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روزنامه

کشکول

دستگاهی که بدون درد، قند خون را 
اندازه گیری می کند

گیالن امروز- یک دستگاه پوشیدنی جدید می تواند بدون درد و ناراحتی 
و  دانشمندان  گزارش ها،  براساس  کند.  اندازه گیری  را  خون  قند  میزان 

مخترعان کالیفرنیایی این دستگاه را ساخته اند.
به گزارش سایت ae.۲۴؛ دستگاه بدون هیچ گونه دردی با مجموعه ای از 
میکروسوزن ها روی پوست قرار می گیرد. این سوزن ها از مایع زیر پوست 
خوانش می گیرند و سپس داده ها را به یک برنامه اختصاصی در گوشی 
هوشمند ارسال می کنند. محققان امیدوارند که این دستگاه به زودی وارد 

بازار ها شده و افراد دیابتی در زندگی روزمره از آن استفاده کنند.
جوزف وانگ،استاد مهندسی نانو می گوید: این دستگاه می تواند چندین 
نشانگر زیستی را به طور همزمان اندازه گیری کند و به کاربران این امکان 
را می دهد تا سالمت و تندرستی خود را در حین انجام فعالیت های روزانه 

خود نیز نظارت کنند.
به  هر یک  که  تشکیل شده  میکروسوزن  از ۲۵  این دستگاه  وصله)پچ( 
به  انسان است. محققان می گویند چسباندن آن  اندازه عرض یک موی 
بازوی کاربر باعث درد نمی شود، زیرا سوزن های ظریف به سختی به سطح 
پوست نفوذ می کنند. آنزیم های مختلف روی نوک ریز سوزن ها با الکتات و 
گلوکز موجود در مایع بینابینی، مایع اطراف سلول های زیر پوست، واکنش 

می دهند.
گفته شده، این فعل و انفعاالت جریان های الکتریکی کوچکی تولید می کند 
که توسط حسگر های الکترونیکی تجزیه و تحلیل می شود. در آزمایش ها، 
این پوشیدنی بر روی پنج داوطلب که در حین ورزش، خوردن یک وعده 
غذایی و نوشیدن یک لیوان ، دستگاه را روی بازوی خود قرار می دادند،برای 

نظارت مستمر سطح گلوکز داوطلبان به الکتات آزمایش شد.
گزارش ها حاکی از آن است که اندازه گیری های که با این آزمایش انجام 
شد  با اندازه گیری های قند خون، آناالیزر تنفس، و همچنین اندازه گیری 

الکتات خون که در آزمایشگاه انجام می شود، مطابقت دارد. 

سیارکی به اندازه یک ساختمان از کنار 
زمین عبور می کند

گیالن امروز- یک سیارک به اندازه یک ساختمان در فاصله ای بسیار امن، 
دقیقاً مانند سایر سنگ های فضایی غول پیکر که می شناسیم، در نزدیکی 

سیاره ما حرکت می کند.
به گزارش space.com، مرکز مطالعات اجسام نزدیک به زمین بر اساس 
داده های خود می گوید: این سیارک که JF۴۲ ۲۰۰۶( ۴۶۷۴۶۰( نام دارد 
در فاصله ای به اندازه ۱۴ برابر مسافت زمین تا ماه از سیاره ما قرار گرفته 
است. در شرایط واقعی و به طور تقریبی این سیارک در فاصله ۳.۵ میلیون 

مایل )۵.۷ میلیون کیلومتر( از سیاره ما قرار دارد.
مسافت دور زدن این سیارک به دور زمین ۳۸۰ تا ۸۶۰ متر تخمین زده 
شده است. منظومه شمسی ما دارای سیارک ها و دنباله های متعددی است 

که در اطراف ما درحال حرکت هستند.
ناسا برخی از سیارک ها را به عنوان »بالقوه خطرناک« طبقه بندی می کند. 
این اصطالح از یک محاسبه پیچیده مربوط به فاصله نزدیک شدن جسم 
به زمین در اندازه ای بزرگ تر از ۱۵۰ متر و سایر عوامل به دست آمده 
است. این آژانس فضایی به دلیل احتمال برخورد ناچیز سیارک ها به زمین، 
فهرستی از آن ها را جمع آوری کرده و نظارت می کند. همچنین می گوید 
هیچ کدام از این سیارک ها نگران کننده نیستند. این فهرست هر از گاهی 
به روز می شود، مانند حذف سیارک آپوفیس در فهرست سال ۲۰۲۱ که 

نمونه ای این به روز رسانی است.

 
خطرناک ترین پنیر جهان

گیالن امروز- جزیره ساردینیا ایتالیا در میانه دریای تیرنی قرار دارد و 
از دور به ایتالیا خیره شده است. مناظر داخلی جزیره که توسط یک خط 
ساحلی ۱۸۴۹ کیلومتری از سواحل شنی سفید و آب های زمرد احاطه 

شده اند تپه ها و کوه های غیرقابل نفوذ را تشکیل می دهد.
به گزارش سی ان ان، در همین منحنی های تند است که چوپان ها پنیر 
کاسو مارزو را تولید می کنند پنیر آلوده به انگل که در سال ۲۰۰۹ میالدی 

رکورد جهانی گینس خطرناک ترین پنیر جهان را از آن خود ساخت.
این پنیر با شیر گوسفند تهیه می شود سپس مگس پنیر یا پیلوفیا تخم خود 
را در این پنیر می گذارد و حشرات هم در البالی این پنیر پیدا می شوند. 
به ترتیب پروتئین ها در این روند تشکیل شده و یک پنیر خامه ای شکل 
نرم ایجاد می شود. بعضی از افراد محلی این پنیر را به قدری می چرخانند 
تا کرم های داخل آن با محتویات پنیر مخلوط شوند. افرادی که حاضر به 
آزمودن و هضم این غذا شده اند اذعان کردند که کاسو مارزو طعم و مزه 

خوب و تندی داشته و مزه آن ساعت ها زیر زبان شان باقی مانده است.
برخی اظهار داشته اند که این پنیر می تواند برای سالمتی انسان تهدیدی 
جدی باشد چرا که وجود کرم ها می توانند به زندگی آنان در روده انسان و 
ایجاد میازیس )بیماری ای ناشی از حضور الرو مگس ها در بافت های زنده 
و یا مرده است( بیانجامد. فروش تجاری این پنیر ممنوع است، اما مردم 
»پائولو سولیناس« غذاشناس  را می خورند.  آن  قرن هاست که  ساردین 
۲۹ساله اهل ساردین می گوید: »هجوم انگل طلسم و لذت این پنیر است«. 
سولیناس می افزاید: »برخی از چوپان ها پنیر را یک لذت شخصی منحصر 
به فرد می دانند چیزی که تنها تعداد کمی از افراد می توانند آن را امتحان 
کنند«.  کاسو مارزو معموال در پایان ژوئن تولید می شود زمانی که شیر 
محلی گوسفند شروع به تغییر می کند، زیرا حیوانات وارد زمان تولید مثل 
می شوند و علف ها به دلیل گرمای تابستان خشک می شوند. اگر در روز 
پنیرسازی باد گرم مدیترانه ای سیروکو بوزد کار مگس راحت تر خواهد شد 
چرا که پنیر ساختار ضعیف تری خواهد داشت. پنیر خوراکی در بازه زمانی 

سه ماهه آماده خواهد شد.
اگرچه این پنیر مورد احترام ساکنان محلی است، اما وضعیت قانونی آن 
یک منطقه خاکستری محسوب می شود. کاسو مارزو به عنوان یک محصول 
سنتی ساردینیا ثبت شده است و به همین دلیل به صورت محلی محافظت 

می شود. 
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گیالن امروز- برای بیشتر عالقه مندان به دنیای تکنولوژی، کامپیوتر ساده ترین 
ماشینی است که می توان آن را تهیه، استفاده و تقریباً درک کرد. با این حال 
برای افرادی که خیلی عالقه مند به تکنولوژی و دنیای آن نیستند، استفاده از هر 

دستگاهی که به این صنعت مرتبط باشد کمی ترسناک 
و دلهره آور است.

در این گزارش ۱۰ باور عامیانه در مورد کامپیوتر ها را که 
واقعیت نداشته، ولی هنوز هم در میان مردم رواج دارند 

مرور شده است، پس در ادامه با ما همراه شوید.
یکپارچه سازی  را  خود  درایو  مداوم  باید  شما   -۱

کنید
اولین نکته ای که در مورد کامپیوتر های مدرن باید بدانید 
اصطالح  به  یا  و  یکپارچه سازی  به  اصال  که  است  این 
دیفرگ کردن نیازی ندارند. سیستم های کامپیوتری که از 
سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند دارای یک قابلیت 
داخلی مرتب سازی هستند که به صورت خودکار در پس 
زمینه ویندوز در یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده اجرا 
استفاده می کنید هم  عامل مک  از سیستم  اگر  می شود. 
فایل سیستمی  دارای یک  بگوییم دستگاه های مک  باید 
به  را  فایل ها  که  هستند   )macos HFs+( عنوان  با 
صورت خودکار طی روندی که از آن با عنوان HFc یا 
یاد می شود،   Hot File adaptive clustering

دیفرگ می کنند.
به عالوه بسیاری از کامیپوتر های امروزی با حافظه فلش 
یا ssd به بازار عرضه می شوند که هیچگاه نباید آن ها را 

دیفرگ کرد چراکه باعث آسیب به ssd خواهد شد.
۲- ویروس و نرم افزار جاسوسی باعث کند شدن کامپیوتر می شود

اکثر کاربران وقتی سیستم کامپیوترشان دچار کندی می شود، سریعاً به این فکر 
می کنند که دستگاه شان دچار بدافزار شده است. در اینجا ما قصد داریم تفاوت 

بین بدافزار، ویروس، نرم افزار جاسوسی و ... را توضیح دهیم.
احتمال این که سیستم شما دچار بدافزار شده باشد، وجود دارد، اما باید توجه 
داشته باشید که بدافزار های امروزی به قدری خالقانه طراحی می شوند که بدون 
این که کاربر متوجه شود در پس زمینه به سرقت اطالعات ادامه دهند. به همین 
دلیل هم معموالً هیچ اختاللی در عملکرد سیستم و یا کاهش سرعت به دلیل 

آلوده شدن رایانه مشاهده نخواهید کرد.
صورت  به  را  زیادی  برنامه های  اینکه  خاطر  به  شما  کامپیوتر  زیاد  احتمال  به 
 cpu متوالی اجرا کردید و یا افزونه های غیرضروری و پالگین هایی که مصرف
را به حداکثر رسانده اند عملکردی کند از خود نشان می دهد که در نهایت منجر 
یه کاهش فضای آزاد رم و فضای دیسک یا مشکالت سخت افزاری خواهد شد. 
به خاطر داشته باشید که این مشکل به خاطر کهنه شدن کامپیوتر نیز می تواند 

صورت بگیرید که در این مواقع باید اقدام به تعویض آن کنید.
۳- استفاده از نرم افزار های “cleaner” بهبود عملکرد کامپیوتر را به 

همراه خواهند داشت
بار ها عناوینی نظیر “دانلود برنامه حذف بدافزار ها برای چند برابر کردن سرعت 
سیستم” را دیده ایم؛ این برنامه ها به کاربران خود قول این را می دهند تا خطا های 
رجیستری را پاک کرده، آپدیت های درایور ها را دانلود کرده، برنامه هایی که به 
از  را  خود  رایانه شخصی  یا  و  کرده  پاک  را  نیستند  قابل حذف  دستی  صورت 

مشکالتی که منبع نامشخصی و یا مشکوکی دارند به طور کامل تمیز کنند.
در حقیقت باید بدانید که این ابزار ها به درد نخورد بوده و از هر سیستم عاملی 
این  داشت!  نخواهید  نیاز  آن ها  نصب  و  دانلود  به  هیچ وقت  کنید  استفاده  که 
برنامه ها معموالً برای انتقال بدافزار از جمله نرم افزار های جاسوسی و یا تبلیغاتی 
مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ وقت کار مفیدی برایتان انجام نخواهند داد! 
توجه داشته باشید که ورودی های رجیستری بسیار کوچک هستند و حذف آن ها 
فضای زیادی را در اختیارتان قرار نخواهد داد که بتوانید عملکرد موثری از آن 
دریافت کنید! در مورد آپدیت درایور ها نیز باید بگوییم شما به راحتی خودتان 
می توانید هر زمان که خواستید این درایور ها را دانلود کنید؛ و در صورتی که به 
شما قول حذف فایل هایی که قادر به پاک کردن آن ها نیستید را می دهند باید 
بدانید که این فایل ها بسیار کوچک بوده و حجم بسیار کمی را در رجیستری 

اشغال می کنند و نیازی به نگرانی در مورد آن ها نخواهید داشت.
در مجموع، مشکالتی که توسط این برنامه ها حل می شوند معموالً اصاًل مشکل 
نیستند، اما سازندگان به تبلیغاتی که انجام می دهند به کاربران این حس را القا 

می کنند که ارزش خرید و دانلود را دارند!
۴- به نرم افزار آنتی ویروس نیازی ندارید

دو  این  معموالً  می شنویم  آنتی ویروس  به  نیاز  عدم  برای  که  اصلی  دلیل  دو 
این سیستم عامل  و  استفاده می کنم  از سیستم عامل مک  مورد هستند: “من 
ویروسی نمی شود” یا “کار خاصی حین آنالین بودن انجام نمی دهم و از تورنت و 
سایت های دارای اسپم استفاده نمی کنم به همین دلیل هم سیستم من ویروسی 

نخواهد شد”
باید بدانید که هر دو دلیل کاماًل اشتباه بوده و همیشه به برنامه آنتی ویروس 

نیاز خواهید داشت.
مقابل  در  نسبتاً  در گذشته  می پردازیم. سیستم های مک  کاربران مک  به  ابتدا 
ویروس ها مقاوم بودند، اما دلیل آن عدم تسلط برنامه نویسان به این سیستم عامل 
بوده و به خاطر این که کامیپوتر هایی که از سیستم ویندوز استفاده می کردند بازار 
عمده را از آن خود کرده بودند، بیشتر برای این سیستم عامل ویروس ساخته 

می شد.
با گذشت زمان سیستم عامل مک توانست در بازار جایگاه خود را پیدا کند و 
هکر ها از این قضیه مطلع شدند؛ حاال امروزه سیستم های مک در برابر ویروس 

مصون نبوده و دچار بدافزارها، ویروس و آلودگی می شوند.
باید  دارند  خود  سیستم  از  امنی  استفاده  می کنند  ادعا  که  کاربرانی  مورد  در 
بگوییم حین کار با کامیپوتر هیچگاه ایمن نخواهید بود و هر باری که این ماشین 
انجام  را روشن می کنید شما یک ریسک محاسبه شده را می پذیرید که کاری 
نخواهید داد که منجر به آلودگی سیستم تان شود. استفاده نکردن از فایل های 
تورنت، بازدید از سایت های مشکوک و سایر موارد این چنینی امنیت شما را در 
برابر تهدیدات تضمین نخواهد کرد. در واقع استفاده از برنامه آنتی ویروس نیز 
گارانتی کامل در برابر امنیت شما نخواهد داشت، اما قطعاً به کاربران خود در این 

زمینه کمک خواهد کرد.
۵- خاموش و روشن کردن مداوم کامپیوتر بد است یا خاموش نکردن 

کامپیوتر در شب مضر است
بعضی از افراد معتقدند که روشن گذاشتن کامپیوتر و در حالت خواب قرار دادن 
فکر  افراد  این  بود؛  آن خواهد  مداوم  کردن  روشن  و  از خاموش  بهتر  کامپیوتر 
می کنند که میزان استفاده از منابع و کاهش باتری در حالت خواب به حداقل 

مقدار ممکن می رسد. اما این موضوع حقیقت ندارد.
از طرفی دیگر اگر نیاز به روشن بودن سیستم ندارید باید هر دفعه کامپیوترتان 
را خاموش کنید. اجرای هر کامپیوتر طول عمر و دوام محدودی دارند و خاموش 
کردن رایانه زمانی که به آن نیازی ندارید باعث می شود تا عمر اجزای کامپیوترتان 
را  کامپیوترتان  بود  الزم  که  زمان  هر  راحت  خیال  با  پس  شود.  بیشتر  کمی 

خاموش کنید.
۶- حذف محتوای هارد درایو واقعًا باعث پاک شدن آن ها می شود

با فکر کردن به این که هر اطالعاتی که از کامپیوترمان حذف می کنیم، به طور 
کامل پاک خواهد شد خیالمان را آسوده می کند، اما باید بگوییم که متاسفانه این 
موضوع حقیقت ندارد! دقتی دیتا های موجود روی سیستمتان را حذف می کنید، 
از دید محو  نمانده، چون  باقی  از آن ها  اثری  برسد که  نظرتان  به  است  ممکن 
نشوند  بازنویسی  زمانی که  تا  این است که دیتا های شما  واقعیت  اما  می شوند، 

روی حافظه باقی خواهند ماند.

برای مثال اتاقی پر از گرد و غبار را تصور کنید که ردپای شما در آن قرار دارد؛ 
افراد  ورود  با  اما  می ماند،  باقی  همچنان  ردپا  این  می کنید  ترک  را  اتاق  وقتی 
بیشتر با ردپایی که از خود به جای می گذارند، ردپای شما پوشش داده می شود! 

این مثال عملکردی مشابه به ذخیره سازی اطالعاتتان در حافظه را بیان می کند. 
فایل های حذف شده همچنان روی درایو عالمت گذاری شده و امکان بازنویسی 
نوشته نشود  تا زمانی که دیتای جدیدی  یعنی  را خواهند داد.  دیتا های جدید 

همچنان اطالعات قبلی قابل بازیابی خواهند بود.
را حذف  دیتا های خود  می توانید  آهنربا  یک  از  استفاده  با  که  معتقدند  عده ای 
کنید. این ایده روی دستگاه های ذخیره سازی فلش و یا حافظه های Hdd مدرن 
بی اثر بوده و تاثیری روی از بین رفتن دیتاهایتان نخواهد داشت، اما اگر همچنان 
از فالپی دیسک استفاده می کردیم استفاده از آهنربا واقعاً موثر بود. کارشناسان 

دو روش زیر را توصیه می کنند:
- از برنامه هایی که چندین گذرگاه روی هارد دیسک ایجاد کرده و آن را تا زمانی 

که قابل بازیابی نباشد با استفاده از ۰ و ۱ بازنویسی می کنند، کمک بگیرید.
همچنین  و  کنید  ایجاد  درایوتان  در  را  سوراخ   ۱۲ تا   ۱۰ و  برداشته  را  مته   -

مطمئن شوید که این سوراخ ها در یک خط راست نبوده و پراکنده باشند.
۷- مک بهتر از کامپیوتر ویندوزی است یا مک گران و به دردنخور است

مک نوعی کامپیوتر است که به جای استفاده از سیستم عامل ویندوز یا لینوکس 
از سیستم عامل macos استفاده می کند. به همین دلیل هم گفتن این که آیا 
مک از ویندوز عملکرد بهتری دارد یا خیر غیرممکن است. با این حال برخی از 
افراد هم عقیده دارند که مک بیش از حد گران و بدرد نخور است؛ کامپیوتر های 

مک مقرون به صرفه نیستند، اما از نظر عملکرد کامال با رقیب خود یعنی ویندوز 
قابل قیاس و کاربردیست.

فایرفاکس،  از  آسیب ها  برابر  در  خود  سیستم  از  محافظت  برای   -۸
سافاری، کروم یا اینترنت اکسپلور استفاده کنید

مرورگر ها یک محیط اجرایی ساده جاوا اسکریپت هستند 
و به همین دلیل هم از نظر ایمنی همه آن ها به یک اندازه 
در معرض خطر حمالت و سوءاستفاده قرار دارند به همین 
دیگر  مورد  از  مورد  یک  ایمنی  گفت  نمی توان  هم  دلیل 

بیشتر است.
بر  باشید که بیشتر حمالت مبنی  همچنین توجه داشته 
می شود  انجام  پالگین ها  و  افزونه ها  طریق  از  مرورگر ها 
سیستمتان  از  محافظت  برای  مرورگر.  خود  طریق  از  نه 
باید از یک برنامه آنتی ویروس خوب که توانایی شناسایی 

بدافزار های آنالین را داشته باشید استفاده کنید.
با  مساوی  بیشتر  رم  یا  بیشتر  پردازنده  هسته   -۹

سرعت عملکرد باالتر خواهد بود
نمی کند  این جمله همیشه صدق  اما  بهتر!  بیشتر  هرچه 
به  تا  می دهد  اجازه  شما  کامیپوتر  به  بیشتر  رم  داشتن 
موضوع  همین  و  باشد  داشته  نیاز  کمتر  مجازی  حافظه 
حین کار با آن ممکن است کمی حس سریع تری را تجربه 

کنید.
از جمله  دیگری  عوامل  مورد هسته ها  در  دیگر  از طرفی 
کیفیت حائز اهمیت است. برای مثال یک پردازنده چهار 
هسته رده باال خیلی عملکرد بهتری از یک پردازنده هشت 
هسته ای رده پایین خواهد داشت. به عالوه کلمه “بهتر” برای هر کاربر معنای 
متفاوتی دارد. تعداد هسته بیشتر از نظر این که برنامه ها سریع تر اجرا خوهد شد 
بهتر است، اما در زمینه عمر باتری این گونه نخواهد بود به همین دلیل هم بیشتر 

همیشه به معنای بهتر نیست!
هزینه  در  صرفه جویی  باعث  خودتان  شخصی  رایانه  کردن  مونتاژ   -۱۰

می شود 
این حرف، سال ها پیش درست بود، اما امروزه یک رایانه شخصی قیمت مناسب، 
همچنان  شما  است.  شده  ساخته  پیش  مدل  یک  خرید  از  صرفه تر  به  مقرون 
اما  کنید،  صرفه جویی  هزینه ها  در  باالتر  رده  سیستم  یک  ساخت  با  می توانید 

برای بیشتر خریداران ترجیح می دهند هنگام حراج کامپیوترشان را تهیه کنند.
اما این بدان معنا نیست که ساخت کامپیوتر شخصیتان ارزشش را ندارد. افرادی 
که دوست دارند تجربه شخصی سازی شده تری برای رایانه شخصی خود داشته 

باشند می توانند همچنان سیستم خود را با توجه به سلیقه خود بسازند.
از شر باور های غلط رها شوید و تجربه کاربری لذت بخش تری از کامپیوتر را رقم 
از  استفاده  شما حین  کاربری  تجربه  می توانند  قدیمی  و  اشتباه  باور های  بزنید 
رایانه را نامطلوب کنند. عالوه براین چرا باید به باور های عامیانه ای که حتی صحت 
نیز ندارند را دنبال کنید؟ از این لحظه به بعد بدون نگرانی در مورد افسانه های 

اشتباه از رایانه شخصیتان لذت ببرید.

10 باور عامیانه در مورد كامپیوتر كه واقعیت ندارند

سازمان سیما و منظر در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش  اموال خود ) چوب با  قابلیت نقل و انتقال ( از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مزایده محقق سازند .
با توجه به تعصیالت عید فطر تاریخ انتشار اسناد در سامانه تغییر داده شد.

تاریخ انتشارآگهي مزایده در سامانه ۱۴۰۱/۲/۲۴ می باشد .
مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت  : ۲/۲۴/ ۱۴۰۱لغایت ۱۴۰۱/۲/۲۷

مهلت ارسال پیشنهاد : از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ لغایت ۱۴۰۱/۳/۸ تا ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی: راس ساعت ۱۱صبح روز شنبه مورخ۱۴۰۱/۳/۸ در دفتر کارریاست سازمان به نشانی رشت میدان فرهنگ خیابان 

پرستار سازمان سیما و منظر و فضاي سبز شهري کد پستي ۱۳۴۳۵-۴۱۹۳۷  
زمان اعالم برنده : ۱۴۰۱/۳/۸ بعد از جلسه کمیسیون

جدول الف : قیمت پایه کارشناسی هر کیلو : ۳۰/۰۰۰ریال – میزان سپرده شرکت در مزایده : ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
میزان تناژ تقریبي اعالمي توسط کارشناس دادگستري ۱۵۰ تن میباشد . جمع کل با مبلغ اعالمي کارشناسي )۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( ریال

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شرح جداول فوق میباشد که در صورت شرکت در هریک از آنان می بایست جداگانه 
به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره ۶۴۰۲۱۱۲۶۹۵۲۶۴۳ نزد بانک مهر  شعبه طالقاني رشت واریز یا به صورت 

ضمانتنامه بانکی ارائه گردد. مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

*مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی  پاکتها به مدت ۳ ماه می باشد.
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

*متقاضیان می بایست پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۳/۸در سامانه ستاد الکترونیکی دولت 
بارگذاری نمایند. و پاکت الف را تا تاریخ ۷/ ۳/ ۱۴۰۱  به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

* بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان سیما و منظر  می باشد.
*چوبهاي دپو شده  به صورت کلی فروخته خواهد شد لذا شرکت کننده می بایست براساس قیمت اعالم شده پایه نسبت 

به پیشنهاد قیمت اقدام نماید.
* افرادي که تمایل به خرید چوب را دارند میبایست قیمت اعالمي باالتر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری پیشنهاد 

نمایند. در نهایت برنده مزایده شخصی می باشد که باالترین مبلغ را در قیمت کل پیشنهاد داده است.
*الزم به ذکر است پس از باسکول چوب هرگاه معلوم گردد که مقادیر آنها از میزان اعالم شده بیشتر می باشد برنده ملزم 

به پرداخت مازاد وجه خواهد بود و در صورتیکه مقدار ,کمتر از میزان اعالم شده باشد مابقی وجه عودت داده خواهد شد. 
*سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت 
– میدان فرهنگ . خیابان پرستار سازمان سیما و منظر و فضاي سبز شهري تلفن ۳۳۳۳۲۳۵۳-۰۱۳ تماس حاصل نمایند.

*  شناسه شهرداري رشت ۱۴۰۰۲۰۰۱۸۶۹۲
*مدت اعتبارضمانتنامه براي شرکت در مزایده ۳ ماه

*بنام سازمان سیما و منظر شهرداري رشت

طیبه بینا - سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

مزایده عمومی یک مرحله ای 
)نوبت دوم(


