اقتصاد

چهارشنبه  22خرداد  8 1398شوال 1440

جان تحریمها
بنادر کوچک؛ بالی
ِ

در شـرایط تحریـم علاوه بر بنـدر چابهار
کـه مـورد معافیـت قـرار گرفتـه اسـت،
مصون بـودن بنـادر کوچـک از تحریمهای
یـک جانبـه آمریکاییهـا میتوانـد فرصت
بسـیار مناسـبی تلقـی شـده کـه بـا ایجاد
بسـتر بـرای پذیـرش کشـتیها هرچند در
سـطحی کوچکتـر ،میتواننـد مقـداری از
بـار مورد نیاز کشـور را پذیرا باشـند.به گزارش ایسـنا ،تشـدید تحریمهای
یک جانبـه و غیرقانونی آمریکاییها علیه ایران در راسـتای ایجاد فشـارهای
هرچـه بیشـتر اقتصادی از همـان ابتدای امـر گریبان حوزه بنـدری و دریایی
کشـور را نیـز گرفـت و بـا توجه بـه اینکـه حـدود  ۸۰درصـد جابجایی کاال
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311035008082مورخ  97/12/27هیأت
اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شیراز ناحیه سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهناز فریدونی
فرزند فضلاله به شماره شناسنامه  2540030416کد ملی 2540030416
صادره از بیضا نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  104/02مترمربع به پالک  8/39513مفروز و
مجزی شده از پالک  8باقیمانده به آدرس گویم خیابان آبشار کوچه
 13کدپســتی  7197133552خریداری از مالک رسمی نصیر قادری
احد از ورثهی عباس قادری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
/3352م الف

تاریخ انتشار نوبت اول98/3/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/6 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی مناقصه نوبت دوم
مرحله اول چاپ :عصرمردم 1398/03/22
مرحله دوم چاپ :عصرمردم 1398/03/29
شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد
مجوز شــماره  865مــورخ 97/12/25
شورای اسالمی شهر و برابر بودجه مصوب
سال  98خود نســبت به اجاره یک دســتگاه بیل مکانیکی
جهت کار در معدن کوهی کارخانه شــن و ماسه خود واقع
در کیلومتر  7جاده ارسنجان -اســالم آباد با برآورد مبلغ
 2( 2/000/000/000میلیارد) ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار
واجد شرایط واگذار نماید ،لذا کلیه متقاضیان می بایست از
تاریخ درج نوبت دوم این آگهی ظرف مدت ده روز کاری
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مربوطه و
شــرکت در مناقصه به امور فنی و دبیرخانه این شهرداری
مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  100/000/000ریــال (ده میلیون
تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به
حســاب  0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به
عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر
یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضــر به انعقاد
قرارداد نگردند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج آگهی روزنامه بــه عهده برنده مناقصه
می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
/3877م الف
شناسه آگهی497197 :
مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

Jun 12, 2019

در جهـان از طریـق دریـا صـورت میپذیـرد و ایـن میـزان در ایـران معادل
 ۹۰درصـد اسـت ،اعـداد یـاد شـده اهمیـت بـاالی آبراههـای بینالمللـی،
بنـادر و دریاهـا را نشـان میدهـد و بـه طـور حتـم بـا توجـه بـه ظرفیتها
و مزیتهـای فـراوان دریایـی و بنـدری ایـران و نیـز موقعیـت اسـتراتژیک
کشـور در ایـن حـوزه ،یکـی از بخشهایی که میتوانـد عرصه را بـر اقتصاد
ایـران تنـگ کنـد اعمـال تحریـم در حوزه بنـدری و دریایـی بود تـا اینگونه
آمریکاییهـا مانـع از تـردد خطـوط کشـتیرانی به آبهـای ایران شـوند.
چابهار آمریکاییها را آچمز کرد
بـا ایـن حـال شـرایط بـه گونـهای پیـش رفـت که بـا توجـه بـه جغرافیای
فوقالعـاده بنـدر چابهـار کـه نقطـه ارتباطـی کشـورهایی نظیـر هنـد و
افغانسـتان بـه شـمار میآید ،ایـن بنـدر از اعمال تحریمها مسـتثنی شـد و
بـه خوبی نشـان داد که از چـه مختصات تجـاری برخوردار اسـت و میتواند
در برهـه زمانـی کنونـی بـه عنـوان یک بـازوی مهـم در اقتصاد ایـران تلقی
شو د .

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی به
طور فوقالعاده در شرکتهای سهامی خاص

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت تولیدی کوشش
پالســتیک هخامنش سهامی خاص به شــماره ثبت 28670
و شناســه ملی  10530407966جهت تشــکیل مجمع عمومی
عادی سالیانه و عادی به طور فوقالعاده که در روز دوشنبه
مورخ  98/4/3در محل شــرکت واقع در شــهرک صنعتی
بزرگ شیراز -خیابان کوشش جنوبی -خیابان  205کدپستی
 7158181657تلفن  07137744244برگزار میشود دعوت
به عمل میآید.
دستور جلسه:
 -1انتخــاب اعضای هیأت مدیره  -2انتخاب بازرســین -3
تصویب تراز و حســاب ســود و زیانها  -4انتخاب روزنامه
کثیراالنتشار

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

معاوضه کتاب کهنه با نو ،قدیمی  -جدید
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت راست ،کوچه2

کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 -32360669 - 09171236039

اطالعیه مهم شرکت عمران
شهر جدید صدرا

بدینوســیله بــه اطــالع کلیــه
دریافت کننــدگان زمیــن در نواحی
سه گانه باغشهرهای گلبهار ،پردیس و بهارستان صدرا
می رســاند ،چنانچه حداکثر تا پایان شهریورماه سال
جاری نســبت به اخذ مجوز از شهرداری صدرا جهت
انجام دیوارگذاری ،نصب درب ،غرس درختان و شروع
عملیات احداث بنــا (مطابق ضوابط طرح تفصیلی) در
قطعات واگذاری اقدام ننمایید ،از طریق مراجع قضائی
براســاس مفاد قراردادهای واگذاری نسبت به ابطال
و اســترداد زمین ها اقدام خواهد شد .همچنین کلیه
افراد حقیقــی و حقوقی که بدون اخذ مصوبه از مراجع
ذی صالح (کمیسیون ماده  )5نسبت به تغییر کاربری و
فعالیت های غیرمرتبط با کاربری مصوب در این نواحی
اقدام نموده اند ،می بایستی در اسرع وقت نسبت به
خاتمه فعالیت و برگرداندن قطعــات به کاربری باغ
مســکن اقدام نمایند .در غیر این صورت وفق ضوابط
و مقررات موجود برخورد قانونی الزم به عمل خواهد
آمد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا
شناسه آگهی497394 :
/3887م الف

خلیل حاجی پور
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پروژه تأمین بخش تنظیف و جمع
آوری زباله ،فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تأسیسات ،اجاره ماشین آالت سال 1398
به صورت حجمی به مدت یک سال

سازمان شهرداری میانشهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پروژه تأمین بخش تنظیف و جمع آوری زباله ،فضای
ســبز و نگهبانی ساختمان و تأسیسات ،اجاره ماشین آالت سال  1398به صورت حجمی به مدت یک سال به شماره 692
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ
 98/03/22می باشد.
مهت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  10روز پنجشنبه تاریخ 98/3/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10روز چهارشنبه تاریخ 98/4/12
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10روز پنجشنبه تاریخ 98/4/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف :آدرس استان فارس -شهرستان فسا -شهر میانشهر خیابان معلم و تلفن 53442266
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : -مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
شهرداری میانشهر در اجرای مجوز شماره  2مورخ  98/2/28شــورای اسالمی شهر و براساس قانون برگزاری مناقصات و مزایدات سال  1383و
آئین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد پروژه تأمین بخش تنظیف و جمع آوری زباله ،فضای سبز و نگهبانی ساختمان و تأسیسات ،اجاره ماشین
آالت سال  1398به صورت حجمی به مدت یک سال واگذار نماید .لذا از شرکت های واجد شرایط که دارای صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی
می باشــند دعوت به عمل می آید با توجه به شرایط ذیل در موعد ذکر شده به شهرداری میانشهر واحد امور مالی جهت دریافت اسناد مناقصه
شرکت نمایند.
-1متقاضیان بایســتی مبلغ  168/760/901ریال ضمانت نامه معتبر بانکی ترجیح ًا ســه ماهه از تاریخ تسلیم پیشنهادها ضمیمه اسناد خود نمایند و یا
مبلغ ذکر شده به حساب شماره  0705373813نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری میانشهر واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
-2مبلغ برآورد اولیه  3/375/218/016ریال می باشد.
-3متقاضیان بایستی پیشنهادهای خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل تسلیم شهرداری نمایند
پاکت الف)ســپرده شرکت در مناقصه ب)اسناد و مدارک شرکت در مناقصه و رزومه شــرکت و گردش حساب مالی شرکت به مدت  2ماه،
صالحیت اداره کار ج)پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت
-4متقاضیان بایستی گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را ضمیمه پاکت ب نمایند.
-5به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد( .چک پذیرفته نمی شود).
-6برندگان اول و دوم به ترتیب در صورت عدم انعقاد قرارداد با شــهرداری ظرف مدت  7روز پس از ابالغ قانونی سپرده آنها به نفع شهرداری
میانشهر ضبط خواهد شد.
-7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات یا همه پیشنهادات مختار است.
-8هزینه آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
-9تعیین برنده به عهده کمیسیون مناقصه می باشد.
-10مناقصه گران عالقه مند می توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ  1/000/000ریال به حساب
 704911719در وجه شهرداری میانشهر خریداری کنند .مبلغ واریز شده ،غیرقابل استرداد است.
-11برنده مناقصه موظف اســت یک نفر را به عنوان مسئول کارشــناس ایمنی و ارزیاب با نظارت شهرداری و بخش خدمات شهری به شهرداری
معرفی نماید.
-12متقاضیان جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  07153442266تماس حاصل نمایند.
-13این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار در  2نوبت به تاریخ های  98/3/22و  98/3/30به چاپ خواهد رسید.
/3850م الف
شناسه آگهی496671 :

امین تهمتن
شهردار میانشهر
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مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران:

ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان تهــران گفــت :بــر اســاس گزارشهــا ،ادعــای دو شــرکت
خودروســاز داخلــی مبنــی بــر کمبــود قطعــه غیــر واقعــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدعلــی اســفنانی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا تعزیــرات بــا
تخلــف ایــران خــودرو و ســایپا در خصــوص عمــل نکــردن بــه تعهداتشــان در تحویــل خــودرو برخــورد
میکنــد؟ افــزود :طبــق شــکایتهایی کــه بــه مــا رســیده اســت برخــی خــودرو ســازان از جملــه
دو خــودرو ســاز مهــم کشــور بــه تعهــدات خــود مبنــی بــر فــروش فــوری عمــل نکردهانــد و قطعــاً
ســازمان تعزیــرات در ایــن خصــوص ورود میکنــد.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا تعزیــرات بــا نظــر ســازمان بازرســی کل کشــور دربــاره
اینکــه تــا خودروســازان تعهداتشــان را انجــام ندادهانــد از پیــش فــروش خــودرو خــودداری کننــد،
موافــق اســت؟ گفــت :برخــی خودروهایــی کــه قــرار بــود خــودرو ســازان از طریــق فــروش فــوری
تحویــل دهنــد بــه بهانــه کمبــود قطعــات تحویــل داده نشــده اســت و علــی القاعــده اگــر چنیــن چیــزی درســت باشــد بایــد یــک یــا دو قطعــه یــا
چنــد قطعــه مشــابه در همــه خودروهــا نقــص میداشــت در حالــی کــه بــر اســاس بازدیدهــای صــورت گرفتــه و گزارشهایــی کــه رســیده اســت
هــر خــودرو گاهــی یــک نــوع نقــص دارد و ایــن نشــان میدهــد کــه ایــن اظهــار نظرهــا مبنــی بــر کمبــود قطعــه غیــر واقعــی اســت.
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی تهــران افــزود :ایــن امــر هــم بــه نوعــی اســتنکاف از انجــام تعهــدات اســت و خودورســازان مکلفنــد تــا تعهــدات خــود
را عمــل نکردهانــد ،فــروش فــوری نکننــد و اگــر ثبــت نامی    صــورت گرفــت بایــد خــودرو کامــل و ســالم تحویــل دهنــد.
اســفنانی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا قیمــت مصــوب مــرغ تغییــر کــرده اســت؟ گفــت :تغییــری در قیمتهــا ایجــاد نشــده
و هیــچ مجــوزی هــم داده نشــده اســت ،امــا ســتاد تنظیــم بــازار احتمــاالً بنــا دارد در خصــوص تعییــن قیمــت ورود کنــد ،امــا قیمــت مــرغ بــرای
مصــرف کننــده همچنــان کیلویــی  ۱۱هــزار و  ۵۰۰تومــان اســت.

آگهی مزایده عمومی

تاریخ آگهی نوبت دوم1398/3/29 :
تاریخ آگهی نوبت اول1398/3/22 :
شــهرداری نورآباد در نظر دارد به استناد بند  2مجوز شماره  169مورخ  98/2/17شورای محترم اسالمی
شهر نورآباد محوطه یک قطعه زمین خاکی در مجاورت پارک لیدوما را صرف ًا جهت راه اندازی یک دستگاه
شهرداری نورآباد ممسنی ترامپولین به صورت اجاره به افراد واجدالشــرایط از طریق مزایده عمومی با شــرایط ذیل واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید بیشــترین قیمت پیشــنهادی خود را همراه یک فقره فیش واریز به حســاب
 0106805599008ســپرده شهرداری نورآباد به مبلغ  30000000ریال با قیمت پایه ماهیانه به مبلغ  12000000ریال حداکثر تا تاریخ
 1398/4/10به دبیرخانه شهرداری تحویل رسید دریافت نمایند.
-1صالحیت شرکت کنندگان در استعالم بایستی مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد.
-2چنانچه نفر اول تا سوم حاضر به انعقاد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-3به پیشنهادات فاقد سپرده ،مبهم ،مخدوش ،مشروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
-4قرائت پیشــنهادات واصله در ســاعت  18عصر مورخ  1398/4/11در محل شــهرداری انجــام خواهد گرفت و حضور
شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
-5شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-6هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
-7متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
/3883م الف
شناسه آگهی497298 :

شهردار
مسعود خلیلی

آگهی مناقصه
مرحله اول چاپ1398/03/22 :
مرحله دوم چاپ1398/03/29 :
شــهرداری ارســنجان در نظر دارد به
استناد مجوز شــماره  72مورخ 98/3/5
شــورای اســالمی شــهر و برابر بودجه
مصوب سال  98خود اجرای آســفالت معابر سطح شهر با
دستگاه فنیشر را با برآورد مبلغ ( 1/500/000/000یک میلیارد
و پانصــد میلیون) ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید ،لذا کلیه متقاضیان می بایست از تاریخ
درج نوبت دوم این آگهی ظرف مدت ده روز کاری جهت
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت
در مناقصه به امور فنی و دبیرخانه این شــهرداری مراجعه
نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  80/000/000ریال (هشت میلیون
تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به
حســاب  0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به
عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر
یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضــر به انعقاد
قرارداد نگردند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج آگهی روزنامه بــه عهده برنده مناقصه
می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
شناسه آگهی497190 :
/3875م الف
مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

آگهی مناقصه نوبت اول
مرحله اول چاپ1398/03/22 :
مرحله دوم چاپ1398/03/29 :
شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد
مجوز شــماره  30مورخ  98/2/22شورای
اسالمی شــهر و برابر بودجه مصوب سال
 98خود اجرای جدول و کانیوا معابر ســطح شهر با برآورد
مبلــغ ( 2/000/000/000دو میلیارد) ریــال را از طریق مناقصه
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید ،لذا کلیه متقاضیان
می بایست از تاریخ درج نوبت دوم این آگهی ظرف مدت
ده روز کاری جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد
مربوطه و شــرکت در مناقصه به امور فنی و دبیرخانه این
شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  100/000/000ریــال (ده میلیون
تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به
حســاب  0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به
عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر
یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضــر به انعقاد
قرارداد نگردند ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج آگهی روزنامه بــه عهده برنده مناقصه
می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :
/3876م الف
شناسه آگهی497193 :
مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان
آگهی مزایده

دریافت نمایند:

مرحله اول چاپ :عصرمردم 1398/03/22
مرحله دوم چاپ :عصرمردم 1398/03/29
شهرداری ارسنجان در نظر دارد براساس موافقت شورای اسالمی شهر ارسنجان نسبت به فروش  4قطعه
زمین مالکی خود به شــرح جدول زیر اقدام نماید ،لذا از متقاضیان درخواســت می شود طبق شرایط اعالم
شــده تقاضای کتبی خود را حداکثر تا روز دوشــنبه مورخ  98/4/10به دبیرخانه شــهرداری تحویل و رسید

ردﻳﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

1

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  20ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1153واﻗﻊ

330/72

1/450/000

در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻛﻮﭼﻪ  10ﻣﺘﺮي

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

)ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ – رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده
)رﻳﺎل(

24/000/000

2

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  21ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1153واﻗﻊ

344/25

1/450/000

25/000/000

3

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  26ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1153واﻗﻊ

328/63

1/450/000

24/000/000

4

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  27ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1153واﻗﻊ

321/27

1/450/000

23/500/000

در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻛﻮﭼﻪ  10ﻣﺘﺮي

در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻛﻮﭼﻪ  10ﻣﺘﺮي
در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻛﻮﭼﻪ  10ﻣﺘﺮي

شرایط شرکت در مزایده
-1واریز مبلغ اعالم شــده به عنوان سپرده به حساب  0105928376009بانک ملی شعبه ارسنجان و ارائه فیش واریزی یا تسلیم
چک بانکی و یا اســناد خزانه در وجه شــهرداری که در موقع ثبت نام در پاکت شماره «ب» به همراه تقاضا که می بایست در
پاکت شماره «الف» ارائه گردد ،به شهرداری تحویل داده شود.
ات را مجاز و مختار می باشد.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادت
-3در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم برنده مزایده نسبت به انجام معامله با شهرداری اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع
شهرداری ضبط می گردد.
-4برنده مزایده می بایست مبلغ کل زمین را پس از یک هفته به حساب شهرداری واریز نماید.
-5کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.
-6به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و یا خارج از موعد مقرر ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7کمیسیون عالی معامالت روز سه شنبه مورخ  98/4/11رأس ســاعت  10صبح در محل شهرداری تشکیل می گردد و حضور
پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد می باشد.
-8متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمین های مربوطه به شهرداری مراجعه نمایند.
-9هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده خریدار می باشد.
/3874م الف
شناسه آگهی497201 :
مجید ابراهیمی
شهردار ارسنجان

