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حریق در دو پانسیون ژاپنی قربانی گرفت
آتشسوزی در دو پانسیون مجاور هم در ژاپن چهار کشته برجای گذاشت.در این حادثه
که صبح دیروز (یکشنبه) در استان «کاناگاوا»ی ژاپن اتفاق افتاد ،چهار تن کشته ...

کشف جسد یک مرد در منزل

جسد یک مرد 46ســاله پس از چند روز در منزل خودش
کشف شد.
به گزارش روابط عمومی آتش نشانی این بستگان این مرد
پس از چند روز جستجو با اعالم همسایگان مبنی بر استشمام
بوی تعفن از منزل وی با مراکز امدادی تماس گرفته و جهت
باز کردن درب منزل کمک خواستند.
تیم امدادی کشف جسد از ایستگاه 9آتش نشانی در ساعت
 20:10شــنبه شــب پس از دریافت این خبر در منزل مذکور
واقع در بلوار شــهید مطهری حضور یافته و پس از باز کردن
درب ،با جســد فرد مورد نظر مواجه شــدند و پس از انتقال به
خارج از منزل آن را به عوامل پزشــکی قانونی تحویل دادند.
علت فوت این مرد مشخص نیست .امدادگران ایستگاه 10نیز
ظهر روز شــنبه در یک عملیات امدادی روان پریشی یک فرد
را که تهدید به خودکشی کرده بود از خطر نجات دادند.

چند مصدوم واژگونی دو خودرو

تیم امداد تصادفات آتش نشــانی امدادرسانی در دو سانحه
واژگونی خودرو را در لیست عملیات   های روزشنبه خود ثبت کرد.
به گزارش روابط عمومی آتش نشــانی ،امدادگران ایستگاه5
بــا دریافت خبر ســانحه رانندگــی و واژگونی یک دســتگاه
خودرو پژو 206در خیابان باغ حوض به محل حادثه شــتافتند.
آنهــا پس از ایمن ســازی محــل و نجات سرنشــین ،خودرو
را بــه حالت اولیــه برگردانده و به محل ایمــن منتقل کردند.
حادثه مشــابهی در بلوار دکتر حسابی رخ داد که امدادگران
ایستگاه 8امدادرسانی و نجات مصدوم را صورت دادند.
همچنین در واژگونی یک خودرو ســمند در خیابان طالقانی
سه جوان 23و25و26ساله مصدوم شدند که پس از رهاسازی و
خروج از خودرو به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
امدادگران خودرو مذکور را نیز به حالت اولیه برگردانده و به
عوامل انتظامی تحویل دادند .آنها پس از پاک ســازی محل از
سوخت و شیشه ریخته شده به ایستگاه بازگشتند.

کشف  4هزار قلم داروی غیرمجاز
در شیراز

فارس :با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی فارس 4 ،هزار و
 70قلم انواع داروی غیرمجاز در شیراز کشف شد.
به نقل از حــوزه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس،
رییس پلیس امنیــت عمومی فرماندهی انتظامی این اســتان در
تشــریح جزئیات این خبر گفت :مأمــوران اداره نظارت بر اماکن
عمومی این پلیس ،مطلع شــدند کــه یک واحد صنفی در یکی از
خیابانهای شیراز اقدام به خرید و فروش داروی غیرمجاز میکند.
علی ذوالقدری ادامه داد :بــا هماهنگی مقام قضائی مأموران به
محل مورد نظر عزیمت کردند و در بازرسی از این فروشگاه  4هزار
و  70قلم انواع داروی غیرمجاز کشف کردند.
وی با بیان اینکه در این راســتا یک متهم دستگیر شد ،افزود:
شــهروندان میتوانند اخبــار و اطالعات خود پیرامــون فعالیت
اینگونه افراد در تهیه و توزیع داروهای غیرمجاز را از طریق تلفن
 110به پلیس اطالع دهند.
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کشف  4هزار قلم داروی غیرمجاز در شیراز
بــا تالش مأموران پلیس امنیت عمومی فــارس 4 ،هزار و  70قلم انواع داروی غیرمجاز در
شیراز کشف شد...

ریلی آلمان
 2کشته و  20مجروح در حادثه
ِ
بر اثر برخورد یک قطار مســافربری با یک دســتگاه کامیون حامل کود مایع در آلمان
دو تن کشته و  20تن دیگر مجروح شدند...

بین الملل

شکارچی
گردشگران و
تجار خارجی
شکار شد

ایســنا :معاون مبارزه با ســرقت   های خاص
پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری سارق
ســابقه دار طایفه فیوج که بــه همراه داماد و دو
پســرش تحت عنــوان مامور اقدام به ســرقت
از گردشــگران و بازرگانان خارجــی می کردند،
خبر داد.
چندی پیش در پی وقوع ســرقت   های مشابه
از تعدادی از گردشــگران و بازرگانان کشورهای
خارجی که در آن افــرادی تحت عنوان مأمور و
به بهانه بازبینی مدارک شناســایی نظیر گذرنامه
و ...اقــدام به ســرقت از این افراد کــرده بودند،
پرونــده ای در اداره پنجم پلیــس آگاهی تهران
بزرگ تشکیل شد.
یکی از اتباع کشــورهای آســیای شــرقی با
حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی در شــکایت
خود گفــت :در روز  28دی ماه پارســال مقابل
در یکــی از هتل   های تهران بــودم که ناگهان
سرنشینان یک دستگاه خودرو سفید رنگ به من
مراجعه کرده و ضمن معرفی خود به عنوان پلیس
و تحت عنوان بررسی مدارک شناسایی ،اقدام به
بازرسی بدنی و در پی آن سرقت  4000دالر وجه
نقد همراهم کردند.
مالباخته ای که تحت عنوان بازرگان و نماینده
یک شرکت تجاری فعال در ایران ،به تهران سفر
کرده بود ،در اظهارات مشابه گفت که افرادی به

پســر جوانی که در پی اختالفات خانوادگی
دســت به قتل خواهرش زده بــود با رضایت
خانوادهاش و با حکم دادگاه از زندان آزاد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث باشــگاه
خبرنــگاران ۲۰ ،تیر ماه  ۹۳ماموران پلیس در
جریان وقوع یک قتل قرار گرفتند و بالفاصله
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
با حضور ماموران در محل حادثه و تحقیق
در این رابطه مشخص شد که دختر جوانی در
باغــی در چهاردانگه با ضربــات چاقو به قتل
رسیده است.
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حریق در دو پانسیون ژاپنی قربانی گرفت

ایســنا :آتشسوزی در دو پانسیون مجاور هم در ژاپن چهار
کشته برجای گذاشت.
در ایــن حادثــه که صبــح دیروز (یکشــنبه) در اســتان
«کاناگاوا»ی ژاپن اتفاق افتاد ،چهار تن کشــته و دســتکم
 19تن دیگر مجروح شدند.
بنابر اعالم پلیس اســتان «کاناگاوا» ،ســاختمان سه طبقه
یکی از این پانســیونها دچار آتشســوزی شد که پس از آن
حریق به پانسیون مجاور هم سرایت کرد.
پلیس ژاپن اعالم کرد :در پــی وقوع این حادثه ،نیروهای
آتشنشــان برای مهــار آتش به محل اعزام شــدند و پس از
گذشت بیش از دو ساعت ،موفق به اطفاء حریق شدند.
به گــزارش ژاپن تــودی ،بنابر اعالم پلیــس تعداد دقیق
افراد حاضر در این دو پانســیون مشــخص نیســت و تاکنون
ناپدید شدن دستکم هشت نفر تایید شد ه است.
همین شــیوه و در همان تاریخ اقدام به سرقت از
وی کرده اند ؛ یکی دیگر از شکات نیز در شکایت
خــود توضیح داد کــه در روز بیســت و چهارم
دی ماه در بلوار کشاورز ،به همین شیوه و توسط
سرنشینان یک دســتگاه خودرو خاکستری رنگ
مورد سرقت قرار گرفته است.
با آغاز تحقیقات پلیســی و با توجه به شیوه و
شگرد سرقت ،کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که
سرقت   ها توســط گروهی از سارقان طایفه فیوج
انجام شــده اســت که بالفاصله بانک اطالعات
مجرمان ســابقه دار طایفه فیوج مورد بررســی
قرار گرفت و تعدادی از شــکات پرونده موفق به
شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار طایفه فیوج
به نام اسماعیل .ک  50ساله شدند.
در ادامــه با شناســایی اســماعیل  -ک به
عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده ،شناســایی
دیگر اعضای این گروه از ســارقان مأمورنما در
دســتور کار قــرار گرفت و کارآگاهــان با انجام
اقدامات پلیســی و نامحسوس اطالع پیدا کردند
که اسماعیل به همراه داماد خود به نام علی .الف

 27ســاله ،دو فرزنــدش بــه نام   هــای جاوید،
 26ساله ،وحید 28 ،ساله و یکی دیگر از مجرمان
طایفه فیوج به نام عارف .ح 44 ،ســاله اقدام به
سرقت از اتباع خارجی کرده است.
با شناســایی دیگر اعضای گروه که همگی از
مجرمان سابقه دار طایفه فیوج هستند ،شناسایی
مخفیگاه تمامی آنان در شهرســتان کرج انجام و
طی چند عملیات همزمان و مشــترک ،متهمان
دســتگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان عالوه بر
کشــف مقادیر متنابهی از انــواع ارزهای خارجی
دالر ،یورو و ،...چندین دســتگاه خودرو ســواری
زانتیا خاکســتری ،رانا ســفید ،پژو پارس سفید و
پراید مشکی رنگ مورد استفاده در سرقت   ها نیز
توقیف شد.
ایــن گروه از متهمان پــس از انتقال به اداره
پنجــم آگاهی ،در تحقیقــات اولیه منکر هرگونه
ارتکاب ســرقت شــده اما پس از ارائه دالیل و
مــدارک ارائه شــده به ویــژه مواجهه حضوری
با شــکات پرونــده لب به اعتراف گشــوده و به
ســرقت   های تحت پوشش مأمور از اتباع خارجی

ازدواج دوم خواهر ،رنگ خون گرفت
برادر جنایتکار بخشیده شد
با مشخص شــدن هویت مقتول ماموران
دریافتند که وی با برادرش اختالفاتی داشــته
اســت که برادر ایــن دختر از ســوی پلیس
دستگیر شد و در بازجوییها به قتل خواهرش
اعتراف کرد.
وی در اعترافــات خود بــه ماموران گفت:

خواهرم یک بار از شــوهرش جدا شــده بود و
قصد داشــت برای بار دوم با مردی ازدواج کند
که من و خانوادهام اصال او را تایید نمیکردیم
امــا خواهرم پایش را در یک کفش کرده بود و
میخواست ازدواج کند .برای همین روز حادثه
او را بــه محل حادثه بردم تا با او صحبت کنم

اعتراف کردند.
بر اســاس اعالم مرکز اطالع رســانی پلیس
آگاهــی تهــران ،ســرهنگ کارآگاه داوود فرد،
معاون مبارزه با سرقت   های خاص پلیس آگاهی
تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت  :با توجه به
اعتراف صریح متهمان به ســرقت   های مشابه از
اتباع کشــورهای خارجی در مناطق مختلف شهر
تهران به ویــژه در مناطق غربی شــهر تهران،
شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان ،سوابق
متعــدد متهمان در زمینه ســرقت تحت عناوین
مامور و برای شناســایی دیگــر جرایم ارتکابی و
شکات پرونده ،دستور انتشار بدون پوشش تصویر
متهمان از ســوی بازپرس شــعبه دوم دادسرای
ناحیه  34تهران صادر شده است.
معاون مبــارزه با ســرقت   های خاص پلیس
آگاهی تهران بزرگ از کلیه شکات و مالباختگانی
که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند خواست
تا برای پیگیری شکایت خود به اداره پنجم پلیس
آگاهــی تهران بــزرگ واقــع در خیابان وحدت
اسالمی مراجعه کنند.

ولــی با هم درگیر شــدیم و مــن هم از روی
عصبانیت با چاقو به او ضربهای زدم.
با اعتراف این پسر پرونده وی پس از صدور
کیفرخواســت در حالــی به شــعبه  ۸۴دادگاه
کیفری استان تهران ارجاع شد که خانوادهاش
از قصــاص وی گذشــتند و رضایــت خود را
اعالم کردند.
صبح دیروز این پسر در همین شعبه از جنبه
عمومی جرم محاکمه شــد و درنهایت با حکم
هیات قضایی با احتساب روزهایی که در زندان
بود ،آزاد شد.

 2کشته و  20مجروح
ریلی آلمان
در حادثه
ِ

ایســنا :بر اثر برخورد یک قطار مسافربری با یک دستگاه
کامیون حامل کود مایع در آلمان دو تن کشــته و  20تن دیگر
مجروح شدند.
این ســانحه روز شــنبه در محل تقاطع جادهای با ریل راه
آهــن در حوالی «ایبنبورن» و  100کیلومتری غرب «هانوفر»
در منطقهای واقع در شمال غرب آلمان روی داد.
به گفته پلیس آلمان ،کامیون حامل کود روی محل تقاطع
متوقف شده و رانندهاش به رغم دادن عالمت هشدار نتوانسته
بود قطار را از حرکت باز دارد.
یکی از مسافران که از این سانحه جان سالم به در برده گفته
است :سعی کردم کمک کنم .صدای راننده را شنیدم که فریاد
میزد در را باز کنید ،سپس او را در حالی که روی زمین افتاده
و احتمــاال مرده بود پشــت در و در البالی آهن پارهها دیدم.
بــه گزارش یورونیوز ،در تحقیقــات اولیه پلیس در خصوص
جزئیات این حادثه آمده است که قطار پس از برخورد با کامیون
کشاورزی حدودا  200متر را طی کرده و سپس متوقف شده است.

 14کشته سانحه رانندگی در السالوادور

ایســنا :در پی برخورد یک کامیون با وانت حامل مسافر در
السالوادور دست کم  14تن جان خود را از دست دادند.
پلیس السالوادور اعالم کرد :در این حادثه که در غرب این
کشور اتفاق افتاد یک دستگاه کامیون با یک وانت برخورد کرد
و موجب مرگ  14تن شد.
سخنگوی پلیس السالوادور گفت :راننده کامیون در یک منطقه
مســکونی ،کنتــرل خــودرو را از دســت داد و بــا وانــت
برخورد کرد.
در این حادثه هشــت فرد بزرگســال و شش کودک کشته
شــدند .به گزارش خبرگزاری رویتــرز ،همچنین در این حادثه
 12نفر دیگر هم مجروح شدند .پلیس السالوادور در حال بررسی
جزییات بیشتر این حادثه مرگبار و علت وقوع آن است.

آگهی

آگهی فراخوان ماده  100قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
اداره کل راه و شهرســازی فــارس در اجــرای مــاده  100قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و در اجــرای بنــد 13
مــوارد تفویــض اختیــار هیــأت مدیــره محتــرم ســازمان ملــی زمیــن و مســکن قصــد واگــذاری قطعــه زمیــن بــا کاربــری و
مشــخصات ذیــل را دارد .متقاضیانــی کــه دارای موافقتنامــه اصولــی از دســتگاه مربوطــه میباشــند میتواننــد بــا اخــذ
فــرم شــرکت در فراخــوان از ایــن اداره کل و تکمیــل فرمهــای 3گانــه الــف – ب – ج مطابــق بنــد  1تذکــرات ،تقاضــای خــود
را حداکثــر ظــرف مــدت  10روز کاری از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی (حداکثــر مهلــت تــا تاریــخ  )94/3/7بــه دبیرخانــه محرمانــه
ایــن اداره کل واقــع در شــیراز بولــوار ســتارخان تحویــل نماینــد .تقاضاهــای خــارج از مهلــت و بــدون قبــض ســپرده بانکــی به
میــزان  5درصــد بهــای پایــه بــه حســاب ســیبا بــه شــماره  2173633021000مــردود شــناخته میشــود .ضمن ـ ًا پیشــنهادات
واصلــه توســط کمیســیون رأس ســاعت  11مــورخ  94/3/11در محــل اداره کل راه و شهرســازی فــارس مفتــوح میگــردد.
ضمن ـ ًا اولویــت واگــذاری در صــورت وجــود بیــش از یــک مــورد تقاضــا بــا توجــه بــه پرداخــت درصــد نقــدی پیشــنهادی
باالتــر و اقســاط کمتــر تعییــن میگــردد و صــدور مجــوز ســند انتقــال پــس از ارائــه پایانــکار و بهرهبــردار برابــر طــرح
فراخــوان میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت مهلــت واریــز وجــه توســط برنــده فراخــوان از تاریــخ ابــاغ نتیجــه کمیســیون
ظــرف مــدت  7روز میباشــد.
تذکرات:
 -1پیشــنهادات بایســتی در ســه فــرم جداگانــه مربــوط بــه شــرکت در فراخــوان (الــف – ب – ج) تکمیــل و بــا قــرار دادن هــر
فــرم در یــک پاکــت و مجموعـ ًا  3پاکــت جداگانــه و قــرار دادن ایــن ســه پاکــت در یــک پاکــت و بســتن درب آن بــه صــورت
الک و مهــر ارائــه و ارســال گــردد .ضمن ـ ًا بــر روی هــر پاکــت قیــد شــود کــه محتویــات آن شــامل کــدام یــک از فرمهــا
بــوده و مشــخصات متقاضــی شــرکت در آگهــی فراخــوان ،قطعــه مــورد فراخــوان ،شــهر و کاربــری آن نیــز ذکــر گــردد.
 -2متذکــرا ً فــرم بهــای پیشــنهادی بایــد حــاوی مبلــغ مشــخص کــه بــه حــروف نوشــته شــده در پاکــت الک و مهــر شــده
(تحــت عنــوان پاکــت ج) قــرار داده شــده و تســلیم گــردد .ضمن ـ ًا حضــور متقاضیــان شــرکت در فراخــوان یــا نماینــدگان
قانونــی آنهــا در جلســه مجــاز و اختیــاری میباشــد و عــدم حضــور هــر یــک از شــرکتکنندگان مانــع از بازگشــایی
نمیگــردد.
 -3حداکثــر مــدت زمانــی اداره کل بــرای پیشــنهادها و تشــخیص و ابــاغ برنــده فراخــوان یــک هفتــه میباشــد مگــر اینکــه
کمیســیون معامــات اداره کل بنابــر تصمیــم اکثریــت اعضــای کمیســیون و در صــورت حصــول ایــرادات موجــه مــدت زمــان
بیشــتری را جهــت اعــام نتیجــه تقاضــا نمایــد.
 -4اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار میباشد.
 -5متقاضــی میبایســت دارای موافقتنامــه اصولــی متناســب بــا کاربــری مــورد فراخــوان از مراجــع ذیربــط بــوده و
تصویــر موافقتنامــه بــه پیوســت تقاضــا ارســال گــردد در غیــر ایــن صــورت تقاضــای ایشــان مــردود میگــردد.
 -6هرگونــه هزینــه متعلــق بــه شــهرداری اعــم از ســهم خدمــات و غیــره یــا ســایر ادارات مربوطــه تحــت هــر عنوانــی بــه
عهــده برنــده فراخــوان میباشــد و اداره کل در ایــن خصــوص هیچگونــه مســئولیتی نــدارد.
 -7ضمن ـ ًا انتقــال ســند پــس از تســویه حســاب کامــل و تأییــد امــور مالــی اداره کل و تهیــه صورتمجلــس تفکیکــی و اســناد
مربوطــه میســر میباشــد.

مشخصات قطعه مورد واگذاری:

آگهی اعالم فروش امالک
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
اداره کل راه و شهرســازی فــارس در نظــر دارد در اجــرای مصوبــه شــماره /3430ه مــورخ  87/11/2هیأت مدیــره محترم
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن قطعــه زمیــن ذیــل را از طریــق مزایــده در شــهر داراب بــه فــروش برســاند .متقاضیــان
محتــرم میتواننــد جهــت بازدیــد و اخــذ فرمهــای شــرایط شــرکت در مزایــده از تاریــخ  94/2/28لغایــت  94/3/7بــه
حــوزه مدیریــت امــاک و حقوقــی ایــن اداره کل و یــا اداره راه و شهرســازی شهرســتان داراب مراجعــه نماینــد و نســبت
بــه تکمیــل فرمهــای 3گانــه الــف – ب – ج مطابــق بــا بنــد  2تذکــرات اقــدام و آن را بــه انضمــام کپــی از کارت ملــی و یــا
شناســنامه و رســید نقــدی ســپرده بــه مبلــغ  5درصــد بهــای پایه واریــزی به حســاب ســیبا بــه شــماره ()2173633021000
نــزد بانــک ملــی بــه نــام ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه نحــوی کــه ســپرده مذکــور دارای مشــخصات فرد شــرکت
کننــده در مزایــده باشــد از طریــق پســت سفارشــی و یا تحویــل حضــوری آن بــه دبیرخانــه محرمانــه اداره کل در مهلت
مقــرر (حداکثــر تا تاریخ  )94/3/7به آدرس شــیراز بولوار ســتارخان اداره کل راه و شهرســازی اســتان فارس ارســال نماید.
تذکرات:
 -1بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده کمتــر از  5درصــد و یــا مبهــم و یــا مشــروط و یــا تحویــل در خــارج از موعــد مقــرر
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -2پیشــنهادات بایســتی در ســه فــرم جداگانــه مربــوط به شــرکت در مزایــده (الــف – ب – ج) تکمیــل و با قــرار دادن هر
فــرم در یــک پاکــت و مجموعـ ًا  3پاکــت جداگانه و قــرار دادن این ســه پاکــت در یک پاکــت و بســتن درب آن به صورت
الک و مهــر ارائــه و ارســال گــردد .ضمنـ ًا بــر روی هــر پاکــت قیــد شــود کــه محتویــات آن شــامل کــدام یــک از فرمهــا
بــوده و مشــخصات متقاضــی شــرکت در آگهــی مزایــده ،قطعــه مــورد مزایــده ،شــهر و کاربــری آن نیــز ذکــر گــردد.
 -3پیشــنهادات واصلــه توســط کمیســیون رأس ســاعت  11مــورخ  94/3/11در محــل اداره کل راه و شهرســازی فــارس
مفتــوح میگــردد و حضــور متقاضیــان شــرکت در مزایــده یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا در جلســه مجــاز و اختیــاری
میباشــد .ضمنــ ًا عــدم حضــور هــر یــک از شــرکتکنندگان مانــع از بازگشــایی نمیگــردد.
 -4متقاضیــان ظــرف مــدت  7روز از تاریــخ ابــاغ نتیجــه کمیســیون مزایــده مهلــت دارنــد نســبت بــه واریــز وجــه
اقــدام نماینــد در غیــر ایــن صــورت ضمــن ضبــط ســپرده وفــق مقــررات اقــدام میگــردد.
 -5کلیــه هزینههــای نقــل و انتقــال و هرگونــه هزینــه متعلــق بــه شــهرداری یــا ســایر ادارات مربوطــه تحــت هــر
عنوانــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت.
 -6متذکــرا ً فــرم بهــای پیشــنهادی بایــد حــاوی مبلــغ مشــخص کــه بــه حــروف نوشــته شــده در پاکــت الک و مهــر
شــده (تحــت عنــوان پاکــت ج) قــرار داده شــده و تســلیم گــردد.
 -7حداکثــر مــدت زمانــی اداره کل بــرای پیشــنهادها و تشــخیص و ابــاغ برنــده مزایــده یــک هفتــه میباشــد مگــر
اینکــه کمیســیون معامــات اداره کل بنابــر تصمیــم اکثریــت اعضــای کمیســیون و در صــورت حصــول ایــرادات موجــه
مــدت زمــان بیشــتری را جهــت اعــام نتیجــه تقاضــا نمایــد.
 -8اداره کل در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها به هر نحوی از انحاء مجاز و مختار میباشد.
 -9متقاضــی میبایســت دارای موافقتنامــه اصولــی متناســب بــا کاربــری مــورد تقاضــا از مراجــع ذیصــاح بــوده و
تصویــر موافقتنامــه بــه پیوســت تقاضــا ارســال گــردد در غیــر ایــن صــورت تقاضــای ایشــان مــردود میگــردد.
 -10انتقــال ســند پــس از تســویه حســاب کامــل و تأییــد امــور مالــی اداره کل و تهیــه صورتمجلــس تفکیکــی و اســناد
مربوطــه میســر میباشــد.
 -11شرایط پرداخت به صورت کام ً
ال نقدی و امکان تقسیط وجود ندارد.

مشخصات قطعه مورد مزایده:

ردیف

قطعه

پالک

شهر

کاربری

مساحت

بهای پایه هر
مترمربع

نحوه پرداخت

میزان سپرده
 5درصد شرکت
در مزایده

1

354

7808/2

زریندشت

ورزشی

1672/07
مترمربع

300/000
ریال

به صورت  50درصد نقدی مابقی
اقساط  2ساله با ارائه ضمانتنامه بانکی
و سفته به میزان  1/5برابر ارزش
معامله مورد واگذاری با ظهرنویسی 2
ضامن معتبر (حداقل یک نفر رسمی)
جهت اقساط باقیمانده

25/081/050
ریال

روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

ردیف

1

قطعه

979

پالک

4622/6649

شهر

داراب

کاربری

تأسیسات و
تجهیزات شهری

مساحت

بهای پایه هر
مترمربع

میزان سپرده  5درصد شرکت در
مزایده

658/55
مترمربع

1/150/000
ریال

 37/866/625ریال

روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

