ایران و جهان

چهار   شنبه  27بهمن  17 1395جمادی االول 1438

هیچ انسان عاقلی خود را از یک سالح دفاعی محروم نمیکند

پیشروی ارتش سوریه در حمص و درعا
ارتش ســوریه میدان و پالیشگاه گاز طبیعی حیان در حومه شرقی حمص را از داعش
بازپس گرفت؛ گرچه عمال چیزی از این بزرگترین پاالیشگاه گاز سوریه...

معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد :رسانه  ها ،شبکه  های اجتماعی و روزنامه نگارانی که در
دفاع از قانون و مبارزه با فساد و ویژه خواری ،در آشتی ملی و انسجام ملی...
سرمقاله

سرمقاله

از فراز ،فرود آمدی با کوله باری ســنگین ،آنچنان که
تمامی دشت های تشنه را سیراب و چشمه های خشکیده
را جوشان کردی.
از فرامرزها گذشــتی ،از میانه آلودگی های نفس گیر
و برج هــای دلگیر با زحمت بســیار .قله-هــای بلند را
درنوردیدی به الله های خفته در خاک سرد و خشک سالم
دادی و در حلق بذرهای تشــنه آب حیات ریختی بی منت،
آنچنان کریم که جز تحمل ســرما به پــاس بهاری زیبا
خواسته ای نداشتی.
مهربان! باران ،تو را کــدام قانون به نظمی این چنین
عادت داده است که بر سراسر خاک پرمی گشایی و سوار
بر باد به زمین تشنه می پیوندی و جاری می شوی در روی
زمینی که هزاران ســال ُگرده آن از سم ستوران و گردش
چرخ های روان ،زخمــی کهن در تن دارد و به مرهمی در
هر فصــل بارانی ،جانی تازه می گیرد تــا بار دیگر بر بام
کاه گلی روستاییان شقایق سرخ روید و آتشی در دل های
سرد افکند که بهار از راه رسیده و زمستان سرد را پایانی
است از خفتن ها و اینک بهار ،و اینک خورشید و اینک نور.
مهربان بــاران تو را بــه کدام ســرزمین دل خوش
داشــته اند که ما را به انتظاری چنین طوالنی و به سالیانی
خشکسالی چشم انتظار نشاندی .اما چون می آیی آنچنان
کریمانه می باری که تا ســاق پاهای گاو مش حسن هم
می رســی و گاه گاو و گله و خانه را با خود می بری وقتی
رودی خروشان می شــوی و راه دریا در پیش می گیری.
گویی باالجبار جان های خسته ما را به دریا پیوند می زنی.
خشمت هم زیباست .به زیبایی امواج سهمگینی که به
دیواره های کوه برخورد می کنند و از پای نمی نشــینند تا
سنگ خاره را نرم کنند و راه گشایند به مرزهای بسته و به
دل های شکسته و به قایق های در گِل نشسته .چرا که تو
را اسارتی نیست به هیچ زندانی حتی اگر به باتالق رسی
در میانه راه و یا در کویر زندانی خاک های ســترون شوی
در تأللؤ مهر ابر می شــوی و دوباره بر بال بادها مســافر
خوش آواز دشت هایی.
مهربان باران!
خــوش می خرامی خنیاگــر وزین از راه رســیده به
ســرزمین ریزگرد و دود و دلواپسی و چه هوشیارانه جارو
می کنی پلشتی های زمانه را از سر و روی نارنجستان های
خواب آلود و چه صبورانه دســت نوازش می کشی بر سر
بام و برزن فرو رفته در غبار سال ها فراموشی.
بــاران! ای طراوت بخش هوای نفس گیر شــهر من،

اد امه د ر ستون روبرو

معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد :رسانه  ها،
شــبکه  های اجتماعی و روزنامــه نگارانی که در
دفاع از قانون و مبارزه با فساد و ویژه خواری ،در
آشتی ملی و انسجام ملی قدم برمی  دارند مصداق
تام و تمام ایثار و فداکاری هستند.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری صبح
دیروز در آئین اختتامیه نخست جایزه ایثار و رسانه
کــه در تاالر وحدت و با حضــور وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی  و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد،
بــا بیان این مطلب گفت :فــداکاری فقط امری
متعلق به دیروز نیســت امروز و فردای ما بیشتر
به شــجاعت و فداکاری نیاز دارد و ما نیز از آینده
رو به رشــد توام با پیشرفت و ســربلندی ایران
حراست می  کنیم.
وی ادامه داد :ما بی عدالتی  ها و زورگوییهای
فراوانی در هشــت ســال دفاع مقدس از سوی
دشمنان دیدیم و بخش وسیعی از کشور زیر باران
موشک  های هواپیماهای مدرنی بود که در اختیار
عراق قرار می  گرفت که همان کشورها امروز نیز
با زبــان تهدید با ملت ما صحبت می  کند که اگر
دســت از موشــک برندارید تحریم می  شوید ،اما
ملتی کــه آن دوران را تجربه کرده چنین کاری
می  کند؟ هیچ انســان عاقلی خود را از یک سالح
پیشگیری و دفاعی محروم نمی  کند.

جهانگیری با اشــاره به نقش موثر رســانه  ها
از دوران پیــروزی انقالب تاکنــون گفت :ایثار و
فــداکاری به عنوان یکــی از مهمترین پایه  های
مفهوم ســاز فرهنگ و اجتمــاع می  تواند یکی از
موثرترین مســائل باشــد که در این جشنواره نیز
ظاهرا تمام مراحل توســط نهادهای مدنی انجام
گرفتــه و اگر بخواهیم جامعه خود از نظر اخالقی
و نظام ترجیهات ارزشــی به موضوع فداکاری و
ایثار بپردازد و از این موضوع فاصله نگیرد باید از
این موضوع حراست شود بخصوص در تحوالت
پرشتاب فرهنگی و مشــکالت مادی و معیشتی

بزرگترین پاالیشگاه گاز سوریه از کنترل داعش خارج شد

ارتش ســوریه میدان و پاالیشگاه گاز طبیعی
حیان در حومه شــرقی حمص را از داعش بازپس
گرفــت؛ گرچه عمــا چیزی از ایــن بزرگترین
پاالیشگاه گاز سوریه باقی نمانده است.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری رسمی  ســوریه

نوبت اول 95/11/26 :خبرجنوب
نوبت دوم 95/11/27 :عصرمردم

(ســانا) به نقــل از منابع نظامی  گــزارش داد که
ارتش ســوریه در چارچوب عملیات ادامهدار خود
علیــه داعش ،میــدان و پاالیشــگاه گاز طبیعی
حیان در حومه شــرقی حمص را بازپس گرفت.
این پاالیشگاه که بزرگترین پاالیشگاه گاز سوریه
بود ،مدتها پیش به دســت داعــش افتاد و بعدها
تصاویری از منفجر کردن آن توسط تروریستها
منتشر شد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی حراج حضوری  

95-1071

شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره غرفه های مندرج در ذیل را به مدت یک سال از طریق مزایده حضوری و بدون
هرگونه ســرقفلی و حق کسب و پیشــه واگذار نماید .متقاضیانی که مایل به شرکت در مزایده مذکور می باشند،
می توانند در ساعات اداری جهت بازدید به آدرس های ذکر شده مراجعه نمایند .زمان حراج شنبه مورخ 95/11/30
ساعت  9/30صبح در سالن اجتماعات شــهرداری منطقه هفت واقع در بلوار فرصت شیرازی ،خیابان ساحلی شهرداری می باشد.
سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه حساب سپرده  700793545123بانک شهر به نام
شــهرداری منطقه هفت ارائه گردد .هزینه نشر آگهی به هر تعداد و حق الزحمه کارشناسی موضوع حراج به عهده برنده مزایده
خواهد بود.
نحوه پرداخت مبلغ اجاره :ســه ماهه آخر به صورت نقدی همزمان با ابالغ برنده و انعقاد قرارداد وصول خواهد شد و باقی مانده
 9ماهه طی نه فقره چک با سررسید ماهانه در زمان انعقاد قرارداد اخذ خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با سررسید
یکساله یا واریز وجه نقد از برنده دریافت خواهد شد.
برنده مزایده پس از عقد قرارداد ملزم به کســب اســتاندارد جهت دســتگاه  های بازی و یا مجوزهای قانونی جهت غرفه هایی
می باشــند که قبل از ارائه مجوزهای یاد شده از فعالیت آنها جلوگیری به عمل می آید .بدیهی است طول مدت زمان صرف شده
جهت اخذ مجوز جزء مدت قرارداد می باشد و شــهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .کلیه هزینه  های مربوط به
برق مصرفی و آب و گاز و غیره و همچنین عوارض کسب و پیشه به عهده برنده خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  071-37242774تماس حاصل فرمایید.
نوبت دوم 95/11/27 :عصرمردم
نوبت اول 95/11/26 :خبر جنوب
ردﻳﻒ
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اﺟﺎره ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻣﺒﻮﻟﻴﻦ

ﻣﻜﺎن

اﺟﺎره ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎدي

اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  40ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﻓﻪ ﮔﻴﻢ ﻧﺖ

نیروهای مهندســی ارتش سوریه نیز در حال
حاضر برای خنثی سازی مینها و مکانهای بمب
گذاری شده توسط داعش در داخل این پاالیشگاه
تالش میکنند.
ســانا تاکید کرد که دامنه کنترل ارتش سوریه
بر حومه غربی شــهر پالمیرا نیز گســتردهتر شده
است که این امر پس از عملیاتی از سوی نیروهای
دولتی صورت گرفت که به ورود نیروهای ارتش

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  95-1073

شهرداری شیراز توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
شــیراز در نظر دارد عملیات خرید تجهیزات اکتیو سیســتم نظارت
تصویری تعدادی از دوایر خود را از طریق مناقصــه عمومی  به پیمانکاران ذیصالح
واگذار نماید .لذا از کلیه شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به
موارد زیر حداکثر تا تاریخ  1395/12/9با ارائه درخواست کتبی جهت دریافت اسناد
مناقصه به دبیرخانه ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز واقع در
خیابان نشاط پالک  84مراجعه نمایند.
-1مبلغ برآورد اولیه 6/659/900/000 :ریال
-2مدت زمان انعقاد قرارداد حداکثر یک هفته پس از ابالغ به برنده مناقصه
-3محل تحویل اجناس :استان فارس شهر شیراز
 -4مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  332/995/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
که صادرکننده آن شرکت باشد و یا واریز به حساب سپرده شماره 700785510812
بانک شهر به نام حساب سپرده سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز
-5آخرین مهلت تحویل اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ
1395/12/9
-6زمان گشایش اســناد و مدارک پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه روز سه شنبه
مورخ 1395/12/10
-7بهای پیشنهادی باید از هر حیث مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک
و مهر شده تسلیم شود.
-8برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به
ترتیب ضبط خواهد شد.
-9سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-10بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک
یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32304740تماس حاصل فرمایید.
نوبت اول 95/11/26 :خبرجنوب
نوبت دوم 95/11/27 :عصرمردم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
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موضوع ایثار باید اقدامی  به نفع جامعه تلقی شود.
معــاون اول رئیس جمهور ادامــه داد :نقش
خبرنگاران ،عکاســان ،فیلمبرداران ،نویسندگان
و کســانی که به نوعی به دنبال ثبت مســائل و
تصاویر بودند از ابتدای انقالب اسالمی  و در ادامه
در هشت ســال دفاع مقدس مشهود است و آنها
موضوعات را به خوبی به نســل  های آینده منتقل
کردند.
وی خاطرنشان کرد :دوران دفاع مقدس دوران
شکوه ملت ایران است و از همان زمان در سراسر
کشــور نمونه  های ایثار و بزرگــوای ملت ایران

پیشروی ارتش سوریه در حمص و درعا

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  95-1074

3

اد امه از ستون روبرو

هیچ انسان عاقلی خود را از یک سالح دفاعی محروم نمیکند

شهرداری شیراز توسط ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
شیراز در نظر دارد عملیات خرید و اجرا و راه اندازی زیرساخت مرکز داده
خود را از طریق مناقصه عمومی  به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای
واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد زیر حداکثر تا تاریخ  1395/12/9با
ارائه درخواست کتبی و به همراه داشــتن گواهینامه معتبر شورای عالی انفورماتیک جهت
دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز
واقع در خیابان نشاط پالک  84مراجعه نمایند.
-1مبلغ برآورد اولیه 89/000/000/000 :ریال
-2مدت زمان انعقاد قرارداد حداکثر یک هفته پس از ابالغ به برنده مناقصه
-3محل اجرای پروژه :استان فارس شهر شیراز
-4حداقل رتبه شورای عالی انفورماتیک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه رتبه  2شبکه
داده های رایانه ای و مخابراتی و رتبه  2در زمینه تولید و ارائه رایانه  های غیر Main Frame
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  4/450/000/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی که
صادرکننده آن شرکت باشد و یا واریز به حساب سپرده شماره  700785510812بانک شهر
به نام حساب سپرده سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز
-6آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/12/9
-7زمان گشایش اسناد و مدارک پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه روز سه شنبه مورخ
1395/12/10
-8بهای پیشنهادی باید از هر حیث مشــخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و
مهر شده تسلیم شود.
-9برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
-10سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
-11بدیهی اســت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا
تمام پیشنهادات مختار می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32304740تماس حاصل فرمایید.
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مهربان ،باران!
از فراز ،فرود آمدی با کوله  باری ســنگین ،آنچنان که تمامی دشت  های تشنه را سیراب و
چشمه  های خشکیده را جوشان کردی...

جهانگیری در واکنش به تهدید صنعت موشکی ایران:

محمد      عسلی

مهربان ،باران!

 Feb 15، 2017سال بیست و    دوم شماره 5991
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به ثبت رســیده که همه آنهــا را نمی  توان گفت
و منتقل کرد و در بیــان ایثار ملت بخصوص در
هشت سال دفاع مقدس عاجز هستیم.
جهانگیری همچنین تصریح کرد :رســانه  ها
و شــبکه  های اجتماعی و روزنامه نگارانی که در
دفاع از قانون و مبارزه با فساد و ویژه خواری ،در
آشتی ملی و انسجام ملی قدم برمی  دارند مصداق
تام و تمام ایثار و فداکاری هستند.
معــاون اول رئیس جمهــور همچنین گفت:
سیاســت گذاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ
باید در افزایــش نقش نهادهای مدنی ،تخصصی
و صنفی موثر بوده و به جلب مشــارکت نخبگان
در تحــول فرهنگی و اصالح آن منجر شــود که
جشــنواره  های فرهنگی ،حرفه ای ،تخصصی که
در این حوزه برگزار میشود وقتی تاثیر گذار است
کــه حمایت بخش  های تخصصــی و ذی نفعان
اصلی را داشته باشد.
جهانگیری یادآور شــد :ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت و سایر اقدامات موثر مانند فرهنگ دینی
و اخالقی ،اقتصاد مقاومتی سبک زندگی و نظایر
آن وقتی به جامعه منتقل می  شــود که در داوری
امور پیش از دولت ،نهادهای مدنی نقش داشــته
باشند و دولت فقط به عنوان پشتیبان حامی  حضور
پیدا کند و نه متصدی و نه مجری.
به پاالیشگاه حیان انجامید.
عملیات ارتش ســوریه در شرق کارگاه حیان
نیــز با موفقیت همــراه بود و نیروهای ســوری
بلندیهای اطراف آن را تحت کنترل کامل خود
درآوردند.
در جنــوب ســوریه نیز گزارش میرســد که
تمامی  مناطقی که ارتش سوریه در محله المنشیه
در شهر درعا از دست داده بود ،تحت کنترل خود
درآورده است.
این پیشروی پس از آمدن تجهیزات کمکی و
افزایش حمالت جنگندههای روســی و سوری به
مواضع افراد مسلح و خطوط امداد رسانی آنها در
درعا صورت گرفت.

ببار بیش و بیشتر آنچنان که مرا با خود ببری به دریاهای
بی کران به فضاهای باز آسمان های نیلگونی که ابرهایت
رد موشک ها را از چهره خود پاک کرده اند.
مرا ببر به قبله گاه هایی که عشــق بر محراب آن پرپر
می زند .مــرا ببر به معراج بادهای موســوی تا فهم کنم
این حکمت متعالی را که عشــق مرز نمی شناســد و خدا
در سنگ های ساکت و خموش هم فریادگر عدالت است.
مهربان باران!
اینک که از پس ســال ها انتظار این چنین با دستانی
پرآب از زالل مهر آمده ای که صبر و قرار از دست داده ای
تا ما را بدان شســت و شــو دهی باز هم ببار هر چند ما
را ارزش این همه کرامت نباشــد وقتــی دروغ را پاس
می داریم و راســتی را از خود می رانیم و عشق را در میانه
راه به بهایی اندک از خود می رانیم و پرستش ریاکارانه را
به سودای بیشتر داشتن تمرین می کنیم.
بــاران! ای امید ،ای نوید ببار باز هم ببار و بنشــین بر
تاول های این ســرزمین تشــنه تا جای مهر را باز کنی
و روح لطیــف را به جان خســته باز دهی و مــا را از این
خشونت به نرمی اشک های جاری ات برهانی آنچنان که
در دســت هایمان مرغان آبی صحرا النه کنند و پروانه ها
شهد گل-های خوشبو را به زنبورهای عسل هدیه کنند و
باز هم شــمع راهگشای شب تاریک پروانه باشد و گل را
به میزبانی آورد.
باران!
ای برآمــده از مهر و پاکی و صداقت ما را نوید داده ای
به ترســالی و بهار .و ترس از بی آبــی را که حیات بدان
بسته است از دل ها زدوده ای بدان که به شکرانه آمدنت
احساس را به نماز عشق فرا خوانده ایم و گنجشک های
خســته از آلودگی های چهارچرخه ها را به ســر ســفره
آورده ایم تا با قمری های خانه زاد ،طبیعت زیبا را به تماشا
بنشینیم و غم از دل بزداییم.
باران ای آنکه در لطافت طبعت خالف نیســت ،اگر باز
هم بباری در شــوره زارها خس را بــه گل پیوند می زنی
چنانکه از دل سنگ خارای کوهستان گل سنگ می رویانی
و شکاف های عمیق کوه را به هر ارتفاع قبله گاه مشتاقان
طبیعت دوست می کنی.
و من اینک چشــم بر آسمان خیس ذوق بودن را کلید
بازگشایی قفل بسته احساس می کنم تا تو را لمس کنم و
پیوند خود را با خدایم تجدید نمایم که اگر اراده او نبود ،ما
را نه بارانی بود و نه دمی از پس هر دم.
شاد باشی باران که شــادی آفرین بذرهای فراموش
شده در دل خاکی و انتظار رویش دوباره را به پایان برده ای
تا از زندان خاکی رهایی یابند و سر بر آسمان سایند این
عاشــقان که آدمی را به بهشــت زمینی وعده می دهند.
شاد باشی ای مهربان باران

آگهی مزایده عمومی  95/18

95-1084

نوبت اول :چهارشنبه مورخ  1395/11/27روزنامه های عصرمردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه و سبحان
نوبت دوم :پنج شنبه مورخ  1395/11/28روزنامه های نیم نگاه ،تماشا ،عصرمردم ،افسانه و سبحان

شــهرداری شیراز در نظر دارد نســبت به فروش تعدادی واحد مسکونی و تجاری به شرح ذیل
با قیمت پایه کارشناس رسمی  دادگســتری به صورت نقد ،از طریق مزایده عمومی  اقدام نماید .لذا از کلیه
متقاضیان واجد شــرایط 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 مالی و اقتصادی ،طبقه اول ،مدیریت بازاریابی و فروش مراجعه نمایند .متقاضیان جهت
کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای مستقیم  071-36260820و  071-36283684تماس حاصل
فرمایند.
ﻧﺎم ﻣﻠﻚ

ﺑﺴﺘﻪ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﺗﺠﺎري ﺷﻬﺮوﻧﺪ

ﻛﺎرﺑﺮي

 3واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
واﺣﺪ  27ﺗﺠﺎري

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﺗﻮﻣﺎن(

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه )ﺗﻮﻣﺎن(

آدرس

259/200/000

2/600/000

ﺑﻠﻮار ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ

724/890/000

7/250/000

ﺑﻠﻮار اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ -اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎدﻳﻪ

شرایط مزایده:
-1شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را براساس مبالغ مندرج در جدول
فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حســاب سپرده
شماره  700805504647بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
-2متقاضیان می توانند در هر یک از ردیفهای مورد مزایده شرکت و با رعایت شرایط مزایده ،پیشنهاد قیمت
ارایه نمایند.
-3برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-4بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم
شود.
-5از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
-6آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1395/12/9می باشد.
-7محل تســلیم پیشنهادات شیراز ،ابتدای بلوار چمران ،ســاختمان معاونت مالی و اقتصادی ،دبیرخانه اداره
قراردادها می باشد.
-8بدیهی 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.
-9به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشــروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-10تاریخ بازگشایی پاکات در کمیسیون مزایده :پیشنهادات واصله  10صبح روز سه شنبه مورخ  1395/12/10در
محل سازمان سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار شاهد ،باغ مهر جوان
باز خواهد شد .ضمن ًا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون بالمانع می باشد.
-11شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه
معامالت شهرداری تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
-12در صورت پرداخــت نقدی بهای ملک مزبور ،این مزایده مشــمول مصوبه شــماره  95/141347تاریخ
 1395/4/1شورای اسالمی  شهر شــیراز مبنی بر اعطای اوراق بستانکاری معادل  20درصد مبلغ پرداخت شده
به ذینفع تا ســقف ده میلیارد ریال و  25درصد مبلغ پرداخت شده به ذینفع نسبت به مازاد ده میلیارد ریال
می باشد.
-13امکان تهاتر بستانکاری برنده مزایده از شهرداری با مبلغ معامله برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم
از پیمانکاران و سایر اشخاص که مطالبات آنها قطعی شده است ،وجود دارد.
-14سایر جزییات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
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