این مشکالت را کاهش دهد.
رییس شــورای عالی امنیت ملی بــا تاکید بر این
که جمهوری اســامی ایران به هیچ عنوان ناقض هر

موافقتنامــه ای که آن را امضا کرده باشــد ،نبوده و تا
زمانی که طرف های مقابل به تعهداتشان پایبند باشند
 ،پــای تعهــدات و امضای خود خواهد ایســتاد ،گفت:
برجام توافقی اســت که با رویکرد بــرد – برد تدوین
و امضا شــد و امروز همگان باید برای تداوم این توافق
تالش کنند چرا که هر حرکتی در راستای تضعیف آن،
مــی توانــد همــه کشــورها را در روند حل مســایل
منطقه ای و جهانی ،نســبت به کارایی مذاکره و توافق،
بدبین و ناامید کند.
روحانی یادآور شــد :در منطقه از جمله در ســوریه،
عــراق ،یمن و افغانســتان ،مشــکالت فراوانی بویژه
تروریســم وجود دارد که ایران و اتحادیــه اروپا باید با
رایزنی یکدیگــر ،برای کاهــش و در نهایت حل این
مشکالت تالش کنند.
ژان اســلبورن وزیر امور خارجــه لوکزامبورگ نیز
در ایــن دیدار بــا بیان این که این ســفر که تنها چند
ماه بعد از ســفر قبلی خود به تهران انجام شــده است،
یک ســفر کاری برای امضای نهایی اسناد است ،گفت:
لوکزامبورگ مصمم به توسعه همکاری ها با تهران در
همه حوزه هاســت و در جریان این سفر سند حمایت از
سرمایه گذاری امضا و نهایی شد و اسناد دیگری نیز در
حوزه های مهم مالی و ســرمایه گذاری در دستور کار
قرار گرفته اند.

ژنرال عون:

اندیشه صهیونیستی،جنگ عربی – اسرائیلی را به جنگ عربی – عربی
تبدیل کرده است

ژنــرال « میشــل عون» رئیس جمهــوری لبنان
بــا بیــان اینکه « جهــان امروز در شــرایط شــبیه
جنگ ســوم جهانی به ســر مــی بــرد» ،تاکید کرد
که « اندیشــه صهیونیستی موفق شــده است جنگ
عربــی – اســرائیلی را به جنگ عربــی – عربی که
بــر درگیری  هــای خونیــن طائفه ای مبتنی اســت،
تبدیل کند».
بــه گزارش ایرنا به نقل از خبرگــزاری ملی لبنان،
ژنرال عون روز سه شنبه در مقر اتحادیه عرب در قاهره
با « احمد ابوالغیط» دبیرکل و سفیران کشورهای عضو
این اتحادیه دیدار کرد.
وی در ســخنرانی خود در جمع سفیران کشورهای
عضو اتحادیه عرب خاطرنشــان کــرد :جهان در یک
شرایط حســاس و سرنوشت ساز به ســر می برد و با
خطرهــا و تهدیدهای شــبیه جنگ ســوم جهانی که

ملــت ها از پیامدهــای ویرانگر آن جان ســالم به   در
نخواهند برد ،مواجه هستیم.
رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد که محرک این
جنگ جدید ،تروریسمی است که به هیچ دینی ارتباط
ندارد و هدف آن نابود کردن انسان هاست.
ژنرال عون اظهارداشــت :در ســال  1945اتحادیه
عرب را تصویب و منشــور آن را تصویب کردیم و اگر
به این منشــور احترام گذاشته شــده بود امت عربی از
جنگ  های بیهوده ،دور بود.
وی با بیان اینکه « آیــا می توانیم به قدس بدون
مســجد االقصی و کلیســای قدیمی آن فکر کنیم؟»،
تاکید کرد :برای جلوگیری از یهودی ســازی فلسطین
توسط اســرائیل باید تالش های خود را برای حفاظت
از آثار مسیحی و اسالمی قدس یکپارچه و جهت قطب
نما را به سوی قدس تنظیم کنیم.

رئیــس جمهوری لبنان خاطرنشــان کرد که لبنان
اکنون آماده اســت نقش خــود را در چارچوب خانواده
بزرگ عرب با هدف تامین ثبات و امنیت و پیشــرفت
ملت های عربی ایفا کند.
بر اســاس این گزارش ژنرال عون و هیات همراه
قبل از ظهر ســه شــنبه و در پایان دیداری رسمی از
مصر ،قاهــره را ترک کردند و بعــد از ورود به اردن،
« عبداهلل دوم» پادشــاه این کشور از آنان در فرودگاه
نظامی « مارکا» در امان به طور رسمی استقبال کرد.
رئیس جمهوری لبنان ســپس در کاخ « بسمان»
امان با پادشاه اردن به طور دوجانبه مالقات کرد.
ژنــرال عــون روز دوشــنبه در دومیــن مرحله از
ســفرهای خارجی خــود به عنوان رئیــس جمهوری
سیزدهم لبنان وارد مصر شد .وی پیشتر به عربستان و
قطر سفر کرده بود.

