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بهداشت نیوز نوشت: والدین از 
متنفر  فرزندشان  بیماری  مشاهده 
آنان  اولویت  بنابراین  هستند؛ 
این است که فرزندان خود را از 
نگه  امان  در  عفونی  بیماری های 
دارند. بهترین راه برای پیشگیری 
تقویت  کودک  بیماری های  از 

سیستم ایمنی بدن او است.
تحقیقات  نتایج  اساس  بر 
کودکان  از  درصد   ۲,۶ حدود 
معنا  این  به  دارند؛  ایمنی  ضعف 
که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و 

قادر به مبارزه با بیماری نیستند.
دلیل  به  کودکان  است  ممکن 
 ،HIV جمله  از  مختلفی  عوامل 
مانند  مختلف  مزمن  بیماری های 
دیابت، واکنش به برخی داروها، 
آسیب  و  تغذیه ای  کمبودهای 
ضعیفی  ایمنی  سیستم  اندامی 
مساله  حال  این  با  باشند.  داشته 
قطعی این است که به  طور کلی 
ویژه  به  کودکان  ایمنی  سیستم 
سیستم  از  قوی تر  بسیار  نوزادان 
در  و  است  بزرگساالن  ایمنی 
با  مبارزه  برای  خوبی  به  واقع 

است.  آماده  جدید  عفونت های 
والدین  عنوان  به   وجود  این  با 

انجام  می توان  زیادی  کارهای 
که  کرد  حاصل  اطمینان  تا  داد 
برابر  در  کودکان  ایمنی  سیستم 
است.  قوی  خارجی  بیماری های 
برای  راه  ساده ترین  شروع  برای 
کودکان  ایمنی  سیستم  تقویت 

تغذیه سالم  است.
غذاهای  می گوید:  محقق  یک 

توجهی  قابل   طور  به   ارگانیک 
اکسیدان  آنتی  درصد   ۴۰ تا   ۲۰
دارد.  غیرارگانیک  اقالم  از  بیشتر 
قوی  آنتی اکسیدانی  ترکیبات  این 
بردن  بین  از  و  ایمنی  تقویت  به 
ایجادکننده  آزاد  رادیکال های 

عوارض سالمتی کمک می کند.
و  میوه ها  مصرف  از  غیر 
نیز  بدنی  فعالیت  سبزیجات 
نقش مهمی در مصونیت کودکان 
نتایج  دارد.  بیماری ها  برابر  در 
تحقیق در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، 
را  ساله  پنج  کودک   ۵۵ داده های 
جمع آوری کرد که همگی دارای 

اختالالت خودایمنی بودند.
کسـانی  دریافتنـد  کارشناسـان 
کـه بیشـتر در فضـای بـاز بودند، 
ایمنـی  در  بیشـتری  قـدرت 
توجهـی  قابـل   تغییـر  و  داخلـی 
دادنـد.  نشـان  التهـاب  برابـر  در 
بـرای سـالم نگه داشـتن سیسـتم 
ایمنـی کـودکان در داخـل خانـه 
نیـز بایـد مراقب مـواد شـوینده، 
محصـوالت تمیزکننـده و اقـالم 
آئروسـل مـورد اسـتفاده در خانه 
بـود. یـک متخصـص اطفـال، در 
داد  هشـدار  خصـوص  همیـن 
خانگـی  محصـوالت  از  برخـی 
بـه  اینکـه  از  بیشـتر  می توانـد 
مصونیـت کـودک کمـک کند، به 

برسـاند. آسـیب  وی 

مرد عنکبوتی: درمیان دنیای عنکبوتی 

مسابقه ی حسادت اثر کریستین نومان ویلمن

ژانر: اکشن، ماجراجویی
سانتوس،  دوس  خواکیم  کارگردانی:  گروه 

کمپ پاورز
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توزیع کننده ایاالت متحده: سونی
 ۱۵  - اکتبر ۲۰۲۲   ۷ احتمالی:  انتشار  تاریخ 

مهر ۱۴۰۱
درمیان  عنکبوتی:  مرد  سینمایی  انیمیشن 
دنیای عنکبوتی )سراسر دنیای عنکبوتی(، فیلم 
ابرقهرمانی است که به شخصیت مایلز مورالز/
این  می پردازد.  کامیکس  مارول  عنکبوتی  مرد 
فیلم  قسمتی  دو  دنباله  از  فیلم  اولین  فیلم 
عنکبوت«  دنیای  درون  به  عنکبوتی:  »مرد 
Spider-Man: Into the Spider-(
فیلم  است.   ۲۰۱۸ سال  محصول   )Verse

بعدی آن قرار است در سال ۲۰۲۳ اکران شود.
در این فیلم شامیک مور، صداپیشگی شخصیت مورالز را برعهده دارد و درکنار او شاهد هنرنمایی 
هیلی استنفیلد و اسکار آیزاک هستیم. این فیلم به رابطه شکل گرفته میان مورالز و گوئن استیسی/ 

زن عنکبوتی می پردازد.

آشنای  داستان  حسادت«  »مسابقه  ی  کتاب 
برادر  دو  میان  این بار  که  است  کردن  حسادت 
رخ می دهد. آن ها مدام با هم دعوا می کنند چون 
به  را  یکی  دوستان شان  و  والدین  می کنند  فکر 
اطرافیان  حالی که  در  می دهند.  ترجیح  دیگری 
تالش می کنند به آن ها نشان دهند که هر دو را 

به یک اندازه دوست دارند.
کتاب »مسابقه  ی حسادت« داستان دو شاهزاده 
است که از قرار برادر هم هستند. آن  ها هم سن 
نیستند اما هر روز و هر ساعت در حال دعوا و 
جر وبحث  اند، آن هم به این خاطر که هر کدام-
 شان فکر می  کنند مادر، پدر، دوست، پرستار و 
... دیگری را بیشتر از او دوست می  دارد. باالخره 
به  بچه  ها  از جر و بحث  های  مادر  پدر و  صبر 
سر می  رسد و تصمیم می  گیرند بروند به سراغ 
پرستار، یعنی همان کسی که معموال پیشنهادات 
خوبی برای حل کردن مشکالت در چنته دارد. 
پرستار از بچه  ها می  خواهد وارد مسابقه  ای شوند 
چون  شود،  انجام  هم  با  کارهاشان  همه   ی  که 
این  برای حل  و  می  کنند  به هم حسادت  آن  ها 
مشکل باید تمام کارهای این دو هماهنگ با هم 
انجام شود و تمام برخوردها با آن ها هم مشابه 
باشد. شاهزاده  ها قبول می  کنند و از همان لحظه 
مسابقه آغاز می  شود. خالصه برنامه اینطور پیش 
با  بروند،  حمام  هم  با  باید  بچه  ها  که  می  رود 
کالس  های  در  کنند،  بازی  یکسان  وسیله  های 
یکسان شرکت کنند، داستان  های یکسان بشنوند 
دلخوری  نشانه  های  که  هم  شاهزاده  ها   .  .... و 
نشدن  بازنده  برای  می  زند  موج  صورتشان  در 
به بازی ادامه می  دهند. باالخره در پایان روز که 
از آن  ها می- پرستار به سراغ بچه  ها می  رود و 
 پرسد که مسابقه چطور پیش رفته، هر دو ابراز 
را  فردا  نمی  شوند  ولی حاضر  می  کنند  رضایت 
هم به مسابقه  ی حسادت بگذرانند. همان موقع 
که  فهمیده  اند  بچه  ها  می  رسد  نظر  به  که  است 
از  متفاوتی  کارهای  و  رفتارها  متفاوتند،  چون 
آن  ها خواسته می  شود اما وقتی پرستار از شادی 
می  بوسد،  و  می  کشد  آغوش  به  را  شاهزاده  دو 
می  بینیم بچه  ها دوباره شروع به جر و بحث و 
حسادت می  کنند، یکی می پرسد که چرا بوسه  ی 
دیگری بزرگتر است و دیگری هم از بوسه  های 
بیشتر آن دیگری گله دارد! خوب انگار هنوز هم 
بچه ها متوجه نشده  اند فرق گذاشتن بین آن  ها به 

معنی ترجیح دادن یکی بر دیگری نیست!
فرانسوی  نویسنده  ویلمن«  نومان  »کریستین 
کتاب و فارغ التحصیل رشته گفتاردرمانی است. 
کتاب- است.  کتابداری  استاد  هم اکنون  اما 
نیست«،  بد  نام های »کمی ادب  با   های دیگری 
»چه قدر  و  کیمیاگر«  »رابونیای  نینا«،  »پستانک 
حوصله  ام سر رفته« نیز از خانم کریستین نومان 

نیز به فارسی ترجمه شده اند.
کتاب »مسابقه  ی حسادت« برای بلندخوانی و 

اجرای نمایش مناسب است.

گزیده هایی از کتاب:
پرستار ماریان پرید وسط حرف شاع و گفت: 
حسودی  هم  به  شما  عزیزم،  شاهزاده های   -

می کنید، مگر نه؟!
شما  بگذاریم.  مسابقه  یک  می کنم  پیشنهاد   -
یک روز تمام، مثل همیشه با هم بگومگو کنید. 
بازنده کسی خواهد بود که در طول روز نخواهد 
دهد.  انجام  کرده،  برادرش  که  را  کاری  همان 
یعنی مثال اگر یکی بستنی خواست آن دیگری 

هم باید بستنی بخورد.
- من موافقم!

امیلو هم روی دست او بلند شد و گفت:
همیشه  من  که  است  چیزی  همان  این   -

می خواستم.
»مسابقه ی  آغاز  من  پس  خوب،  بسیار   -

حسادت« را اعالم می کنم.

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

سیستم ایمنی کودکان را چگونه تقویت کنیم؟

مظاهر گودرزی: سیزدهم آبان با 
نام دانش آموز گره خورده است، 
دانش آموزانی که این روزها زیاد 
همان  می شود،  شنیده  آن ها  از 
نسلی که گاهی به دلیل عالقه شان 
موسیقی،  از  متفاوتی  نوع  به 
پوشش و حتی نحوه حرف زدن 
برای  حداقل  کردن ،  صحبت  و 

به عالمت تعجب  تبدیل  دیگران 
شدند؛ اما حوادث اخیر در کشور 
سبب شد پای این نسل به میدان 
طوری که  شود،  باز  گفت وگوها 
میزگردها  موضوع  آن ها  شناختن 
گویی  شد،  اندیشه ای  محافل  و 
جدید  مسئله ای  با  جامعه  حاال 
مواجه شده است، مسئله ای به نام 

دهه هشتادی ها.
تکراری ترین  از  یکی  شاید 
که  روزها  این  پرسش های 
به  متفاوتی  جواب  دفعه  هر 
ویژگی های  می شود،  داده  آن 
باشد،  هشتادی  دهه  شخصیتی 
و  معلم  نیک نژاد،  محمدرضا 

گفت وگو  در  آموزش  کارشناس 
ویژگی های  درباره  خبرآنالین  با 
توجه  با  »من  می گوید:  نسل  این 
در  خودم  زیستی  تجربه  به 
مدرسه می گویم مهمترین ویژگی 
این  است،  جسارت  نسل  این 
جسارت هم می تواند جنبه مثبت 
منفی،  جنبه  هم  و  باشد  داشته 

این  این که  است  مهم  آن چه  اما 
بر  مبتنی  دانایی  یک  از  جسارت 

آگاهی حاصل می شود.«
نسل های  »در  می دهد:  ادامه  او 
در فضای خانه،  فرزندان  گذشته 
تاثیر  تحت  جامعه  و  مدرسه 
القا  که  فضایی  بودند،  بزرگترها 
سن  که  است  کسی  دانا  می کرد 
تجربه  که  کسی  و  دارد  بیشتری 
مورد  هم  بیشتر  دارد  بیشتری 
و  امکانات  اما  است،  احترام 
شرایطی که در جامعه امروز ایران 
را  تابو  این  دارد  وجود  جهان  و 
فرزندم  از  من  وقتی  شکست، 
می خواهم موبایل من را که ایراد 

یعنی  کند،  درست  کرده  پیدا 
شکسته  بزرگترها  دانایی  اقتدار 
چیزی  درسی  کتاب  است.  شده 
آن  نسل  این  بچه های  که  نیست 
یاد  چیزی  آن  از  و  بخوانند  را 
و  مجازی  فضای  وجود  بگیرند، 
رسانه ها، افزایش آگاهی در سطج 
جامعه و خانواده، عواملی هستند 
بچه های  امروز  شدند  سبب  که 
این نسل خودشان را محور دانایی 
بدانند. این نسل دیگر پدر و مادر 
و همچنین معلمان خود را دانای 
این که  از  قبل  نمی دانند.  مطلق 
جوانان دهه هشتادی در حوادث 
اجتماعی  سیاسی،  نظم  به  اخیر 
کنند،  اعتراض  کشور  فرهنگی  و 
خانه  در  را  اعتراض  این  آن ها 
انجام داده بودند، اما پدر و مادر 
فرزند  با  حسی  ارتباط  به دلیل 
حرکت  مسیری  در  کرد  سعی 
کند که اصطالحًا نه سیخ بسوزد 
این نسل در مدرسه  نه کتاب،  و 
به  مدرسه  اما  کرد،  اعتراض  هم 
که  اجتماعی  نهاد  یک  عنوان 
است  نزدیک  خانه  به  بسیار 
سعی  و  کرد  تحمل  را  نسل  این 
ایجاد  خودش  در  تغییراتی  کرد 
به  نسل  این  اعتراض  حاال  کند. 
متاسفانه  اما  است  رسیده  جامعه 
تغییر  را  حاکمیت گویی خودش 

نمی دهد.«
به تعبیر  این که  از  جدا  اما 
برای  دانایی  مرجعیت  نیک نژاد 
این نسل تغییر کرده و دیگر لزومًا 
بزرگترها و معلم ها محور دانایی 
نیستند، یکی از ویژگی های دیگر 
با  آن ها  زیاد  مواجهه  نسل  این 
تضادی  است.  تعارض  و  تضاد 

که گاهی از مدرسه و کتاب های 
درسی به آن ها می رسد. طوری که 
چارچوب  در  زندگی شان  سبک 
متفاوت  آن  از  خارج  با  مدرسه 

است.
ملک زاده،  نرگس  همین باره  در 
و  تعلیم  کارشناس  و  معلم 
این  »بچه های  می گوید:  تربیت 
در  که  چیزی  به  توجه  با  نسل 
که  چیزهایی  و  می دیدند  جامعه 
خواندند  درسی  کتاب های  در 
شدند،  آموزشی  تعارض  دچار 
را  مسائل  یکسری  کتاب ها 
دانش آموزان  که  می کنند  مطرح 
کتاب ها  این  کارشناس  مانند 
بعضی  می بردند،  سوال  زیر  را 
درسی  کتاب  موضوعات  مواقع 
دانش آموزان  به  نمی شود  را 
گفت، حتی گاهی برخی معلمان 
مطالب  از  یکسری  گفتن  از 
می کنند  عبور  درسی  کتاب های 
که بتوانند شرایط کالس را حفظ 
کنند، بنابراین هرجایی که معلم ها 
گفت وگو  کالس  سر  بخواهند 
تعارضات  متوجه  کنند  شروع  را 
ادامه  تعارضات  این  می شوند. 
دارد، طوری که ما دانش آموزان را 
چارچوب  یک  درون  مدرسه  در 
حیاط  از  وقتی  اما  می دهیم  قرار 
دیگر  می شوند  خارج  مدرسه 
این  ندارد،  وجود  چارچوب  آن 
برای  مدرسه  در  حضور  مسئله 
دانش آموزان را با چارچوب هایی 
می کند،  سخت  دارد  وجود  که 
دانش آموزان  از  یکسری  بنابراین 
تعارضات  این  با  مواجهه  در 

اعتراض خودشان را در سطح   
... ادامه در همین صفحه 

میرزا علی اکبر صابر

قورخورام!
پـای پــیــاده دوشــــورم چـولـلــره،
خــار مـغیــالن گــورورم، قورخمورام
سیـــر ائــدیـــرم بـر و بـیــابان الری،
غــول بـیــابـان گــورورم، قورخمورام
گــاه اولـــورام بــحـرده زورق نــــن
ورورم، قورخمورام دالــغـالی طـوفان َگَ
گـه چـیــخـیـرام ساحله هر یاندا مین،
وحـشی غــران گــورورم، قورخمورام
گــاه شفـق تــک دوشــورم داغــالرا،
یـانـقـیـلی وولقان گورورم، قورخمورام
گــه انـیــرم سایــه تـک اورمـــان الرا،
یـیـرتـیجی حیوان گورورم، قورخمورام
اوز قــویـورام گــاه نـیــســتــان الرا،
بـیر سوری آصالن گورورم، قورخمورام
مـقــبــره لیــکــده ائـلــه رم گه مکان،
قبــرده خـورتدان گورورم، قورخمورام
مـنـــزل اولــور گــه مـنـــه ویرانه لر،
جن گورورم، جان گورورم، قورخمورام
بــو کـــره ی ارض ده مــن مـــختصر،
مـختـلـف الــوان گورورم، قورخمورام
خــارجـی ملـکونـده ده حتــی گزیب،
چوخ تحف انسان گورورم، قورخمورام
لیــک بـو قورخمازلیـق ایله، دوغروسی!
آی داداش، والـلـهی، بالـلـهی، تالـلهی!
هـاردا مسلمــان گــورورم، قـورخورام
بــی سبب قــورخمئیــورام وجهی وار:
نیــله یــیـم آخـر بو یوخ اولموشالرین
فیـکـرینی قان- قان گورورم، قورخورام
قــورخورام، قـورخورام، قورخورام! ...

دهه هشتادی ها نسلی میان تعارض مدرسه و جامعه

عکس

شرط بند حرفه ای
به  پول  از  پر  کیف  با یک  مسنی  روز خانم  یک 
نمود  کانادا مراجعه  بانک  بزرگترین  از شعب  یکی 
کرد.  افتتاح  دالر  میلیون   ۱ موجودی  با  حسابی  و 
است  مایل  دالیلی  به  گفت  شعبه  رئیس  به  سپس 
شخصًا مدیر عامل آن بانک را مالقات کند. و طبیعتًا 
به خاطر مبلغ هنگفتی که سپرده گذاری کرده بود، 
تقاضای او مورد پذیرش قرار گرفت. قرار مالقاتی 
با مدیر عامل بانک برای آن خانم ترتیب داده شد. 
پیرزن در روز تعیین شده به ساختمان مرکزی بانک 
رفت و به دفتر مدیر عامل راهنمایی شد. مدیر عامل 
به گرمی به او خوشامد گفت و دیری نگذشت که 
آن دو سرگرم گپ زدن پیرامون موضوعات متنوعی 
پیرزن  بانکی  حساب  به  صحبت  آنکه  تا  شدند. 
رسید و مدیر عامل با کنجکاوی پرسید راستی این 
شما  به  تازگی  به  آیا  چیست؟  داستانش  زیاد  پول 
این  خیر،  گفت  پاسخ  در  زن  است؟  رسیده  ارث 
که  ام  مورد عالقه  به سرگرمی  پرداختن  با  را  پول 
پیرزن  ام.  انداز کرده  بندی است، پس  همانا شرط 
ادامه داد و از آنجایی که این کار برای من به عادت 
بدل شده است، مایلم از این فرصت استفاده کنم و 
شرط ببندم که شما شکم دارید! مرد مدیر عامل که 
پیشنهاد  آن  با شنیدن  نحیف داشت  اندامی الغر و 
بی اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه پرسید مثاًل سر 
چه مقدار پول؟ زن پاسخ داد ۲۰ هزار دالر و اگر 
موافق هستید، من فردا ساعت ۱۰ صبح با وکیلم در 
دفتر شما حاضر خواهم شد تا در حضور او شرط 
ببینیم چه کسی  بندی مان را رسمی کنیم و سپس 
منشی  از  و  پذیرفت  عامل  مدیر  مرد  است.  برنده 
خود خواست تا برای فردا ساعت ۱۰ صبح برنامه 
ای برایش نگذارد. روز بعد درست سر ساعت ۱۰ 
وکیلش  ظاهراً  که  مردی  همراه  به  خانم  آن  صبح 
بود در محل دفتر مدیر عامل حضور یافت. پیرزن 
بسیار محترمانه از مرد مدیر عامل خواست کرد که 
در صورت امکان پیراهن و زیر پیراهن خود را از 
تن به در آورد. مرد مدیر عامل که مشتاق بود ببیند 
سرانجام آن جریان به کجا ختم می شود، با لبخندی 
کرد.  عمل  پیرزن  درخواست  به  داشت  لب  بر  که 
آشفته  و  عصبانی  صحنه  آن  دیدن  با  پیرزن  وکیل 
حال شد. مرد مدیر عامل که پریشانی او را دید، با 
تعجب از پیرزن علت را جویا شد. پیرزن پاسخ داد 
من با این مرد سر ۱۰۰ هزار دالر شرط بسته بودم 
که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل بزرگترین بانک 
کانادا در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود 

را از تن بیرون کند.

داستان کوتاه

هؤپ هؤپ نامه

ادامه از همین صفحه...
آن ها  از  دیگر  یکسری  اما  نشان می دهند،  جامعه 
درکنار  می کنند.«  اعتراض  خاموش  به صورت 
زندگی  سبک  میان  سنی  گروه  این  که  تضادی 
و  می کنند  احساس  مدرسه  چارچوب  با  خودشان 
و  دانایی  محور  به  خودشان  شدن  تبدیل  همچنین 
مقایسه  گاهی  دراین باره،  سنتی  باورهای  زدن  پس 
میان خودشان و هم نسلی های شان در سایر کشورها 

می تواند آن ها را به سوژه های اعتراض تبدیل کند.

توجه :متقاضیان باید تا مورخه   1401/08/28 اقدام به دریافت  اسناد از سامانه ستاد نمایند
شهرداری سراب در نظر دارد باستناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شورای اسالمی شهر کشتارگاه دام شهرداری سراب واقع در جاده سراب – 
بیجند را به صورت اجاره یک ساله به پیمانکار ذی صالح واگذار نماید . لذا از کلیه افرادی که در این زمینه سابقه فعالیت دارند دعوت می شوند تا در این مزایده 

شرکت نمایند .      

۱-موضوع مزایده: اجاره ساالنه کشتارگاه دام سراب و اجاره ماشین یخچال دار به همراه راننده 
۲-محل مزایده : شهرداری سراب 

۳-مدت انجام مزایده : ۱۲ ماه شمسی )شروع قراداد از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت ۱۲ ماه(
۴-مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده قید شده در جدول باال را به شماره حساب

 ۳-۲۳۶۷۸۱۸-۱۱-۲۰۱۱ و یا شماره شباء )IR ۱۸۰۶۰۰۲۰۱۱۰۱۱۰۲۳۶۷۸۸۱۸۰۰۳( بنام شهرداری سراب نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز و 
فیش واریزی یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی )که از تاریخ بازگشائی پاکت باید سه ماه مهلت داشته باشد( را در پاکت تضمین )پاکت الف( و پیشنهادات فنی 
و مدارک و سوابق کاری و شرایط مزایده و اسناد ارزیابی را در پاکت ) ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( و مجموعه را در 

پاکت مناسب و مهر شده تحویل نمایند .
۵- افراد واجد شرایط می توانند اسناد مزایده را در مقابل فیش واریزی ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵۸۸۰۰9 بنام شهرداری سراب نزد بانک ملی 

خریداری کنند مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است.
۶-پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی و تا آخر وقت اداری ۱۴۰۱/۰9/۰۸به نشانی سراب خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری- 

دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود. 
۷- سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است. 

۸- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است.

9- هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
۱۰- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قراداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و درصورت انصراف هریک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۱- متقاضیان جهت دریافت مدارک مزایده و کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن ۸-۴۳۲۲۸۱۶۷ تماس حاصل فرمایند.
۱۲-شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد :۵۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۰۳

۱۳-متقاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

   آگهی مزایده نوبت اول

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ مزایده ساالنه مبلغ مزایده ماهانهموضوعردیف
مدت اجاره )ماه (مزایده )ریال (
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