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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس:

پروژههای مختلف عمرانی
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دهه
فجر وارد سیکل کاری میگردد

امسال در سطح استان فارس ،برخی پروژه های
عمرانی که پیش از این آغاز شــده بود به پایان
رسیده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس؛
صابر ســهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
با گرامی داشــت چهلمین سالروز پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی ایران ،گفت :امروز که پیروزی
انقالب اســامی را در چهلمین ســال پیروزیش
جشن می گیریم ،مفتخریم به آنیم که امروز اعالم
کنیم کــه فعالیت های فرهنگی و هنری اســتان

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از
بازسازی هویت دروازه قرآن خبر داد؛

قطب آباد واقع در شهرستان جهرم می باشد که
ساخت آن از سال  ١٣٨٨شروع شده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس اضافه
کــرد :کتابخانه عمومی قطب آباد جهرم در زمینی
به مساحت  ٧٢٠مترمربع و در دو طبقه با زیربنای
 ١٠٤٠مترمربع ســاخته شده اســت که دارای
 ٢ســالن مطالعه ،مخزن کتــاب ،بخش اداری،
سرایداری ،کافی نت ،کافی شاپ ،سمعی بصری و
نمازخانه می باشد.
وی خاطرنشان کرد :از دیگر پرژوه های که امسال
افتتاح خواهد شد ،ساختمان نگارخانه بوانات است

که در سال  ١٣٩١و با زیربنای  ٤٥٠مترمربع در
دو طبقه و شامل نگارخانه و فضای اداری ساخت
آن آغاز شده است.
این مســئول فرهنگی یکی دیگــر از پروژه ها را
مجتمع فرهنگی هنری شهرســتان رستم عنوان
کرد و گفت :مجتمع فرهنگی هنری شهرســتان
رســتم در دو طبقه با در زمینی به مساحت ٢٠٠٠
متر مربع و بــا زیربنای  ١٠٠٠مترمربع اســت
که شــامل فضای آموزشــی ،نگارخانه و فضای
اداری می باشــد که در ســال  ١٣٨٩ساخت آن
آغاز شد.

دکتر نجفی در سومین نمایشگاه هویت ملی کودکان ایرانی اسالمی:

امروز ما بحران هویت را در فرزندان این مرز و بوم به وضوح میبینیم

قرآن گذاری دروازه قرآن هم زمان با
 ۲۲بهمن ماه

رئیس سازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
گفت :مراســم رونمایی از قرآن دروازه قــرآن همزمان با چهلمین
سالگرد پیروزی شکومند انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.
دکتر جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه مرمت سازه دروازه قرآن به
پایان رسیده اســت ،بر لزوم بازگرداندن هویت اصلی به این بنای
تاریخی شــهر شیراز تاکید کرد و افزود :دروازه قرآن به عنوان نماد
شیراز از گذشته های دور از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و به علت
وجود قرآن بزرگ و وزینی که گفته میشــود سنگینی آن به  17من
میرسد در اذهان مردم مکانی متبرک به شمار میرفت.
وی با اشــاره به اینکه قرآن قدیمی موجود در دروازه قرآن هماکنون
در موزه پارس شــیراز نگهداری میشــود ،خاطرنشان کرد :طرح
شبیهسازی و بازســازی این قرآن در حال انجام است و مفتخریم
که همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در روز  ۲۲بهمن ماه
مراسم قرار دادن صفحه ای از بازســازی این قرآن بر فراز دروازه
قرآن برگزار خواهد شد.

فارس نسبت به چهل سال پیش بیش از ده برابر
شده است.
صابر ســهرابی ادامه داد :امسال در سطح استان
فارس ،برخی پروژه های عمرانی که پیش از این
آغاز شده بود به پایان رسیده است و پروژه های
مختلف عمرانی فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دهه
فجروارد سیکل کاری می گردد .در واقع با افتتاح
این مجموعه ها شاهد توســعه فرهنگ در نقاط
مختلف استان خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس افزود:
یکی از این پروژه ها ،ســاخت کتابخانه عمومی
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مدیــرکل آموزش و پــرورش فارس گفت:
بستر اصلی برای اجرای برنامه هویت بخشی
به کــودکان ایرانی و اســامی ،دوره پیش
دبستانی اســت که این دوره و این مقطع از
اهمیت خاصی برخوردار است.
دکتر علی عســکر نجفــی در آیین افتتاحیه
سومین نمایشگاه هویت ملی کودکان ایرانی -
اســامی مراکز پیش دبســتانی فارس که
توســط ادارات آموزش و پرورش نواحی 3
و  4شیراز در دارالقرآن سیبویه برگزار شد،
گفت :همه ما به باید عنوان متولیان امر تعلیم
و تربیت نســبت به موضوع هویت بخشی
حساسیت خاص داشته باشیم و تالش بکنیم
که آموزش و پرورش در مســیر صحیح خود
قرار بگیرد.
مدیر کل آموزش و پــرورش فارس ،گفت:
بستراصلی برای اجرای برنامه هویت بخشی
به کــودکان ایرانی و اســامی ،دوره پیش
دبســتانی است که این دوره و این مقطع از
اهمیت خاصی برخوردار است.
وی گفت :موضوع هویت یکی از دغدغه های
حوزه فرهنگی ما است که حوزه های دیگر را
هم به شــدت تحت تأثیر قرارمی داده ،چرا
که در تبیین آن برای نســل های مختلف که

آمــده اند و رفته اند دچار نوســانات زیادی
بوده ایم.
وی با اشــاره به ارتباط تنگاتنگ بحث پیش
دبستانی و هویت بخشی کوکان گفت :امروز
ما بحران هویت را در فرزندان این مرزو بوم
به وضوح می بینیم ،از پوشــش و بحث های
ظاهری گرفته تا بحث های درونی و تربیتی
صرف در ارتباط بین ارکان و اعضای خانواده،
هویت دچار مشکل و سرگشتگی و پریشان
حالی است لذا الزم است از همین دوره پیش
دبستانی به این قضیه فکر کرد.
نجفی با اشاره به تأثیرگذار ی خانواده ها در
بحث تعلیم و تربیت گفت :اگر خانواده به ما
کمک نکند مــا در هیچ موضوعی در آموزش
و پــرورش موفــق نمی شــویم ،در همین
بحث هویت اســاس و ســنگ بنای آن در
خانواده هاست لذا بهتر است در جلسات این
چنینی از حضور خانواده ها و نقش مؤثر آنها
هم بهره ببریم.
مدیرکل آموزش و پــرورش فارس رویکرد
وزارت آمــوزش و پــرورش در خصــوص
پیش دبستانی ها را صحیح و اصولی و منطبق
با ســند تحول بنیادین دانســت و گفت :با
توجه به اهمیتی که دورهای پایه دارند بحث

پیش دبستانی هم در دستور کار قرار گرفته
است.
وی گفــت :طبق آماری کــه وزیر آموزش و
پرورش داده اند از  11درصد پیش دبستانی
در  8سال گذشته ما امروز به بیش از  70درصد
پوشش پیش دبستانی رسیدیم و این یعنی
عدالت آموزشــی و نگاه اصولی به پایه های
ابتدایی و سنگ بنای تعلیم و تربیت.
نجفی عدالت آموزشی را یکی از مهم ترین

اهداف آمــوزش و پــرورش معرفی کرد و
گفت :امروز به لحاظ امــکان حضور مقاطع
پیش دبستانی در مناطق محروم و عشایری
اتفاق خوبی افتاده و حتی در عشایری که جز
محروم ترین هاســت ما توانستیم پیشرفت
خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم نظارت متمرکز بر پیش
دبستانی و واگذاری آن به آموزش و پرورش
گفــت :برخوردهای چندگانــه ای که با این

دوره صورت می گیرد مشکل ساز است ،لذا
در سیاست گذاری ها اجرا و نظارت بر پیش
دبستانی متمرکز از آموزش و پرورش صورت
نمی گیرد.
مدیرکل آمــوزش و پرورش فــارس ادامه
داد :صــدور مجوز پیش دبســتانی ها بعضاً
از نهادهــای خارج از آمــوزش و پرورش با
ضوابط خاص خودشان و بدون رعایت اصول
و سیاســت های حاکم بر وزارت آموزش و
پرورش صــورت می گیرد کــه اینها باعث
می شود ما دچار چندگانگی بشویم.
نجفی افــزود :بعضاً اتفاقاتی در برخی پیش
دبســتانی ها می افتد که بــه پای آموزش و
پرورش نوشــته می شــود در حالی که در
خارج از آموزش و پــرورش رقم می خورد
ما از این رنج می بریــم و تمام هزینه ها و
سرمایه گذاری های ما را دچار مشکل می کند.
مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به
اینکه توسعه پیش دبستانی از لحاظ تعلقات
ملی و مسائل سیاســی اجتماعی هم بسیار
اثرگذار است ،گفت :این مسئله باعث هویت
بخشی به جمعیت مهاجر می شود و به طبع
آن احساس خطر کمتر می شود.
نجفی افزود :امیدوارم طبق قانون اساســی

تحوالتی در قوانین اتفــاق بیافتد که پیش
دبســتانی جز دوره های رســمی آموزش و
پرورش شود.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه  3شیراز نیز
در این مراســم گفت :این نمایشگاه تالش
دارد تا مهارت دســت ورزی و مهارت های
که قرار اســت دانش آموزان در مقطع اول
ابتدایی کســب کننــد را در معرض نمایش
بگذارد.
محمد کماندار بر ضرورت جایگزینی بازی های
ّ
خــاق به جای بازی های رایانه ای
فکری و
تأکید کرد و گفت :بازی های فکری در رشد
دانشآموزان مؤثر است و در این زمینه 10
مدرسه به عنوان پایلوت و به کارگیری اتاق
بازی در نظر گرفته شــده که انشــاءا ...در
آینده به مدارس بیشتری تعمیم داده شود.
وی در تشــریح برنامه های این نمایشگاه
گفت :مقایســه بازی کودکان در گذشته با
کودکان امروز ،برپایی کارگاه های بازی ،ثبت
لحظات شــیرین در کارگاه فرهنگ غذایی،
بحث کارگاه دست ورزی ّ
خلق که در بحث
آینده نگری گام برداشــتن به سوی مدرسه
هوشمند است از جمله بخش های مهم این
نمایشگاه است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز:

افزايش حس تعلق شهري براي مردم از اولویتهاي اين معاونت در مديريت شهري است
* اين رويكرد با ايجاد يك آرمانشهر در پهنه مركزي شهر و تعريف نظام پيادهمدار در محالت در دستور كار قرار گرفته است
* تالشمان این است که بخشی از رودخانه  ٤٥کیلومتری خشک را به یک فضای مفرح شهری تبدیل کنیم
* تا پایان دی ماه ۹۲درصد بودجه شهرداری شیراز جذب شده است

حسین حسنپور -تماشا
مهنــدس آرش فرج زاده از اجرایی شــدن شــهرداری
الکترونیکی به صورت آزمایشی در یکی از مناطق شهرداری
شیراز خبر داد.
معــاون معماری و شهرســازی شــهرداری شــیراز در
جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرایی شــدن شــهرداری
الکترونیکی به عنــوان یکی از تأکیدات اعضای شــورای
شهر و شهرداری شــیراز اظهار کرد :بر اساس آمارها ۸۲
درصــد از  ١٢٠هزار نفر مراجعه کننــده به مناطق مختلف
شــهرداری برای دریافت استعالمات است بنابراین تصمیم
گرفتیم تــا در مرحله اول در یکی از مناطق شــهرداری به
این نیاز شــهروندان پاسخ دهیم و شهرداری الکترونیک را
در آن منطقــه راه اندازی کنیم و در صــورت رضایت آنگاه
شهرداری الکترونیک را در دیگر مناطق به تدریج راه اندازی
کنیم.
* پیشبینی میشود با راهاندازی شهرداری الکترونیک
۵۰درصد مراجعات به شهرداری کاهش یابد
وی افزود :پیش بینی می شــود با راه اندازی شــهرداری
الکترونیک  ۵۰درصد مراجعات به شهرداری کاهش یابد.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری شیراز با بیان اینکه
 ۹۲درصد از بودجه ســالجاری تا پایــان دیماه تحقق پیدا
کرده ،اظهار کرد :طي ده ماه گذشــته دو هزار و  ١٥٣پروانه
ســاختمانی به مساحت يك ميليون و ٨٥٣هزار و  ٦٨٢متر
مربع صادر شده است.

مهندس فرج زاده با بیان اینکه از سال  ٩٤تا پايان دي ماه
امســال به طور متوسط ساالنه با كاهش  ۱۵درصدي تعداد
پروانهها و كاهش ٢٠درصدي متراژ مواجه هســتیم ،گفت:
به طور متوسط از سال  ۹۴تاکنون تعداد صدور پروانه های
ساختمانی بین  ۴۳تا  ۴۵درصد کاهش یافته است.
معاون معماري و شهرسازي شــهرداري شيراز گفت٢٤ :
هزار و  ٧٩٤مهندس شــيرازي در هفت رشته مهندسي زير
نظر سازمان نظام مهندسي مدرك خود را دريافت كردهاند
كه  ١١هزار نفر از آنها داراي پروانه اشتغال هستند و مابقي
در صف دريافت پروانه قرار دارند.
فرجزاده در بخش ديگري از ســخنان خود يكي از مشكل
اساسي شــيراز را طرح تفضيلي عنوان كرد و گفت :پس از
بازنگري اين طرح از ابتداي ســال  ٩٤تاكنون مالك عمل
قرار گرفته و امروز نيز به شهرداران مناطق برای اجرا ابالغ
شده است.
* در سند چشمانداز  ٢٠ساله ،شــيراز به عنوان قطب
توسعه منطقه جنوب و پنجمين مركز گردشگري كشور و
رتبه سوم خدماتي در بين كالنشهرها ديده شده است
وي با بيان اينكه در ســند چشــم انداز  ٢٠ســاله ،شيراز
بــه عنوان قطب توســعه منطقه جنــوب و پنجمين مركز
گردشگري كشــور و رتبه سوم خدماتي در بين كالنشهرها
ديده شده ،گفت :پس از  ٢٠ســال طرح تفضيلي شهر به
روزرســاني شــده و در حال پيگيري براي تأييد نهايي در
كارگروه زيربنايي فارس و شــوراي عالي شهرسازي كشور

است.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري شيراز با تصريح بر
اينكه افزايش حس تعلق شهري براي مردم از اولویتهاي
اين معاونت در مديريت شــهري اســت ،اظهار كرد :اين
رويكرد با ايجاد يك آرمانشــهر در پهنه مركزي شــهر و
تعريف نظام پياده مدار در محالت در دستور كار قرار گرفته
است.
مهندس آرش فرجزاده با بيان اينكه شــهرداري سه اسناد
باال دســتي در اختيار دارد ،گفت :توجه به انســان ،پياده
محوري و المانها از محورهاي مشترك اين اسناد است اما
متمركز نبوده و نياز به يك نظام جامع است كه مناطق بدانند
چه سياســت اجرايي را بايد دنبال كنند .به همين دليل تهيه
طرح ســاختاري زندگي پياده در شهر به يك مشاور سپرده
شد تا با استفاده از اســناد باالدستي در اختيار مناطق قرار
گيرد.
وي خاطرنشــان كرد :تا تهيه اين طرح كه ممكن است در
بلندمدت به اتمام برسد ،از مشاور خواسته شد كه چند محور
بــه موازات مطالعه در اين باره در دســتور كار قراردهد كه
محورهاي عرفان ،زند و كوچه باغهاي قصردشــت از جمله
آنهاســت .در تالشــيم كه قبل از اتمام سال  ٩٧كلنگزني
محور كوچه باغ قصردشت از انتهاي پزشكان انجام شود.
معاون معماري و شهرســازي شــهرداري شيراز همچنين
ادامه داد :توجه به فضاهايي مانند پرديسهاي ســينمايي
كه اولين آن در پرديس ســينمايي جوان واقع در كوزهگري
در حال انجام است ،در دستور كار قرارگرفته است .ساخت
موزه هنر نيز در محدوده باغهاي گروه يك شيراز پيشبيني
شده است.
به گفته فرجزاده محورها و خيابانهايي كه امكان پياده راه
شــدن دارند نيــز در دســتور كار قرار دارند كــه خيابان
مشكينفام از جمله آنها است.
وی همچنین بــا بیان اینکه دولت توجــه ويژهاي به حوزه
بازآفريني شهري ،نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و
ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي با مشاركت مردم دارد،
گفت :یک هزار و  ٨٠٠هكتار بافت فرسوده در شيراز وجود
دارد كه تاكنون  ٤٥٣هــزار مترمربع آن با صدور  ٤٥٠عدد
پروانه ،نوسازی شده است.

آگهی مناقصه عمومی 97-1085
نوبت اول 97/11/15 :خبرجنوب
نوبت دوم 97/11/17 :تماشا
شــهرداری شــیراز در نظر دارد اجرای عملیات خرید و اجرای کامل خط 66
کیلــو ولت مهدیه -امیرکبیر را با برآورد اولیه  4/689/964/000ريال ،از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران
متقاضی دارای حداقل پایه  5در رشــته نیرو از ســازمان برنامه و بودجه کشور
و مورد تأیید شــرکت برق منطقه ای فارس دعوت به عمــل می آید با توجه
به مــوارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :میدان دانشــجو ،ابتدای
بولوار چمران ،ســاختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ،دبیرخانه اداره
قراردادها مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن:
( 32337507-32331622امور فنی قراردادها) و ( 36292085اداره قراردادها)
آماده پاسخگویی می باشد.
مدت انجام کار  3ماه
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  234/500/000ريال بــه صورت ضمانتنامهبانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شماره  700791888145بانک شهر
شعبه چمران به نام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنانبه ترتیب ضبط خواهد شد.

 در زمــان انعقاد قــرارداد  % 5مبلغ پیشــنهادیبه عنوان ضمانت حســن اجــرای تعهدات به صورت ضمانــت نامه بانکی اخذ
می گردد.
 آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادات ساعت  14روز دوشــنبه مورخ 97/11/29می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز سه شنبه مورخ  97/11/30می باشد. مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه می باشد. پیش پرداخت داده نخواهد شد. بدیهی اســت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری دررد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
 جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن ارائه تصویر صالحیت رتبه بندی مربوطه ازســازمان برنامه و بودجه ارائه رسید واریز وجه به مبلغ  200.000ريال به شماره
حساب  2710بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز ،الزامی است.
 شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداریموضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 -سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

* باغهای شیراز به  ٩پهنه سبز شهری و پنج گروه حوزه
استحفاظی تبدیل میشوند
معاون معماری و شهرسازی شــهرداری شیراز در بخش
دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه باغهای شــیراز به ٩
پهنه سبز شــهری و پنج گروه حوزه اســتحفاظی تبدیل
میشــوند ،به وجود یک هزار و  245هکتار باغ در شیراز به
جز باغهای حوزه اســتحفاظی اشاره و خاطرنشان کرد :در

فروش آنها وجود دارد که از فروش این گروه از باغها ،تملک
باغهای پیشبینی شده گروه یک انجام می شود.
معاون معماری و شهرسازی شــهرداری شیراز هچنین با
تصریح بر اینکه بود و نبود ســد تنگ سرخ ،تکلیف ما را با
رودخانه خشک شیراز مشخص میکند ،افزود :تالشمان این
اســت که بخشی از رودخانه  ٤٥کیلومتری خشک را به یک
فضای مفرح شهری تبدیل کنیم.

ارتفاعات نیز دو هزار و  179هکتار باغ وجود دارد که یا سبز
شده و یا در حال سبز شدن است .یک هزار و  ٨٦هکتار باغ
نیز در محدوه استحفاظی گروه یک شیراز قرار دارد که طبق
قانون شــورای عالی شهرسازی اجازه تملک  220هکتار از
این میزان وجود دارد.
وی یادآور شــد :گروه پنج باغهای شیراز نیز شامل اراضی
بایر میشود که در محدوده  312هکتاری واقع شده و امکان

آگهی حراج حضوری 97-1091
نوبت اول مورخ  97/11/17تماشا
نوبت دوم مورخ  97/11/17سبحان
ســازمان ســاماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشــاورزی شهرداری شــیراز در نظر دارد بهرهبرداری از تعدادی غرف واقع در ســطح شهر به شرح ذیل را
از طریــق حراج حضوری واگذار نماید .لذا از اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط دعوت به عمل میآید جهت اخذ اســناد مزایده و کســب اطالعات
بیشــتر از مورخ  97/11/17تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه  97/11/24به واحد مناقصه و مزایده سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی
شــهرداری شــیراز واقع در میدان ولیعصر (عج) ،ابتدای بولوار مدرس ،کوچه  ،63فرعی  ،63/1ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای کشاورزی
مراجعه و در صورت نیاز با شــماره تلفن  071-37250754داخلی  229-227واحد مالی (مزایده و مناقصه) تماس حاصل فرمایید و یا به ســایت ســازمان به آدرس
 https://organizing.shiraz.irمراجعه نمایید.
 مدت اجاره غرفه :دو ســال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد میباشد ،که به شــرط رضایتمندی سازمان از عملکرد بهرهبردار جهت سال دوم به % 20افزایش مبلغاجاره نسبت به سال اول ،قابل تمدید میباشد.
 شــرکتکنندگان میبایست سپرده شرکت در حراج حضوری را طی ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش نقدی به شماره حساب  700785419287بانک شهر (تمامیشعب) به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز واریز نمایند.
 هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده حراج حضوری میباشد. برنده مزایده غرفه مرغ و تخممرغ مکلف به عرضه با نرخ حداقل ( )% 3درصد کمتر از نرخ کشتارگاه میباشد. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپردهها مسترد خواهد شد. برنده حراج حضوری هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.شرکت کنندگان میبایستی اصل فیش واریزی نقدی و اصل کارت ملی یا شناسنامه را جهت شرکت در حراج حضوری به همراه داشته باشند.
زمان برگزاری جلســه جهت حراج حضوری روز پنجشنبه مورخ  97/11/25رأس ســاعت  08 :00صبح به آدرس :میدان ولیعصر ابتدای بولوار مدرس کوچه 63
فرعی  63/1ساختمان سازمان خواهد بود.
ردیف

نوع فعالیت

متراژ (مترمربع)

سپرده شرکت در مزایده به (ريال)

1

تجاری شماره  1کافیشاپ واقع در بولوار امام رضا (ع) بازارچه ره توشه

حدود 15

80/000/000

2

تجاری شماره  2سوپرمارکت واقع در بولوار امام رضا (ع) بازارچه ره توشه

حدود 26

180/000/000

3

تجاری شماره  4ساندویچی واقع در بولوار امام رضا (ع) بازارچه ره توشه

حدود 26

150/000/000

4

کیوسک مطبوعاتی تنقالتی واقع در مشیرفاطمی روبروی بیمارستان دکتر رستگار سابق

5

70/000/000

5

غرفه سوپرمارکت واقع در بولوار دولت شرقی بازارچه دولت

24

20/000/000

6

غرفه مرغ و تخممرغ واقع در بولوار دولت شرقی بازارچه دولت

12

10/000/000

7

غرفه عرقیات و ترشیجات واقع در بولوار دولت شرقی بازارچه دولت

12

10/000/000

8

واحد تجاری شماره ( 1آرایشگاه زنانه) واقع در بوستان حجاب

حدود 15

15/000/000

9

واحد تجاری شماره ( 2خرازی) واقع در بوستان حجاب

حدود 15

15/000/000

10

واحد تجاری شماره ( 4پوشاک) واقع در بوستان حجاب

حدود 15

15/000/000

11

غرفه سوپرمارکت واقع در بولوار آفرینش بازارچه آفرینش

36

30/000/000

12

غرفه نان سبوسدار واقع در زیرگذر صنایع جنب شهرک شهید باهنر بازارچه
میالد

6

10/000/000

13

غرفه دانههای روغنی واقع در زیرگذر صنایع شهرک شهید باهنر بازارچه میالد

12

20/000/000

14

غرفه سبزی مارکت واقع در بولوار بعثت بازارچه بعثت

12

20/000/000
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