ضربالمثلهای جهان

تاریخ
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اسفند

روزنامه

1396

5

پروانه غالب ًا فراموش میکند که روزی کرم بوده است.

سهشنبه

وزیر محترم کشور
با سالم و عرض ادب و احترام.
لطفًا اجازه بدهید ما تیم کارشناسی ملی در
زمینههای مورد مناقشه در کازرون و آگاه به
داراییهای استان فارس به شما کمک کنیم.
دست شما و کشور عزیزمان هرگز خالی از
متخصصین برجسته دانشگاهی نبوده و نیست .هم
دریاچه پریشان امکان باز زندگی فرحمند دارد
و هم بحران دهشتناک حاکم بر فضای اجتماعی
تمام اقشار مردم کازرون بهآسانی قابلحل است.
یقینًا دامن زدن به فروریخت ارزشهای فرهنگی
تاریخی و مدنی مردم کازرون ،با تصمیمات
پشت درهای بسته ،کالف را سردرگمتر و
بغرنجتر میکند.
آنچه بر همگان روشن است تقدس قلم و جایگاه
آن در نزد مردم و تاریخ و خداوند است؛ بهویژه
ِ
تکلیف جغرافیای انسانی و تاریخ
اگر برای تعیین
یک سرزمینِ چندین و چند هزارساله باشد.
درحال حاضر جنابعالی در رأس هِرمی قرار دارید
که هم میتواند به خیر و صالح مردم و خدا قلم
بزند و هم میتواند در تعامل با یک فرد ،گریبان
جوامعی گستردهتر را بگیرد و موجب هزینههایی
هنگفت و سرسامآور برای کشور و دین و مردم
بشود؛ که این دومی به هیچ قیمتی به صالح
هیچیک نیست.
ما پیشنهادهای کاربردی و آزمون پس دادهای
برای نجات شهرستان کازرون ،از بنبست تعمدی
دستساز آقای حسین رضازاده را داریم که
چنانچه اجازه بفرمایید در نزدیکترین فرصت،
پیشکش حضورتان میداریم.
یافتهها و سوابق پیشین نشان میدهد که تاریخ و
فرهنگ و دین هرگز نمیتواند در مقابل عملکرد

آگهی تجدید مناقصه
و ارزیابی کیفی

نوع فراخوان  :ارزیایی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و
مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد
شرایط حداقل بارتبه  ۵در رشته آب جهت عملیات احداث مخزن
 2500متر مکعبی شهر نورآباد اقدام نماید.
 )۱محل پروژه :شهر نورآباد
 )۲مدت اجراء پروژه  24 :ماه
)۳محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی
 نبش خیابان سبحان -شرکت آبفا استان فارس -طبقه  -۲امورقرار دادها
 )۴برآورد اولیه 11/411/876/253 :ریال.
 )۵تاریخ نهایی اخذ اسناد96/12/28 :
 )۶تاریخ نهایی قبول پیشنهادات97/01/19 :
 )۷تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی 97/01/20 :و تاریخ
بازگشایی پاکات الف و ج 97/01/22 :
 )۸به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی
که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 )۹مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  5800000000ریال.
 )۱۰قیمت اسناد ( 1200000ریال) به حساب 1528936404
بانک ملت به شناسه پرداخت  240008037112نام شرکت آب
و فاضالب استان فارس.
 )1۱اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرح های عمرانی (شماره
 423ف  )1503003احداث مخازن آب در استان فارس می باشد.
 )۱۲نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه
شرکت آب و فاضالب استان فارس(سه ماه اعتبار)
 )۱۳رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه های آب و
فاضالب شهری الزامی است.
 )۱۴سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده
است.
 )۱۵جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر
الزامی میباشد.
وب سایت جهت باز بینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir
میباشد .پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه
میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد
مناقصه اقدام نمایند .با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات ،کلیه
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه ملی مناقصات به
آدرس  http://iets.mporg.irثبت نام و کد کاربری دریافت
نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
تاریخ آگهی نوبت اول  ۹۶/12/22و نوبت دوم ۹۶/12/26
26468
/19802م الف

شرکت آبفا استان فارس

2198

چهارساله نمایندهای بیتفاوت بنشیند که پشت
به شهرستانی کهن کرده و بهخاطر بخش محل
تولد خود ،نظم سیاسی و قبیلهای و تاریخی ایران
را به هم بزند؛ آن هم در جهت به انزوا کشاندن
شهرستانی شاخص ،با کهنالگوهایی ارزشمند
که هر یک در ایران و جهان جایگاهی برجسته
دارند.
مردم شهرستان تاریخی ،فرهنگی و مدنی
کازرون بهروشنی میدانند که تجزیه شهرستان
بهمنزله نابودی گذشته (نیاکان) و بیهویتی آینده
(فرزندان) شان است.
موجهای نگرانی مردم شهرستان کازرون از َوهم
تکنیکهای سرسامآور ،بستن موقت راه دشت
ارژن به کازرون و گمانههای مأیوسکنندهی
دیگری نسبت به تغییر آمار جمعیتی و دهها فریاد
شفاهی دیگر را تکتک مردم شهرستان کازرون
در خوابوبیداری مرور میکنند که ازایندست
اخبار مؤثر بر روح و روان جامعه بسیارند.
در آخر اینکه فرزندان برجسته و کارشناسان
متخصص شهرستان کازرون ،آمادگی حل
بحرانهای موجود رادارند و بهعنوان نخستین
پیشنهاد تخصصی ،با در نظر گرفتن تمامی جوانب
مرزبندیهای سیاسی ،قومی ،اقتصادی و فرهنگی،
مبنی بر الحاق قائمیه به شهرستان ممسنی در
راستای حل تمام مشکالت منتهی به فاصله قائمیه
با مرکز شهرستان به حضورتان تقدیم داشته،
مابقی راهحلها را موکول به چگونگی استقبال
جنابعالی میدانند.
با احترام شایسته
دکتر محمد عارف
دانشیار دانشگاه و پژوهشگر برگزیده
دانشگاههای ایران

با توجه به اینکه اصل سند قطعی شماره  14690مورخ
 1353/11/12تنظیمی دفترخانه  64شیراز متعلق به آقای
خدایار نجات یاب مفقود گردیده است به موجب این آگهی سند
فوق باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد26456/16050 .
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  25فارس
آقای سید خلیل سجادی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره
 198مهر تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  50/51مترمربع تحت پالک  2فرعی از 2175
اصلی واقع در قطعه سه بخش  25فارس شهرستان مهر شهر مهر که ذیل ثبت 4093
صفحه  397دفتر  14امالک به نام سید خلیل سجادی فرزند سید عبدالحسین ثبت و سند
مالکیت به شماره چاپی 103306الف 82/صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده است
و نامبرده تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
تاریخ انتشار26466/16051 1396/12/22 :
خواهد کرد /286 .م الف
خلیل شاکری  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک مهر
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي غالمحسین کاوه
فرزند محمدحسن
به اتهام استعمال مواد مخدر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609987123900228شعبه دوم دادگاه انقالب شیراز ثبت و وقت رسیدگی مورخ
1397/01/20ساعت  09:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده در مهلت مقرر به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد/28772 .م الف 26458
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب شیراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311033000382مورخ  96/12/7هيأت اول موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم تاج ماه نیکنام فرزند
قربانعلی به شماره شناسنامه  104صادره از ممسنی نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه و اعیان ( 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه بوشهری تعلق دارد) به
انضمام  1/5دانگ دیگر اعیان يک باب خانه واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان
رستم اراضی مشاعی قریه مصیری انتقالی از کاکاجان نیکنام به مساحت 398/55
مترمربع پالک  638فرعي از  86اصلي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
26376/15978
صادر خواهد شد /225 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/12/8 :
سیدعلی عباسیان -رييس ثبت اسناد و امالک رستم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/11/3 – 2001032هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا جمشیدزاده فرزند
غالمرضا به شماره شناسنامه  16352صادره از دشتستان نسبت به ششدانگ یک قطعه
باغ به مساحت  13111/93مترمربع پالک  565فرعی از  63اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  63/8اصلی قطعه  3بخش  7فارس کازرون از حصه مشاعی متقاضی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/12/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1396/12/7 :
 /1639م الف
6/2134
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

سال
بیست و سوم

پاچنبری چیست؟

پیشنهادی جهت برون رفت شهرستان کازرون از اعتراضات اخیر؛

آگهی احضار متهم مجهول المکان
بدین وسیله به آقای مجتبی خارستانی در حال حاضر مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد
که به اتهام دائر کردن منقلخانه و حمل و نگهداری هشت گرم تریاک و یکصد و نود گرم
سوخته و دو حقه وافور در پرونده شماره کالسه  960678شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی
شیراز تحت پیگرد قانونی بوده و وقت رسیدگی به اتهام ایشان برای روز دوشنبه 97/1/20
ساعت  ۱۱صبح تعیین شده است لذا در وقت مقرر فوق جهت دفاع از اتهام انتسابی در این
دادگاه حاضر شوید الزم به ذکر است که در صورت عدم حضور پس از یک ماه تاریخ
26460
انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ می گردد/28774 .م الف
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه پنجم دادگاه انقالب شیراز

شماره

سوئدی

وزیر محترم کشور! قائمیه را به شهرستان ممسنی الحاق کنید!

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

صفحه

احترام پیربنیه ،اعظم کرمی ،دکتر فریبا اذانگو ،سمیه دلپذیر ،زهرا علیایی
در عارضه پا چنبری (کالب فوت) ،تاندونهایی که عضالت پا را به
استخوانهای مچ پا متصل میکنند کوتاه و سفت میشوند که همین
باعث میشود مچ پا به داخل بچرخد.
اگرچه عارضه پاچنبری در همان هنگام تولد قابلتشخیص است ،اما
بسیاری از موارد آن ابتدا در طول سونوگرافیهای دوران بارداری
تشخیص داده میشوند .تقریبًا در نیمی از کودکان مبتالبه عارضه
پاچنبری ،هر دو پا درگیر میشوند .همچنین ،احتمال دچار شدن به این
بدشکلی در پسرها دو برابر دخترها است.
عارضه پاچنبری ،با هر شدتی یا از هر نوعی که باشد ،بدون درمان بهبود
نمییابد .اگر عارضه پاچنبری کودکی درماننشده باشد بهجای راه رفتن
روی کف پا بر روی کناره مچ پاها راه خواهد رفت ،کالهای (زوائد
استخوانی) دردناکی در مچ پاهای او به وجود خواهد آمد ،قادر به پوشیدن
کفش نخواهد بود و بهصورت مادامالعمر دچار درد مچ پا شده و در اغلب
موارد دامنه فعالیتهایش بهشدت محدود میشود.
پزشک معالج میبایست به والدین آن دسته از نوزادان مبتال به پاچنبری

که مشکل پزشکی قابلتوجه دیگری ندارد اطمینان دهد که با انجام
اقدامات درمانی مناسب پاهای فرزندشان درمان خواهد شد ،بهطوریکه
بتواند زندگی پویا و نرمالی داشته باشد.
عالئم و نشانهها :پاچنبری (کالب فوت) دارای انواعی از خفیف تا شدید
است که عمومًا همگی ازلحاظ ظاهری یکسان هستند بهطوریکه معمو ًال
در همه موارد ،مچ پا به داخل چرخیده و اغلب چروک عمیقی در کف
پا وجود دارد.
هرچند که بسیاری از موارد پاچنبری (کالب فوت) با استفاده از
روشهای غیر جراحی با موفقیت درمان میشوند ،اما گاهی اوقات این
بدشکلی را نمیتوان با این روشها بهطور کامل اصالح نمود و یا اینکه
عارضه عود میکند که اغلب دلیل آن ناتوانی والدین در پیگیری برنامه
درمان است .بهعالوه ،این بدشکلی در بعضی از نوزادان به حدی شدید
است که به کشش پاسخ نمیدهد .در چنین مواردی برای تنظیم تاندونها،
رباطها و مفاصل پا به جراحی نیاز است.
6/2217

بیماری افسردگی
زرافشان ایمانلو قراچه -بهورز خانه بهداشت خیرآباد کرونی و فرشته عارفنژاد -مسئول درمانگاه دریس
هنگامی میگوییم فردی به بیماری افسردگی مبتال میشود که عالئمی
مانند آنچه در پایین به آنها اشاره خواهد شد را تقریبًا در هرروز ،در
تمام طول روز ،برای دو هفته یا بیشتر داشته باشد.
اگر شما افسردهاید ،ممکن است سردرد ،دردهای مبهم یا حاد یا
مشکالت گوارشی و جنسی داشته باشید .افراد سالمندتر مبتال به
افسردگی ممکن است احساس سردرگمی یا مشکالتی در تفهیم
خواستههای ساده خود داشته باشند.
عالئم افسردگی :داشتن احساس غم و اندوه ،ناامیدی و گریههای
مکرر ،از دست دادن عالقه یا خوشایند بودن چیزهایی که از آن لذت

میبرید (شامل مسائل جنسی) ،احساس گناه ،درماندگی یا بیارزشی ،به
مرگ فکر کردن یا خودکشی ،خواب بیشازحد ،یا مشکل در به خواب
رفتن ،از دست دادن اشتها و کاهش یا افزایش وزن بهطور ناخواسته،
احساس خستگی زیاد در تمام مدت ،اشکال در تمرکز و تصمیمگیری،
داشتن دردهای مبهم یا حاد و بهتر نشدن آنها با درمانهای معمول،
احساس بیقراری ،عصبانیت و دلخوری زودهنگام.
درمان افسردگی :افسردگی را میتوان هم با دارو و هم با مشاوره یا
هر دو درمان کرد.
6/2234

آگهی احضار متهم مجهول المکان
بدین وسیله به آقای علی محمد نژاد فرزند غالمعلی در حال حاضر مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد که به اتهام دائر کردن مکان جهت استعمال مواد مخدر و نگهداری دو گرم و
پنجاه سانت شیشه و پنجاه و چهار گرم سوخته تریاک و یک عدد پایپ در پرونده شماره کالسه  960617شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی شیراز تحت پیگرد قانونی بوده و وقت
رسیدگی به اتهام ایشان برای روز دوشنبه  97/1/20ساعت  ۱۱صبح تعیین شده است لذا در وقت مقرر فوق جهت دفاع از اتهام انتسابی در این دادگاه حاضر شوید الزم به ذکر است
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که در صورت عدم حضور پس از یک ماه تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ می گردد/28775 .م الف
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه پنجم دادگاه انقالب شیراز

آگهی مزایده عمومی 96/32
96-1158

نوبت اول :سه شنبه مورخ  1396/12/22روزنامه های خبر جنوب ،عصر مردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه و سبحان ،شیرازنوین ،طلوع
نوبت دوم :چهار شنبه مورخ  1396/12/23روزنامه های خبر جنوب ،عصر مردم ،نیم نگاه ،تماشا ،افسانه و سبحان ،شیرازنوین ،طلوع
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی واحد تجاری به شرح جدول زیر با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی اقدام
نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر اولین آگهی ،با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت اسناد مزایده
به معاونت مالی و اقتصادی 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  ۰۷۱-۳۶۲۶۰۸۲۰و  ۰۷۱-۳۶۳۵ ۲۰۰۰تماس حاصل فرمایند.
مجتمع

سرای نور

سرباز

شماره واحد

طبقه

متراژ (مترمربع)

قیمت پایه (ریال)

تضمین شرکت در
مزایده (ريال)

آدرس

49

زیرزمین اول

36/89

3/855/005/000

193/000/000

52

زیرزمین اول

34/31

3/774/100/000

189/000/000

54

زیرزمین اول

32/15

3/536/500/000

177/000/000

ابتدای
خیابان
مشیر
شرقی-
مجتمع
سرای نور
(فخرآباد)

35

همکف

42/05

7/821/300/000

392/000/000

6

همکف به
همراه بالکن

35/04
11/66 +

6/631/420/000

332/000/000

بلوار سرباز

 -۱شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه
معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره  700805504647بانک شهر شعبه چمران برای واحدهای مجتمع سرای
نور و حساب سپرده  ۷۰۰۷۹۱۸۸۸۱۴۵برای واحد تجاری سرباز واریز و ارایه نمایند.
 -۲برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -۳بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.
 -۴از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 -۵آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ،ساعت  ۱۴روز دوشنبه به تاریخ  1397/1/20می باشد.
 -۶محل تسلیم پیشنهادات شیراز  -ابتدای بلوار چمران -ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 -۷بدیهی است هزینه انتشار آگهی ،کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه ،بر عهده برنده های مزایده خواهد بود.
 -۸شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 -۹به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۱۰تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده :پیشنهادات واصله راس ساعت  ۱۰صبح روز سه شنبه به تاریخ  1397/1/21در محل سالن
اجتماعات حوزه معاونت مالی و اقتصادی باز خواهد شد ،ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون بالمانع می باشد.
 - 11شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده  ۱۰آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته
به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 -۱۲نحوه پرداخت به یکی از روشهای زیر می باشد:
 -1نقد و اقساط :حداقل  ۳۰درصد قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی  ۱۲قسط مساوی  ۳۶ماهه پرداخت خواهد شد.
 -۲نقدی ۹۰ :درصد بهای پیشنهادی به صورت نقدی و  ۱۰درصد باقی مانده در زمان انتقال سند اخذ خواهد شد.
 -٣تهاتر با مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی .در صورت تهاتر  ۹۰درصد بهای مورد مزایده ،امکان تهاتر مطالبات تایید شده از
شهرداری ،با مورد مزایده وجود دارد.
تذکر :صرفا در صورت پرداخت نقدی و یا تهاتر کامل با مطالبات از شهرداری ،این مزایده مشمول مصوبه شماره /95/۱۵۲۶ص تاريخ
 1395/3/18شورای اسالمی شهر شیراز مبنی بر اعطای اوراق بستانکاری معادل  ۲۰درصد مبلغ پرداخت شده به ذینفع تا سقف ده میلیارد ریال
و  25درصد مبلغ پرداخت شده به ذینفع نسبت به مازاد ده میلیارد ریال میشود .به عبارت دیگر به پیشنهادات نقد و اقساط ،هیچ گونه اوراق
بستانکاری موضوع مصوبه ذکر شده تعلق نمی گیرد.
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 - 13سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

				

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

