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زيگمون��د فرويد ،روانكاو معروف اتريش��ي در  6مه
1856م از پدر و مادري يهودي در چكسلواكي به دنيا
آمد و در چهارسالگي به همراه خانوادهاش به وين در
اتري��ش رفت.وقتي كه فرويد دوران دبيرس��تان را به
پايان رسانيد ،ميل به ش��ناخت انسان ،او را به سوي
آموزش تحقي��ق درعلم فيزيولوژي و كالبدشناس��ي
كش��اند و براي اي��ن منظ��ور ،در هفده س��الگي در
دانش��كده پزشكي ثبت نام كرد.فرويد در ابتدا تمايلي
خالص علميعالقه
به طب نشان نميداد و به تحقيق
ِ
بيشتري داشت.بااين حال از  29سالگي كار خود را به
عنوان طبيب متخصص اعص��اب آغاز كرد و پس از
چن��دي در درمان بيماريهاي رواني و نيز در رش��ته
روانشناس��ي تبحر پيدا كرد.از سال 1895م تا پايان

«زيگموند فرويد» که بود؟

عمر ،فرويد ،س��خت به كار دانش نوين روانشناسي
و روانكاوي مش��غول بود.او نظريهه��ا و عقيدههاي
خود را بر تجربههايى كه از درمان بيماران خويش به
دست ميآورد پايه گذاري نمود.فرويد به اين نكته پي
باليني بيماران رواني براي
برد كه نتايج آزمايشهاي
ِ
تش��خيص بيماري كافي نيست و تنها كاربرد جراحي
و ميكروسكوپ نميتواند همه مسائل مغز را بگشايد.
شيوهاي كه فرويد براي بهبود اين بيماران ابتكار كرد
اين بود كه در حالي كه بيمار در حال استراحت مطلق
و هوش��يار بود از او ميخواست افكاري كه از مغزش
ميگذرد مسلسلوار به زبان آورد.اين شيوه كه عبارت
از كش��اندن انديشه از ضمير ناخودآگاه به ضمير آگاه
اس��ت ،به زودي به نام تحليل روان��ي يا روانكاوي

حکايت

کشف آنتي بادي که از ابتال به کوويد ۱۹جلوگيري ميکند

محققان آنتي بادي کشف کردهاند که اجازه نميدهد سلولهاي بدن انسان به ويروس کوويد ۱۹مبتال شوند.
به گزارش مهر ،محققان ادعا ميکنند آنتي بادي را کشف کردهاند که از ابتال به ويروس SARS-CoV-۲
جلوگيري ميکند.اين آنتي بادي  ۴۷D۱۱نام دارد و پروتئينهاي اسپايک کوويد  ۱۹را هدف ميگيرد.ويروس
با استفاده از اين پروتئينها به سلول ميچسبد و فرد را مبتال ميکند.آزمايش در موشها نشان داد اين آنتي
بادي به پروتئين اس��پايک ويروس کوويد  ۱۹ميچس��بد و اجازه نميدهد آنها به ديوار سلول متصل شوند.به
عبارت ديگر آنتي بادي مذکور به طور موثر پروتئين اس��پايک کوويد  ۱۹را خنثي ميکند.اين کش��ف اميدها
براي درمان کوويد  ۱۹را افزايش داده اس��ت.به گفته محققان اگر اين آنتي بادي به بدن انس��ان تزريق شود،
مس��ير ابت�لا به عفونت را تغيير ميدهد يا در برابر ويروس از ب��دن فرد محافظت ميکند.گروهي از محققان
اروپايي با بررس��ي  ۵۱س��تون سلولي در موشهاي مهندسي ش��ده (تا ژن انسان را حمل کنند) به اين نتايج
دست يافتند.البته در اصل آنتي بادي مذکور ويروس کرونايي را در هدف ميگيرد که SARS-CoV-۱نام
دارد و به شيوع سارس در  ۲۰۰۳ميالدي منجر شد.اما محققان ادعا ميکنند اين آنتي بادي ميتواند ويروس
 SARS-CoV-۲را نيز خنثي کند زيرا هر دو ويروس از يک خانواده هستند.برند-جان بوش محقق ارشد
اين پژوهش و اس��تاد دانش��گاه Utrechtميگويد :اين تحقيق براس��اس فعاليتهاي پيشين ما روي آنتي
باديهاي ويروس  SARS-CoVانجام شده است.با استفاده از مجموعه آنتي باديهاي ،SARS-CoV
نوع جديدي از آنتي بادي را شناس��ايي کرديم که عفونت  SARS-CoV-۲را در س��لولهاي کشت شده
خنثي ميکند.او در اين باره ميافزايد :چنين آنتي بادي خنثي کنندهاي ميتواند مسير عفونت در فرد مبتال را
تغيير دهد ،به پاکس��ازي ويروس يا مقاوم کردن افراد س��الم در برابر آن کمک کند.به گفته بوش توانايي اين
آنتي بادي براي خنثي کردن دو رش��ته از ويروس SARS-CoVنش��ان دهنده پتانسيل آن براي مقابله با
بيماريهايي است که در آينده از ويروس کرونا به وجود ميآيند.
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معروف ش��د.وقتي فرويد براي اولين بار تئوري خود
را مط��رح نمود ،دني��ا با ضربه عظيميمواجه ش��د و
هنگاميكه وي در س��ال 1896م ،منش��أ اختالالت
رواني را ناكاميهاي جنسي عنوان كرد ،روانشناسان
سراس��ر دنيا را به واكنش عليه خود واداشت.منتقدان
فرويد نسبت به آراء او كه خواهان آزادي مفرط جنسي
بود اعتراض ميكردند و معتقد بودند كه اين مس��ئله،
تمام موضوعات زيب��اي اين دنيا همچون معصوميت
دوران كودكي را زير س��ؤال ميبرد.مس��ئله ديگري
كه مورد اعت��راض قرار گرفت ،دخالت فرويد در امور
ش��خصي بيمارانش بود.ميراث فرويد ،بحث و جدال
بسياري را برانگيخت و تا سالهاي متمادي ،يافتههاي
او مورد نقد و بررسي پژوهشگران ،دانشجويان و حتي

انسانهاي عادي قرار گرفت.فرويد منشأ انديشهها و
رفتار انس��ان را ضمير ناخودآگاه وي ميداند و ريشه
بس��ياري از دردها و عقدهها را ،در واپس زدگيهاي
دوران كودكي ميشمارد.در سال 1938م كه نهضت
نازيس��م از مرزهاي آلمان تجاوز كرد و اتريش را فرا
گرفت ،فروي ِد يهودي ،به همراه دخترش به انگلستان
پناهنده شد.وي در آنجا به عضويت انجمن سلطنتي
انتخاب گش��ت و سرانجام در  23سپتامبر 1939م در
 83سالگي بر اثر حمله قلبي درگذشت.جسد فرويد را
بنا به وصيت خودش س��وزاندند و تبديل به خاكستر
كردن��د.از زيگموند فرويد آث��ار متعددي برجاي مانده
كه آينده يك توهم ،آشوب تمدن ،روانشناسي توده
و تعبير رؤيا از آن جملهاند.

تشییع پیکر شهید مدافع حرم «محمد اینانلو»

توليد کوچکترين ربات ميکروالکترونيکي دنيا

محققان از توليد کوچکترين ربات ميکروالکترونيک جهان خبر دادهاند که به عنوان بخش��ي از پيش��ران
موتور جت مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت.به گزارش مهر ،اس��تفاده از اين ميکروربات در موتور پيشران
جت تحولي اساس��ي در آن ايجاد ميکند که از ده س��ال قبل به اين س��و شاهد تغييرات چشمگيري نبوده
اس��ت.اين ربات بس��يار کوچک تخت تنه��ا  ۰.۸ميليمتر طول و  ۰.۸ميليمتر پهن��ا دارد و ضخامت آن نيز
صرف ًا ۰.۱۴ميليمتر اس��ت.ربات يادش��ده به صورت بي سيم با يک سيستم انتقال داده در ارتباط است و بعد
از دريافت س��يگنالهاي الکتريکي توس��ط يک س��يم پيچ القايي در مرکز ربات يادشده ،فرآيند گرم شدن
نانولولههاي پليمري آن آغاز ميش��ود و اين امر موجب فعاليت ربات مذکور ميشود.در درون نانولولههاي
پليم��ري اين ربات مقداري پالتينيوم هم وجود دارد که موجب واکنش��ي کاتاليس��تي ش��ده و حبابهاي
اکس��يژني توليد ميکنند که حرکت آنها به رانش پيش��ران موتور جت کمک ميکند.محققان يک بازوي
دس��ت ساز را هم براي تسهيل فعاليت اين ريزربات تهيه کردهاند که در قالب يک محرک تشکيل شده از
يک پليمر گرماس��نج عمل ميکند.اين بازو در واکنش به کاهش يا افزايش گرما مس��ير حرکت نانولولهها
را باز و بسته ميکند و از اين طريق عملکرد پيشران را بهبود ميبخشد.از اين اختراع جديد ميتوان براي
تسهيل انتقال داروها در بخشهاي مختلف بدن نيز استفاده کرد.پژوهش يادشده توسط  ۱۲محقق از کشور
آلمان انجام ش��ده که يکي از آنها به نام مريم فقيه ايراني االصل بوده و در مؤسس��ه نانو علوم يکپارچه در
شهر درسدن آلمان مشغول فعاليت است.

عکس :مهر

بازديد سه مسافر از «رم»

روزي سه مسافر به شهر رم مسافرت کردند.آنها با پاپ مالقات
نمودند.پاپ از مسافر اول سوال کرد« :چند روز قرار است که در
اينجا بماني؟»مس��افر اولي گفت«:س��ه ماه».پاپ گفت« :پس
خيلي از مکانهاي ديدني رم را ميتواني ببيني»مس��افر دوم در
پاس��خ به س��ئوال پاپ گفت« :من هم شش ماه ميمانم».پاپ
گفت« :پس تو بيشتر از همسفرت ميتواني مکانهاي ديدني رم را
ببيني».مسافر سوم گفت« :ولي من فقط دو هفته ميمانم».پاپ
به او گفت« :پس تو از همه خوش ش��انس تري.چون ميتواني
هم��ه مکانهاي ديدني اين ش��هر را ببيني».مس��افرها تعجب
کردند زيرا متوجه پاس��خ و منطق پاپ نش��دند.تصور کنيد اگر
هزار س��ال عمر ميکرديد ،متوجه خيلي چيزها نميش��ديدزيرا
خيلي چيزها را به تاخي��ر ميانداختيد.اما از آن جايي که زندگي
خيلي کوتاه است ،نميتوان چيزهاي زيادي را به تاخير انداخت.
ب��ا اين حال،مردم اين کار را ميکنند.تصور کنيد اگر کس��ي به
شما ميگفت فقط يک روز از عمرتان باقي است ،چه ميکرديد؟
آي��ا به موضوعات غيرضروري فک��ر ميکرديد؟ نه،همه آنها را
فراموش ميکرديد.عشق ميورزيديد ،مراقبه ميکردي د زيرا فقط
بيست و چهار ساعت وقت داشتيد و موضوعات واقعي و ضروري
را به تاخير نميانداختيد.

سريعترين دوربين دنيا از راه رسيد

محققان از توليد دوربيني خبر دادهاند که سريعترين دوربين جهان محسوب شده و با سرعت  ۷۰تريليون فريم
در ثانيه قادر به عکاسي است.به گزارش مهر ،بهترين دوربينهاي تلفن همراه جهان ميتوانند با سرعت زير
هزار فريم در ثانيه عکس بگيرند ،اما اين رقم در مورد دوربينهاي حرفهاي تجاري به چند هزار فريم در ثانيه
ارتقا مييابد.س��ريعترين دوربين جهان با س��رعت عکاسي  ۷۰تريليون فريم در ثانيه قادر به عکاسي از امواج
نور نيز خواهد بود.دوربين يادشده که در دانشگاه کل تک ساخته شده CUSP،نام گرفته و براي عکاسي از
پالسهاي کوتاه اشعه ليزر استفاده ميکند که مدت زمان تابش هريک از آنها تنها يک فمتوثانيه است.هر فمتو
برابر با  ۱۰به توان منفي  ۱۵ثانيه است.سيستم اپتيکي اين دوربين پالسهاي ياد شده را به تابشهاي نوري
کوچکتري تقسيم ميکند و هريک از آنها با اتصال به حسگرهايي خاص در اين دوربين تصوير نهايي را توليد
ميکنند.سريعترين دوربين جهان تا قبل از توليد اين دوربين قادر به ثبت  ۱۰تريليون فريم در ثانيه بود.

بعد از خروج مفتضحانه آمریکا از افغانستان؛

«اف بی آی» نخستین بخش از اسناد مربوط به  ۱۱سپتامبر را منتشر کرد

پلیس فدرال آمریکا طبق دس��تور بایدن و بعد از ناکامی
نظامی آمریکا در افغانستان ،بخشی از اسناد محرمانه ای
را که حاکی از نقش برخی از مقام های عربستان سعودی
در حمالت  ۱۱سپتامبر است؛ منتشر کرد .به گزارش مهر
به نقل از سی ان ان ،پلیس فدرال آمریکا نخستین بخش
از اس��ناد مربوط به تحقیق پیرامون حمالت  ۱۱سپتامبر
را که در آن دولت عربس��تان سعودی مظنون به حمایت
از هواپیماربایانی اس��ت که این حادثه را رقم زدند؛ منتشر
کرد .این اقدام بر اس��اس فرمان اجرایی جو بایدن رئیس
جمهور آمریکا انجام ش��د حال آنکه گمان میرود هدف
وی منحرف کردن اذهان عمومی از خروج غیرمسئوالنه

از افغانس��تان و افشای بیهودگی حضور  ۲۰ساله نظامیان
آمریکایی در این کشور باشد .اسنادی که به تازگی از رده
طبقه بندی محرمانه خارج شدهاند به تحقیقات اف بی آی
در س��ال  ۲۰۱۶بازمی گردد و حاوی تحقیقاتی است که
این نهاد در باب حمایت لجستیکی یک مقام کنسولگری
عربستان و همچنین یک مقام اطالعاتی سعودی از دست
کم دو نفر از هواپیمارباهایی داش��ته است که در ماجرای
 ۱۱سپتامبر دخیل هس��تند .البته حتی بعد از گذشت ۲۰
سال ،اسناد تازه منتشر شده همچنان درگیر سانسورهای
چشمگیری هستند .با این حال در آنها با جزئیات به دایره
ارتباطات مظنونین و شهادت شاهدین پرداخته میشود که

بر مبنای آن ،اف بی آی به «عمر البیومی» افسر اطالعاتی
سعودی که تحت پوش��ش یک دانشجو در لس آنجلس
حضور داشته ،مظنون شده است .وی متهم به ارائه کمک
مالی و لجس��تیکی به دو تن از هواپیماربایان اس��ت .روز
چهارش��نبه هفته گذشته ،سفارت عربس��تان سعودی در
واشنگتن از انتشار این اسناد استقبال کرد و مدعی شد که
طرح هرگونه اتهام علیه ریاض اشتباه است .البته به نظر
هم نمیرسد که واشنگتن قصد داشته باشد در این ماجرا،
انگشت اتهام را به سمت دولت ریاض بگیرد و احتما ًال این
طور وانمود میش��ود که عواملی تندرو در برخی نهادهای
وابسته به رژیم آل سعود در این مسئله دخیل بودهاند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان مرکزی در نظر دارد مناقصه عمومی به ش��ماره (،)2000001072000046( ،)2000001072000045( ،)2000001072000044
( )2000001072000047را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایند کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف

1

2

3

4

موضوع
تکمیل شبکه توزیع آب و آبیاری فضای
سبز شهرک صنعتی ساوه

شبکه برقرسانی به فاز توسعه و بهینه
سازی شبکه فاز قدیم شهرک صنعتی
احداث شبکه برق  20کیلو ولت در
شهرک صنعتی دلیجان

اجرای خط انتقال آب و تکمیل شبکه
توزیع آب شهرک صنعتی زاویه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند

نوع برگزاری

مبلغ برآورد (ریال)

دو مرحله ای

45/458/697/044

2/280/000/000

15/967/028/952

80/000/000

11/712/671/416

590/000/000

13/905/014/368

700/000/000

یک مرحله ای با ارزیابی
کیفی

یک مرحله ای
یک مرحله ای با ارزیابی
کیفی

ارجاع کار (ریال)

رتبه

مدت (ماه)

آب

6

نیرو ،تاییده
شرکت برق

نیرو ،تاییدیه
شرکت برق
آب

4

3

4

ن��وع تضمی��ن ش��رکت در فرایند ارج��اع کار :به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مش��ارکت و یا واریز نقدی به حس��اب جاری منابع داخلی به ش��ماره حس��اب
 4001103506375974نزد بانک مرکزی
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1400/06/23می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  41:30روز دوشنبه مورخ 1400/06/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1400/07/10
زمان بازگشایی پاکتها ساعت  9روز یکشنبه مورخ 1400/07/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی تلفن  08633443209کارشناس ذیربط – تلفن  08633443311امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  02141934دفتر ثبت نام 02188969737 :و 02185193768
م الف1189530 :

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

توجه به اينكه ش��هرداري بندر بوش��هر در نظر دارد نس��بت به برونسپاري خدمات امور حمل و نقل س��ازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر از طريق برگزاري مناقصه عمومی در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به شركتهاي معتبر و واجد شرايط اقدام نمايد ،لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي شود مطابق جدول زمانبندي ذيل به
سامانه مذکور به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید.الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
موضوع پروژه

شماره فراخوان

مدت قرارداد

مبلغ تضمين شرکت در
مناقصه
(به ريال)

نوع قرارداد – میزان حجم

برآورد اولیه (ریال ) به
صورت سالیانه

صالحیت مورد نیاز

برونسپاري خدمات امور حمل و نقل سازمان
حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۹

 12ماه

3/500/000/000

حجمي /معادل 18179
نفر ساعت به صورت
ماهیانه

69/225/260/064

صالحیت اداره کل تعاون کار
و رفاه اجتماعی در کد امور
حمل و نقل

توضيحات:
1ـ تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز وجه نقد به حساب
سپرده شماره  1000181356907پست بانک مطابق شرایط مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردد.
2ـ تاريخ فروش اسناد :كليه متقاضيان ميتوانندحداكثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخه  1400/06/23از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد فراخوان را دريافت نمايند.
3ـ مهلت تحويل اسناد :تا ساعت 14روز شنبه مورخه  1400/07/03از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت
4ـ تاريخ بازگشايي پاكتها :روز یکشنبه مورخه  1400/07/04راس ساعت /10ده صبح.
5ـ مكان بازگشايي :شهرداري مركزي بندر بوشهرروبروي ميدان شهرداري طبقه چهارم -سالن اجتماعات.
6ـ ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
7ـ حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مناقصه آزاد است.
8ـ ضمن ًا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس WWW.BUSHER.IR:درج گرديده است.
9ـ هرگاه برنده اول،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
10ـ شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
11ـ هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان ميباشد.

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

شهرداری اسالمشهر درنظر دارد به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر ،نسبت به فروش امالک متعلق به شهرداری اسالمشهر به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت
در مزایده و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند.ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود هزینه درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به
عهده برنده مزایده عمومی می باشد.
مشخصات موضوع مورد مزایده عمومی:
ردیف
1
2
3
4
5

موضوع مزایده عمومی
فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی پالک ثبتی  42/40068واقع در اسالمشهر-خیابان زرافشان-کوچه اسدیان
فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی پالک ثبتی  42/40069واقع در اسالمشهر-خیابان زرافشان-کوچه اسدیان
فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی پالک ثبتی  42/40070واقع در اسالمشهر-خیابان زرافشان-کوچه اسدیان
فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی پالک ثبتی  42/40071واقع در اسالمشهر-خیابان زرافشان-کوچه اسدیان
فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی پالک ثبتی  42/40072واقع در اسالمشهر-خیابان زرافشان-کوچه اسدیان

به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
چاپ اول1400/06/15 :
چاپ دوم1400/06/22 :
مهلت دریافت اسناد مزایده  :از مورخ  1400/06/22الی 1400/06/31
مهلت تحویل اسناد مزایده1400/07/1 :
جلسه کمیسیون عالی معامالت :ساعت 14:30:مورخ 1400/07/3

مجوز
5/4/1980
5/4/1980
5/4/1980
5/4/1980
5/4/1980

مساحت ملک (متر مربع)
343/30
341/90
340/50
339/10
337/70

مبلغ پایه کارشناسی(ریال)
55/000/000/000
54/700/000/000
54/500/000/000
54/300/000/000
54/000/000/000

مبلغ سپرده شرکت مزایده( ریال)
2/750/000/000
2/735/000/000
2/725/000/000
2/715/000/000
2/700/000/000

محسن حمیدی -سرپرست شهردار اسالمشهر
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