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صفحه سخن بزرگان
انسان نباید هیچ وقت از اینکه در اشتباه بوده است خجل و شرمسار 

باشد، هرچه که باشد، امروز عاقل تر از گذشته شده است.

جاناتان سویفت

گوناگون

و  آنفلوانزا  به کاهش عالئم سرماخوردگی و  منجر  از زینک )روی(،  گزینه های غذایی سرشار 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. ماده معدنی زینک برای رشد و ترمیم بافت ها ضروری است و 

در بسیاری از مواد غذایی که روزانه مصرف می کنید، یافت می شود:
جوی دو سر: یک دوم فنجان از بلغور جو حاوی 1.6 میلی گرم از روی است و منبع خوبی از فیبر، 

ویتامین ها و سایر مواد معدنی محسوب می شود.
انواع  از  شکالت تلخ: شکالت هر چه تلخ تر باشد، زینک بیشتری دارد. حدود 60 تا 69 درصد 
کاکائوها، حاوی 0.9 میلی گرم زینک است. ممکن است شکالت تلخ به محبوب ترین منبع تأمین 
زینک برای شما بدل شود، اما باید به خاطر داشته باشید که شکالت تلخ نمی تواند به تنهایی نیاز 
بدن را تأمین کند، بعالوه اینکه باید میزان قند و کالری آن را دقیقًا محاسبه کنید و روزانه فقط 

یک تکه شکالت میل نمایید. 
مرغ: گوشت مرغ فقط حاوی پروتئین نیست؛ بلکه منبع مفید برای تأمین زینک نیز به حساب 

می آید. برای جذب حداکثر مواد مغذی آن، از مرغ بدون پوست استفاده کنید. فقط 90 گرم 
مرغ بدون پوست کباب پز شده می تواند زینک روزانه افراد را تأمین نماید.

آجیل و دانه ها: مغزها و دانه های یکی دیگر از منابع بزرگ زینک هستند. به عنوان مثال، مصرف 
هر اونس دانه کدوتنبل، 15 درصد نیاز روزانه شما به زینک را برطرف می کند. یک قاشق از 

دانه های چیا نیز حاوی 0.5 میلی گرم زینک است.
گوشت گاو: هر 100 گرم گوشت گاو حاوی 8.6 روی است. برای همین هم می توان گفت که 
گوشت گاو منبع طبیعی زینک محسوب می شود. در حالت کلی با داشتن یک برنامه غذایی سالم 

و متعادل مشکلی برای جذب نیاز روزانه به این ماده معدنی پیش نمی آید.
ماست: محصوالت لبنی ضمن این که سرشار از کلسیم هستند، زینک فراوان دارند به طوری که یک 
فنجان شیر کم چرب یا بدون چربی 1 میلی گرم زینک دارد و 17 درصد نیاز روزانه به این ماده 
معدنی را تأمین می کند. این در حالی است که یک فنجان ماست کم چرب یا بدون چربی 2.2 

میلی گرم زینک دارد و 20 درصد نیاز روزانه به این ماده معدنی را تأمین می کند.
لوبیا: یک دوم فنجان لوبیای قرمز تیره حاوی 0.9 میلی گرم روی است و 6 درصد میزان نیاز به این 

ماده معدنی را تأمین می کند. لوبیا همچنین سرشار از آنتی اکسیدان ها و آهن است.

از  چادر،  و  چفیه  این  میان  است  غریبی  حکایت  چه 
تا سیاهی چادر من، جاده ای است به  سفیدی چفیه تو 
تو  غیرت  وام دار  مرا  عفت  که  جاده ای  خون،  سرخی 
می کند، غیرتت اگر نبود چادرم کجای این زمانه بود؟!
بر شانه می اندازی من چادرم را محکم تر  تو که چفیه 
می گیرم، نکند چادرم شرمنده چفیه ات شود! نکند یادم 
نامحرمی  دست  تا  کشیدی  جانت  از  دست  که  برود 
بر  چشم  که  برود  یادم  نکند  نرسد!  من  چادر  به 
آرزوهایت بستی تا چشم آلوده به هوسی، حتی خیال 
 جسارت به دختران سرزمینت را هم نکند، نه من یادم 

نمی رود.

هرگز یادم نمی رود که سرخی خونت را به سیاهی چادر 
آسمانی ات  سجاده  تو  چفیه  اگر  داده ای  امانت  به  من 

شده، پس چادر من می تواند بال آسمانی من شود.
فاطمه« ات  بینداز، سربند »یا  بر شانه هایت  چفیه ات را 
را بر سر ببند و دل به جاده آسمانی ات بزن که دوباره 
دوباره  بکشند،  فاطمه  دختران  سر  از  چادر  می خواهند 

می خواهند میراث مادرت را به تاراج ببرند.
دل به جاده بزن که سیاهی چادر من در گرو سپیدی 

چفیه توست برادرم.
 روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور 

امام سجاد )ع(

مسکن های گیاهی
داروهای مسکن مانند ایبوپروفن و استامینوفن از گزینه های رایج برای تسکین 
دردهای روزانه ما هستند؛ اما ضرر مصرف بسیاری از این داروهای بدون نسخه 
به بدن می تواند بیشتر از سود آنها باشد و این در شرایطی است که با روند 

استفاده بیش ازحد از این قبیل داروها برای مقابله با درد مزمن مواجه هستیم.
این قبیل داروهای ضد درد اعتیادآور هستند و می توانند موجب آسیب جدی 
به کبد، کلیه ها و روده شوند. در همین راستا، طی سالیان اخیر تعداد افرادی که 
در پی جایگزین های طبیعی برای تسکین درد و بهبود شرایط بدن خود هستند، 
افزایش یافته است. برخی از مواد غذایی دارای خواصی هستند که می توانند به 
بهبود و تسکین درد کمک کنند. در ادامه با برخی از بهترین نمونه ها در این 

زمینه بیشتر آشنا می شویم.
زردچوبه

التهاب، تقویت سم زدایی، ترمیم  با  زردچوبه از گذشته های دور برای مبارزه 
بافت ها، تسکین درد و بهبود سالمت کلی بدن مورداستفاده بوده است. زردچوبه 
ماهیچه ای،  دردهای  مزمن،  درد  کاهش  برای  طبیعی  مسکن  یک  به عنوان 
کمردرد، دندان درد و درد ناشی از آرتریت عمل می کند. زردچوبه می تواند 
یا  اسموتی،  چای،  به  یا  شود  استفاده  مختلف  غذاهای  عطروطعم  بهبود  برای 
فعال  ماده  کورکومین،  زیستی  فراهمی  تقویت  برای  شود.  اضافه  آبمیوه ها 

موجود در زردچوبه، می توانید آن را با فلفل ترکیب کنید.
سیر

و  عفونت های گوش  دندان،  درد  تسکین  برای  تاریخچه ای طوالنی  از  سیر 

با جوشاندن آهسته سه حبه سیر  از آرتریت برخوردار است. شما  ناشی  درد 
خرد شده در نصف فنجان روغن زیتون به مدت دو دقیقه می توانید به سادگی 
روغن سیر موردنیاز خود را تهیه کنید. این روغن را می توانید از صافی عبور 
داده و برای دو هفته در یخچال نگهداری کنید. برای تسکین درد مفاصل یا 
ماهیچه های دردناک می توانید روغن سیر از پیش گرم شده را به آرامی روی 
موضع مالش دهید یا دو قطره روغن سیر گرم را در گوش عفونی ریخته تا 
درد آن تسکین یابد. برای دندان درد می توانید خمیری از سیر و اندکی نمک 

تهیه کرده و روی دندان دردناک قرار دهید.
میخک

میخک یکی دیگر از گزینه های طبیعی خوب دیگر برای تسکین درد دندان 
و لثه است. برای تسکین درد می توانید یک میخک را بجوید تا ماده ضد درد 
قوی آن به نام اوژنول آزاد شود. اگر نمی توانید طعم میخک را تحمل کنید، 

می توانید یک چای میخک غلیظ تهیه کنید.
گیالس

گیالس گزینه ای خوشمزه برای تسکین درد آرتریت، نقرس، یا سردردهای 
مزمن است. گیالس حاوی سطوح باال از آنتوسیانین ها است که مسئول خواص 
آنزیم هایی که  ترکیبات  این  میوه هستند.  این  درد  اثر کاهنده  و  ضدالتهابی 

موجب التهاب و درد در بافت می شوند را از بین می برند.
پوست درخت بید سفید

پوست درخت بید سفید در گذشته توسط یونانی ها به عنوان محصولی شبیه به 
یک آسپرین استفاده می شد. سالیسین، ترکیب فعال موجود در پوست درخت 

بید سفید، از خواص کاهنده درد سود می برد و می تواند اثری مشابه با آسپرین 
به همراه داشته باشد. پوست درخت بید سفید را می توان برای تسکین درد در 
استفاده  دندان ها  و  سر  ماهیچه ها،  مفاصل،  تا  از کمر  بدن  مختلف  بخش های 
کرد. پوست درخت بید در اشکال مختلف پودر، چای گیاهی یا کپسول در 

دسترس است.
آناناس

گزینه های  از  یکی  می تواند  آناناس  می شود،  مطرح  نفخ  موضوع  که  زمانی 
مؤثر برای مقابله با این شرایط باشد. این میوه سرشار از بروملین است که این 
آنزیم به گوارش کارآمد پروتئین و همچنین تسکین دستگاه گوارش کمک 
می کند. بخش مرکزی آناناس بیشترین تراکم بروملین را داراست. ازاین رو، 
است.  نرم  آنها  مرکزی  بخش  زیرا  هستند  خوبی  انتخاب  رسیده  آناناس های 
آبمیوه های  یا  اسموتی  به  را  آناناس  همچنین، شمال می توانید بخش مرکزی 

تازه اضافه کنید.
سرکه سیب

سرکه سیب یک محصول چندمنظوره است. سرکه سیب در بهبود و تسکین 
سوزش سردل مؤثر عمل می کند. این محصول به عنوان یک قلیایی ساز عمل 
می کند و به بدن در تجزیه چربی و پروتئین به شیوه ای کارآمد برای پیشگیری 
از سوزش سردل کمک می کند. اگر به طورمعمول پس از وعده های غذایی با 
سوزش سردل مواجه می شوید، یک لیوان آب به همراه یک قاشق غذاخوری 
سرکه سیب را پیش از وعده غذایی بنوشید یا آن را جرعه جرعه پس از وعده 

غذایی مصرف کنید.
نعناع بیابانی

ازآنجایی که نعناع بیابانی از خواص ضدالتهاب و ضد اسپاسم سود می برد، نه تنها 
اسپاسم ها که  بهبود  بلکه در  التهاب کمک کند،  به تسکین درد و  می تواند 
موجب گرفتگی های ماهیچه ای می شوند نیز مؤثر عمل می کند. شما می توانید از 

روغن اساسی نعناع بیابانی برای ماساژ ناحیه تحت تأثیر قرارگرفته استفاده 
کنید که به بهبود گردش خون در پوست کمک کرده و با باز شدن منافذ 

پوست، احساس گرما و آرامش به ماهیچه ها و مفاصل منتقل می شود.
ترب کوهی

ترب کوهی از سطوح باالی سولفور برخوردار است که اثر آنتی بیوتیک ارائه 
ترب  نگه داشتن  می کند.  کمک  سینوس  عفونت  عالئم  درمان  به  و  می کند 
کوهی در دهان تا زمانی که عطروطعم آن منتشر شود به از بین بردن مخاط در 
مسیرهای بینی کمک می کند. ریشه ترب کوهی رنده شده بهترین گزینه برای 
این شرایط است. با اندکی ترب کوهی رنده شده آغاز کنید و اگر تأثیری 
به همراه نداشت، مقدار آن را به یک قاشق چای خوری برای قوی ترین تأثیر 
افزایش دهید. پس از پخش شدن عطروطعم ترب کوهی آن را قورت دهید 
تا به پاک سازی مخاط در پشت گلو نیز کمک کند. ریشه گیاه ترب کوهی 

مؤثرترین گزینه برای درمان عفونت های سینوس است.
 آب

نوشیدن آب می تواند به تسکین درد ناشی از آسیب دیدگی کمک کند. زمانی 
حاوی  خون  جریان  می بیند،  آسیب  بافتی  و که  اکسیژن 

می شود.  اختالل  دچار  آن  به  مغذی  مواد 
مغذی  مواد  و  اکسیژن  میزان  کاهش 

موجب مرگ سلول ها می شود.
پاک سازی  برای  بدن 

جریان  مرده  سلول های 
را  بخش  این  به  مایع 
افزایش می دهد که رشد 
را  جدید  سلول های 

امکان پذیر می کند.

منابع سرشار از ماده معدنی روی، برای 
من چادر بر سردارم و تو چفیه بر شانهپیشگیری از آنفلوانزا

بهترین مسکن های گیاهی را بشناسید

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760311003002889 رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای نواب همتی فرزند حسنقلی بشماره شناسنامه 2380082197 صادره 
از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 226/88 
مترمربع پالك 387 فرعی از 64  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 
62 الی 64  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خريداری از مالك رسمی آقای 
مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  لشکری  سهراب 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص  نوبت  در دو 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  به صدور  نسبت 
از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17       7/1708         691/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای 1397114411003000306 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك ممسنی تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سیدنواب حسینی فرزند سیدامراله بشماره شناسنامه 2455 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب 
خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 160 مترمربع پالك 3051  فرعی از 55  اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالك 90 فرعی از 55  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خريداری از مالك رسمی وراث مرحوم علمدار خدارحمی و  وارث جعفری محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد 

شد.           تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2                  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17               7/1710                 698/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای 139760311003003014 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
گودرز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
ششدانگ  در  شیراز  از  صادره   213 شناسنامه  بشماره  غريب  فرزند  عباسی 
مالکیت موقوفه  از ششدانگ عرصه در  دانگ مشاع  باب خانه که 1/5  يك 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 325/71 مترمربع پالك 142 فرعی 
از 51  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 51  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 
به  از مالك رسمی ورثه کیامرث شريفی محرز گرديده است.لذا  خريداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  كه  صورتی 
اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاريخ  از  باشند می توانند 
تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  اين  به  را 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17
7/1707

696/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/09/27 مورخه   139760311035005629 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات 
شناسنامه  شماره  به  عبید  فرزند  کاکا  عزيز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
233 صادره از آبادان کد ملی 1815842598 نسبت به ششدانگ يک باب 
شده  مجزی  و  مفروز    8/39177 پالک  به  مترمربع   240 مساحت  به  خانه 
قلی  پارسیان کوچه 10 جعفر  واقع در شیراز گويم شهرک  از پالک 8/10 
قشقايی کدپستی 7188472793  خريداری از مالک رسمی در ازای حصه 
مشاعی متقاضی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت مذکور و عدم  بديهی است در صورت  نمايند.  تقديم  قضايی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.        
20072/م الف

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/02           
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/18         29298/18041

 شاپور زارع شیبانی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه
سه شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 139760311003002881 و   1397603110030028883 رای  برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ممسنی تصرفات 
بشماره  حیدر  فرزند  باقری  اسکندر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه 
شناسنامه 181 صادره از نورآباد و حامد باقری فرزند اسکندر به شماره 
شناسنامه 1116 صادره از نورآباد بالمناصفه در ششدانگ عرصه و اعیان 
به مساحت 706/10 مترمربع پالك 636  فرعی از 5   يك باب کارگاه 
فارس   7 بخش   9 قطعه  اصلی    5 پالك  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی 
خريداری از مالك رسمی آقای اسکندر باقری محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.

بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/2
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17     7/1709            689/م الف
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي مزایده عمومي 97/19
97-1017

نوبت اول: دوشنبه مورخ 1397/11/1 روزنامه های خبر جنوب، عصر مردم،نیم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان، شیرازنوين، طلوع 
نوبت دوم: سه شنبه مورخ 1397/11/2 روزنامه های خبر جنوب، عصر مردم، نیم نگاه، تماشا، افسانه و سبحان، شیرازنوين، طلوع

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از امالک خود با قیمت پايه کارشناس رسمی دادگستری به صورت نقد و تهاتر با مطالبات 
قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی، از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد ضمن بازديد 
از محل پس از نشر آگهی،  باتوجه به موارد ذيل، جهت اخذ اسناد مزايده شخصا يا با در دست داشتن معرفی نامه )جهت اشخاص حقوقی( و ارائه 
رسید واريز مبلغ پانصد هزار ريال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعبه شهید چمران به نام درآمد شهرداری شیراز واقع در ابتدای بلوار 
چمران، حوزه معاونت مالی و اقتصادی، طبقه اول، مديريت بازاريابی و فروش مراجعه نمايند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره تلفنهای مستقیم 36260820-071 و 36352000-071 تماس حاصل فرمايند.

شرايط مزايده:
1- شرکت کنندگان در مزايده می بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه 

معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و يا فیش واريز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واريز و ارايه نمايند.
2- نحوه پرداخت بهای مورد مزايده در اسناد مزايده تشريح شده است. همچنین مبلغ عوارض ساختمانی به شرح اسناد مزايده به مبلغ پیشنهادی 

بابت زمین های مزايده اضافه خواهد شد.
3- برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-بهای پیشنهادی بايد از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.
5- از تاريخ انتشار اولین آگهی اسناد مزايده توزيع می گردد.     

6- آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز شنبه به تاريخ 1397/11/13 می باشد.
7- محل تسلیم پیشنهادات شیراز - ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.

8- بديهی است هزينه انتشار آگهی، کارشناسی وساير هزينه های متعلقه، بر عهده برنده های مزايده خواهد بود.
9- شهرداری در رد يا تمام پیشنهادها مختار است، در اينصورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

10- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحويل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
11- تاريخ بازگشايی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزايده: پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز يک شنبه به تاريخ 1397/11/14 در محل 
ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران  باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در 

کمیسیون بالمانع می باشد.
12- شرکت در مزايده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران تسری يافته 

به ساير کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
13- اين مزايده مشمول مصوبه شماره 95/1526/ص تاريخ 1395/3/18 شورای اسالمی شهر شیراز نمی باشد.

14- امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
15- ساير جزئیات و شرايط در اسناد مزايده پیش بینی شده است.               29299

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري شیراز

آدرس تضمین شرکت در 
مزایده )ریال(

قیمت پایه )ریال( متراژ مورد مزایده

خیابان فرگاز 473/000/000 9/454/250/000 68/15 تجاری 1 فرگاز

بالکن 34

پارکینگ 12/5

خیابان فرگاز 322/000/000 6/431/250/000 40/65 تجاری 2 فرگاز

بالکن 25

پارکینگ 12/5

خیابان نواب صفوی 223/000/000 4/448/204/000 585/29 بسته 1 نواب

خیابان نواب صفوی 408/000/000 8/143/047/000 981/09 بسته 2 نواب

شهرک گلستان 96/000/000 1/911/000/000 147 زمین مسکونی گلستان


