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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

روز زن ،روز کدام زن؟

مــن زن زاده شــدم در میانــه راه ،راهــی که
راه نبــود .خــط و نشــانی از ســنگها بــود
و ســرباالییها و تپههایــی کــه هنــوز در
خشکســالیها رنــگ و رویــی از آنهــا بــه
یــاد میآیــد.
مــادرم راه میرفــت در پــس االغهــا کــه
ناگهــان فریــاد زد گلپــر.
گلپــر میدانســت کــه زمــان امــان
نمیدهــد .کنــار جــاده پشــت درختــی از
درختــان بلــوط پــس از ســاعتی چشــم
گشــودم .کوهســتان ســرد بــود و غــروب
خورشــید چهــره غبارگرفتـهاش را ناگهــان
دزدیــد و مــن دســتمالپیچ شــدم پشــت
کــول مــادرم کــه بایــد راه را ادامــه مـیداد
تــا از گلــه دور نیفتــد.
آری مــن زاده نشــدم تــا بیامــوزم کــه
وقتــی بــه ییــاق میرویــم بــا کفشــی نــه
چنــدان رهــوار هماننــد مــادر پیــاده راه گــز
کنــم از ناکجاآبــاد بــه ناکجاآبــادی دیگــر.
فقــط یــوزی میدانــد از صبــح
علیالطلــوع تــا پاســی از شــب گذشــته
پاهــا و دســتهای مــن لحظــهای
بیحرکــت میمانــد .یــوزی همــان
ســگ گلــه اســت کــه وقتــی در حــال
کــوچ هســتیم هــم پــای مــا مــیدود و
در میانــه راه از شــیر دوشــیدن تــا شــیر
دادن ،از نــان پختــن تــا کــره گرفتــن ،از
پشمریســی تــا قالیبافــی و از هیــزم جمــع
کــردن تــا آتــش افروختــن و نهایتــاً تــن
خســته را در زیــر آســمان خــدا بــه حــال و
احــوال واداشــتن روزگار مــن اســت.
آری مــن زن زاده شــدم تــا مــادر باشــم
بــرای مــرد یــا زنــی یــا کودکــی و زنــی
باشــم بــرای احســاس عاشــقانهای کــه
مــرا طلــب میکنــد و یــا همراهــی باشــم
بــرای کوچــی بــه هــر ســال بــه امیــد
بــزرگ کــردن فرزنــدان در دل کوهســتان
کــه هــی میکننــد گوســفندان را در دل
شــب تــا مبــادا گرگــی بــار دیگــر دهــان
خونــی کنــد بــا گلــوی گوســفندی کــه مــا
را ســرمایه اســت بــرای مانــدن.
و اما بعد:
مــرا روزی نبــوده جــز بــه روشــنایی
خورشــید از افقــی کــه آرزوهــای تکــراری
را بــه یــاد م ـیآورد کــه اگــر بــاران نیایــد
مــا را قــوت الیموتــی نرســد.
مــرا روزی نبــوده جــز آنکــه ابرهــا آســمان
دیدگانــم را بپوشــاند ناگهــان ســیلی از آن
بــاال ســرازیر شــود و گوســفندان را بربایــد
و بــه کام خویــش کشــد.
مــرا روزی نبــوده جــز آنکــه وقتــی بــه
دســتهایم نــگاه میکنــم بــه انگشــتانی
کــه رنــگ و بــوی علــف میدهنــد و از
دســت شــویم بزرگتــر شــدهاند و بــه
دســت زنــان نمیمانــد و پاهایــی نیــز
اینچنیــن کــه اگــر نبودنــد گوشــت لذیــذی
زیــر دنــدان زنــان شــهری مــزه نمیکــرد.
مــرا نوازشــی نیســت و بــه یــاد نــدارم
دوســت داشــتن را بــه لفــظ و مهربانــی از
مــردی خــود مهربانــی ندیــده جــز از خــدا،
زمیــن ،درخــت و علــف.
مــن زاده شــدم در کــوچ ،در میانــه راه،
اد امه د  ر ستون روبرو
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ظریف:

سال بیست و چهارم شماره 6574

اد  امه از ستون روبرو

اگر قرار بود مردم مقاومت کنند ،پس وظیفه ما چیست؟

ایســنا :وزیر خارجه کشــورمان گفت :داشتن
اســتقالل در عرصه سیاست خارجی به این معنا
نیست که از دنیا منفک باشیم.
محمد جواد ظریف در همایش «چندجانبه گرایی
در سیاست خارجی ایران ،ظرفیتها و راهبردها»
با اشــاره به این کــه یکی از شــعارهای اصلی
انقالب اسالمی   ایران در عرصه سیاست خارجی،
اســتقاللطلبی بوده اســت و ایــن موضوع در
سیاســت خارجی جمهوری اســامی   ایران نیز
پیگیری شــده اســت ،اظهار کرد :اســتقالل به
این معناســت که درون زا باشیم نه اینکه از دنیا
منفک باشــیم و با دنیا و دیگر کشــورها تعامل
نداشته باشیم.
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه دیگر قدرت
نظامی   تنهــا عامل تعیین کننده نیســت .چرا که
منابع و حوزههای قدرت متکثر شدهاند ادامه داد:
در همین چارچوب منابع به دســت آوردن قدرت
نیز متکثر شــدهاند .در کنار قدرت نظامی   قدرت
سیاســی ،اقتصــادی و برخــورداری از حمایت
افکار عمومــی   و جلب نظر آنها مهم اســت .در
این حوزه داشــتن دیپلماســی علمی ،دیپلماسی
عمومی   و … مهم است.
وی با بیان اینکه در دنیای کنونی سوءاستفاده
از زور به صورت ســازمان یافتــه چه به صورت
سلبی یا به اشــکال دیگر فقط در دست دولتها
نیســت ،گفت :در حال حاضــر امنیت از انحصار
دولتها خارج شده اســت و در همین چارچوب

برای موفق بودن باید همه جانبه گرا بود.
این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان در بخش
دیگــری از صحبتهای خود بــا تاکید بر اینکه
انقالب اســامی   از اولین جاهایی بود که متوجه
شــد که ســلطه طلبی در جهان کنونی ناممکن
اســت ،ادامه داد :وقتی ترامــپ به عنوان آمریکا
میگویــد هفت تریلیــون دالر در منطقه هزینه
کرده و چیزی به دســت نیاورده این خود تأییدی
بــر این موضوع اســت کــه در دنیــای کنونی
سلطه طلبی ناممکن است.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه سخنان
خود اظهــار کــرد :چالشهای دنیــای کنونی
راهکاری جز پاسخهای بینالمللی ندارد .چالشها
جهانی شده بنابراین پاسخها هم باید جهانی شود.

وی گفت :اگر کســی بخواهــد امنیت خود
را به قیمــت ناامنی دیگران حفظ کند تالشــی
بیهوده اســت؛ چرا که امــروز امنیت یک کاالی
جهانی است.
ظریــف اظهار کــرد :ایران یک کشــور امن
است اما پاکســتان ناامنیهایی دارد و گروههای
تروریســتی از این کشور به کشــور ما میآیند و
امنیت را بر هــم میزنند .بنابرایــن ناامنی مرز
نمیشناسد.
وزیر خارجه کشــورمان خاطرنشان کرد :این
نکته را باید در اینجــا بگویم ،اینکه ما میگوئیم
ما به مقاومت مــردم افتخار میکنیم به این معنا
نیســت که بگوییم این وظیفه مردم است .بلکه
وظیفه ماســت کــه هم مقاومت مــردم را پاس

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

سران قوا بر اجرای کامل
بیانیه رهبر معظم انقالب تاکید کردند

ایرنا :ســران قوا بیانیــه گام دوم انقالب که
توســط رهبر معظم انقالب اسالمی صادر شد را
به عنوان نقشــه راه پیشرفت و تحکیم انقالب و
نظام اســامی در دهه آینــده قلمداد کرده و بر
اجرای کامل آن تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
دیروز به ریاســت حجت االســام و المسلمین
دکتر حســن روحانی رئیــس جمهور و با حضور
رئیــس مجلس شــورای اســامی ،رئیس قوه
قضائیه و دیگر اعضای این شورا تشکیل جلسه
داد.
ســران قوا در ابتدا ضمن قدردانی از حضور
مــردم فهیم ایــران در راهپیمایی شــکوهمند
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی که

نقشه بدخواهان این مرز و بوم را در ایجاد یأس
در مردم با شکست روبه رو کرد ،بیانیه گام دوم
انقالب که توســط مقام معظم رهبری صادر شد
را نقشه راه پیشــرفت و تحکیم انقالب و نظام
اســامی در دهه آینده قلمداد کرده و بر اجرای
کامل آن تأکید کردند.
در این جلسه شــرایط اقتصادی کشور مورد
بررســی قرار گرفت ،گزارشی از وضعیت قیمت
و تنظیــم بازار کاالهای اساســی ارایه شــد و

ظریف:

در     باره  FATFبر اساس واقعیات تصمیمگیری شود

ایســنا :وزیر خارجه کشورمان گفت :دوســتان نگاه کنند و در     باره  FATFبر اساس واقعیات
تصمیم بگیرند.
محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران در پاســخ به ایســنا در     باره نظر وزارت خارجه و دولت
در     بــاره مهلت دوبــاره  FATFبه ایران اظهار کرد :دوســتان نگاه کنند و بر اســاس واقعیات
تصمیم بگیرند ،تا حاال میگفتند اتفاقی نمیافتد حاال دارند شــرایط را میبینند .در عین حال هر
تصمیمی   هم بگیرند ما تبعیت میکنیم ،اما بدانند (تصمیماتشان) چه آثاری دارد.
وی در پاســخ به اینکه به نظر  FATFتهدید کرده مهلت آخر اســت که به ایران داده شده؟
گفت :تهدید یا هرچی .دو سالی که ما توافق کرده بودیم تمام شده است .االن هم آنها یک چیزی
گفتند ،ما به حرف آنها کاری نداریم ،ما به ارتباطات کشور خودمان کار داریم.

در سومین روز از رزمایش والیت  97انجام شد

عملیات تهاجمی   بالگردهای هوادریای ارتش

ایسنا :یکان های بالگردی هوادریای نیروی دریایی ارتش ،اهداف دشمن فرضی در سطح دریا
را منهدم کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی   ارتش ،در سومین روز از مرحله نهایی رزمایش والیت
 ،97یکان هــای بالگردی هوادریای نیروی دریایــی ارتش در یک عملیات تهاجی اقدام به انهدام
اهداف دشمن فرضی در سطح دریا کردند.
ایــن بالگردها در انواع مختلف از جمله بل  212بــا بکارگیری راکت اندازها و تیربارهای خود
توانستد با موفقیت به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک کنند.
بالگردهــای هوادریا عالوه بــر انجام عملیاتهای رزمی ،در انتقــال نیروها و هلی برن آنها در
مناطق مختلف عملیاتی نیز نقش بسزایی ایفا کردند.
رزمایش بزرگ والیت  97به مدت سه روز در گستره ای به وسعت بیش از یک میلیون کیلومتر
مربع از شرق تنگه هرمز تا دریای عمان و مدار 10درجه اقیانوس هند در حال برگزاری است.

آگهی مناقصه عمومی

97-1179
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شــهرداری منطقه شش در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده  Dشامل :گلدشت معالی آباد (رفوژ) ،فضای سبز اطراف مجتمع 5000
واحدی جنگل ،صدف (نبش خیابان صدف) ،بازارچه و پارک محله ای گلدشت ،بوستان ملت ،بلوار وحدت و فرعی ها ،گلدشت معالی آباد (خیابان الدن-
نسترن) ،بوستان امام رضا ،محوطه شهرداری منطقه شش ،بوستان اندیشه و فضای سبز سه گوش روبرو ،بوستان علوی ،میدان احسان و جزایر اطراف ،کمربند سبز اکبراباد
ضلع شرقی ،معابر سمت چپ بولوار میرزای شیرازی و کوچه منشعب و رفوژ وسط ،بولوار معالی آباد ضلع غربی و حاشیه ،کندرو بولوار وحدت ،فضای سبز جلو آپارتمان های
 APSو جنگل آریو برزن ،پارک حاشــیه ای شهید فرصتیان ،خیابان شهامت و فرعی ها ،خیابان شــهید کبار و فرعی ها 12 ،متری دینکان و کوچه  1تا  20دینکان ،بوستان
منصورآباد ،بوستان میالد و کوی میالد و زیرگذر میالد ،بولوار بهشت و کلیه انشعابات ،گلدانهای سطح منطقه ،خیابان حکمت و فرعی ها ،پل شهید فرصتیان را برای مدت سه
سال با برآورد اولیه  13/995/783/018ریال از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت
به عمل می آید ،جهت اخذ اسناد و شــرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ  97/12/16به آدرس :شیراز -گلدشت معالی آباد -شهرداری
منطقه شش -واحد قراردادها مراجعه نمایند.
-1ارائه صالحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی اســتان فارس الزامی است و ارائه صالحیت سایر استانها می بایست به همراه مجوز فعالیت از
اداره کار استان فارس باشد.
-2مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت الزام ًا می بایست کارشناس فضای سبز یا کشاورزی ،سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور
و قراردادها باشد.
-3موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.
-4شرکت می بایســت حداقل دارای پنج سال سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز و حداقل رتبه  5سازمان برنامه و بودجه در زمینه کشاورزی یا فضای سبز
باشد.
-5مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  700/000/000ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر
-6آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری مورخ  97/12/16می باشد.
-7بازدید میدانی ساعت  9صبح مورخ  97/12/13محل تجمع :دفتر فضای سبز می باشد بدیهی است چون بازدید میدانی به عنوان یک جلسه توجیهی محسوب می گردد.
حضور کلیه شــرکت کنندگانی که قصد ارائه پیشنهاد را دارند الزامیست و عدم حضور در بازدید میدانی ،برای پیمانکار به منزله قبول کلیه شروط و اطالع از محیط میدانی
بوده و وی نمی تواند بعد ًا اظهار به جهل نماید.
-8زمان تشــکیل کمیسیون مناقصه ،جهت بازگشایی پاکت ها مورخ  97/12/18در چهارراه خلدبرین ســاختمان شهرداری منطقه یک اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
خواهد بود.
-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است که در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
-10بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.
-11سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
«ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن های  36391699آماده پاسخگویی می باشد».
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بداریم و هم فشــار بــر مردم را کــم کنیم .نه
اینکه بگوییم مردم همیشــه مقاومت کردند۴۰ ،
ســال اســت مقاومت میکنند و باز هم مقاومت
خواهند کرد .خیر اینگونه نیســت .پس ما اینجا
چــه کارهایم .چرا مردم ما را انتخاب کردهاند .اگر
قــرار بود مردم مقاومت کنند و همه مشــکالت
حل شــود پس وظیفه ما چیســت؟ همانطور که
نمیتوانیم پشــت پرده توطئههای امپریالیسم و
نظام سلطه پنهان شــویم و ناکارآمدی خودمان
را گردن آنها بیاندازیــم همانطور هم نمیتوانیم
پشت ســر مقاومت مردم ،خود را پنهان کنیم .ما
وظیفه داریم به عنوان کارگزاران این مردم فشار
را از روی مردم برداریــم .ما داریم تالشمان را
میکنیــم اینکــه چقدر موفق شــویم قضاوتش
با مردم اســت و مهمتر از آن هــم خداوند باید
قضاوت کند.
وی گفت :آرمان خواهی کشور گرایی یا منافع
ملی گرایی را در تضاد هم نباید دید .بلکه در ادامه
هم باید دید .آن وقت در این منظومه اســت که
میتوانیــم اولویتهایمان را تعیین کنیم .تعیین
اولویتها به این معنا نیســت کــه باید آرمان را
فــدای واقعیــت کنیــم یــا بالعکــس بایــد
طبقه بندی کنیم و چارچوب مشــخصی داشــته
باشــیم و با همه ابزارها به آنها نگاه کنیم و همه
جانبه نگر در حوزه جغرافیا و نگاه ایران باشیم .آن
وقت اســت که میتوانیم در این دنیای پر آشوب
یک سیاست خارجی موفق داشته باشیم.

پیشنهادهای ســازمان برنامه و بودجه و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در جهت بهبود شــیوه
تخصیــص ارز و تأمیــن کاالهای اساســی و
حمایــت از قدرت خرید خانوارهــای کم درآمد
مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم برای
اصالح سیاســتها و تقویت اختیارات مدیریتی
برای اجرای هماهنگ سیاستهای تنظیم بازار
و حصــول اطمینان از برخــورداری خانوارها از
سیاست حمایتی دولت اتخاذ شد.
همچنین در این جلســه ،پیشــنهاد سازمان
برنامــه و بودجــه در خصــوص اســتفاده از
ظرفیتهــای قانــون بودجه ،برای تســریع در
پرداخت به پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور و
حمایت از اشتغال و تولید ،مورد بررسی و تصویب
قرار گرفت.

در پشــت تختــه ســنگهای ســرد
بلندیهــای پربــرف.
در  4فصــل زندگــی عشــایری در دل
جنگلهــای گــوار چونــان پرنــدگان
کــه مــدام بــال بــال میزننــد و دانــه
بر میچیننــد .
مــن نــام زهــرا ،فاطمــه ،طیبــه ،ریحانــه و
بســیار دختــران و زنــان از جنــس زنهــای
مســلمان را بــه یــاد دارم.
مــادرم زهــرا بــود ،خــودم فاطمــه ،دختــرم
صدیقــه .هــر چنــد نــام دختــر پنجمــی را
دختربــس گذاشــتیم و بعــدی را گلافــروز
و بعدتــری را گلانــدام.
آه چقــدر گل بــه یــاد دارم ،گلهــای قالــی
را و دســتهای ســیمانیام.
چقــدر گلــدوزی دوســت داشــت وقتــی
چشــمانم بر ســردر چادرهــای ســیاه به گل
بافتههــای رنــگ بــه رنــگ بــاز میشــد.
و اما بعدتر:
اینــک مــن آن زنــم کــه از کــوچ بــاز
مانــدهام در هفتــاد ســالگی .در شــهر
نشســتهام در صــف نوبــت دکتــری کــه
بدانــد چــرا دیگــر زانوانــم حرکتــی نــدارد.
بدانــد چــرا آفتابزدگیهــای صورتــم
لکههــای زمختــی را بــه یــادگار
گذاشــتهاند کــه از خــارش آنهــا انگشــتانم
خونــی میشــود.
بدانــد چشــمهایم کــه آب آوردهانــد
چگونــه بــاز روز را از شــب و شــب را از روز
تشــخیص دهنــد و بدانــد کــه هر چنــد قلبی
ســالم دارم امــا تمــام تنــم درد میکنــد.
ولــی میبینــم در ایــن صــف دختــری
گوشــی بــه دســت نشســته یواشــکی بــه
پــدرش میگویــد :بابــا فــردا روز زن اســت
یــادت باشــد .بــا خــود میاندیشــم روز زن
یعنــی چــه؟ مــن روز زن را بــه یــاد نــدارم.
ناگهــان صدایــم میکننــد فاطمــه نوبــت
توســت بیــا.
والسالم

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول 97/12/05 :نیم نگاه

97-1175

نوبت دوم 97/12/06 :عصرمردم

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره تابلو
منصوب به روی پل هوایی عابر پیاده مشــروحه ذیل را جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق
مزایده عمومی به مدت دو ســال واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی
دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس دعوت
به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میدان شهید مطهری-
نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه -سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری -واحد
کپی مراجعه نمایند.
ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه

1

ﺑﻠﻮار دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮك ﺑﻬﺸﺘﻲ

2

ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻛﻮﭼﻪ  47اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده دﻻوران ﺑﺴﻴﺞ
ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻓﻀﻞ آﺑﺎد

ﻧﻮع ﺳﺎزه

ﺗﻌﺪاد وﺟﻪ

اﺑﻌﺎد ﻫﺮ وﺟﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ

دو وﺟﻬﻲ

3*15 3*20

105

2*3*13

78

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ

دو وﺟﻬﻲ

دو وﺟﻬﻲ
دو وﺟﻬﻲ

2*3*15

2*3*13

ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ

160/000/000

300/000/000

70/000/000

200/000/000

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺳﺎزه ﺑﻪ رﻳﺎل

90

60/000/000

78

70/000/000

در ﻣﺰاﻳﺪه

-1الزم به ذکر است اجاره سال دوم با  15درصد افزایش نسبت به قیمت پیشنهادی محاسبه
می گردد.
-2ارائه گواهی عدم بدهی از اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز و سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری برای کلیه متقاضیان الزامی است.
-3متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رؤیت نموده و از کم و کیف مورد
اجاره مطلع گردد و پیش بینی های الزم بخصــوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که
پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای درخصوص جهل و عدم اطالع پذیرفته نیست.
-4مبلغ تضمین شــرکت در مزایده طبق جدول فوق که می بایســت بــه یکی از صورتهای
مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت (الف) به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.
الف-ضمانت نامه به نفع شــهرداری شــیراز با شناســه ملی 14002091671 :و کد اقتصادی:
411364877455
ب-فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
-5آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها به دبیرخانه سازمان تا ســاعت  13روز پنج شنبه مورخ
 97/12/16می باشد.
-6زمان تشــکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت  15روز شنبه مورخ  97/12/18در محل
اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
-7بدیهی اســت هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه
پیشنهادات مختار است.
-8برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب
ضبط خواهد شد.
-9سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
-10در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن های  07138431279-07138431270داخلی
 201آماده پاسخگویی می باشد.
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