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صفحه سخن بزرگان
بخشودن کسی که به تو بدی کرده

تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است
گاندی

آگهی مزایده عمومی 04 /99
نوبت اول : پنجشنبه مورخ 1399/03/08 روزنامه های خبر جنوب، عصر مردم ، نیم نگاه ، تماشا، افسانه، طلوع، شیراز نوین و 

سبحان
نوبت دوم: شنبه مورخ 133/3/10 روزنامه های خبر جنوب، عصر مردم ، نیم نگاه ، تماشا، افسانه، طلوع، شیراز نوین و سبحان

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از امالک خود با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید پس از نشر اولین آگهی، جهت اخذ اسناد مزایده شخصًا و یا با در دست دشاتن 
معرفی نامه ) جهت اشخاص حقوقی( و ارائه رسید واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعقبه شهید چمران به 
نمایند.  مراجعه  و سرمایه گذاری  بازاریابی  نیایش، ساختمان  بولوار  نبش  بلوار جمران،  در  واقع  شیراز  فروش شهرداری  و  بازاریابی  مدیریت 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های مستقیم 36260820  - 071 و    36283684 – 071  تماس حاصل فرمایید.

شرایط مزایده :
1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران 

واریز و ارایه نمایند.                   2- نحوه پرداخت بهای مورد مزایده در اسناد مزایده تشریح شده است.
3- نفرات اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند، سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.
5- از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه به تاریخ 1399/03/24 می باشد.
7- محل تسلیم پیشنهادات شیراز – ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیر خانه اداره قراردادها می باشد.

8- بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود.
9- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

10- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش ، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/03/25 
در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنًا حضور پیشنهاد دهندگان یا 

نمایندگان آن ها در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.
12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری 

تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.
13- تهاتر بهای ملک مورد مزایده باهر نوع اوراق بستانکاری و مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در 
مزایده امکان پذیر می باشد.      14- این مزایده مشمول مصوبه به شماره 95/1526/ص تاریخ 1395/3/18 شورای اسالمی شیراز 

نمی باشد .              14 سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
ش آگهی 859745                         33407                                   م.الف  1657 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 

آگهی مزایده عمومی 99/03
نوبت اول : پنجشنبه مورخ 1399/03/08 روزنامه های خبر جنوب، عصر مردم ، نیم نگاه ، تماشا، افسانه، طلوع، شیراز نوین و 

سبحان
نوبت دوم: شنبه مورخ 133/3/10 روزنامه های خبر جنوب، عصر مردم ، نیم نگاه ، تماشا، افسانه، طلوع، شیراز نوین و سبحان

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از امالک خود با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید پس از نشر اولین آگهی، جهت اخذ اسناد مزایده شخصًا و یا با در 
دست دشاتن معرفی نامه ) جهت اشخاص حقوقی( و ارائه رسید واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعقبه شهید 
چمران به مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز واقع در بلوار جمران، نبش بولوار نیایش، ساختمان بازاریابی و سرمایه گذاری مراجعه 
نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های مستقیم 36260820  - 071 و    36283684 – 071  تماس حاصل 

فرمایید.

شرایط مزایده :       1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به 
صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران 
واریز و ارایه نمایند.         2- نحوه پرداخت بهای مورد مزایده در اسناد مزایده تشریح شده است.       3- نفرات اول و دوم مزایده هرگاه 
حاضر به انعقاد قرار داد نشوند، سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد.       4- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام 
بوده و در پاکت ج بصورت الک و مهر شده تسلیم شود.         5- از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.   6- آخرین مهلت 
تسلیم پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه به تاریخ 1399/03/24 می باشد.     7- محل تسلیم پیشنهادات شیراز – ابتدای بلوار چمران – ساختمان 
معاونت مالی و اقتصادی – دبیر خانه اداره قراردادها می باشد.    8- بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر 

عهده برنده های مزایده خواهد بود.            9- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
10- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش ، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/03/25 در محل 
ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنًا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها 
در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.     12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین 
نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته به سایر کالنشهرها و مراکز استان ها می باشد.  13- تهاتر بهای ملک مورد مزایده باهر نوع اوراق 
بستانکاری و مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مزایده امکان پذیر نمی باشد.      14- این مزایده مشمول مصوبه به 
شماره 95/1526/ص تاریخ 1395/3/18 شورای اسالمی شیراز نمی باشد .        14 سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

ش آگهی 859720                             33406                    م.الف 1665 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 سپرده شرکت
در مزایده

قیمت کل پارکینگ متراژ تقریبی شماره واحد کاربری پروژه

598.000.000 11.940.480.000 248/76 1 مسکونی  زمین سهراب
سپهری

1.340.000.000 26.796.000.000 308 7 تجاری  زمین سهراب
سپهری

806.000.000 16.100.600.000 42/37 36 تجاری)همکف( سرای نور

439.000.000 8.775.800.000 39/89 50 سرای نور تجاری

1.179.000.000 23.575.000.000 94/3 31  سرای نور تجاری

277.000.000 5.523.200.000 69/04 23 سرای نور انبار تجاری

130.000.000 2.596.000.000 32/45 52 انبار تجاری  سرای نور

140.000.000 2.799.200.000 34/99 53  سرای نور انبار تجاری

157.000.000 3.131.200.000 39/14 55 سرای نور انبار تجاری

504.000.000 10.069.500.000 28/77 89  بین الحرمین تجاری

500.000.000 9.992.500.000 28/55 102  بین الحرمین تجاری

222.000.000 4.436.000.000 22/18 79 بین الحرمین تجاری

291.000.000 5.810.000.000 29/05 104 تجاری بین الحرمین

1.057.000.000 21.120.900.000 91/83 9  سلطانیه تجاری

767.000.000 15.327.200.000 45/08 10 سلطانیه تجاری

668.000.000 13.341.000.000 88/94 44  سلطانیه تجاری

52.000.000 1.023.200.000 - 14/96 s2-13 انباری  انباری و
پارکینگ

مجتمع امیرکبیر

1 واحد - P2-13

48.000.000
958.400.000 - 13/52 s2-17 انباری  انباری و

1 واحدپارکینگ - P2-17

63.000.000
1.255.850.000 - 20/13 s63-2 انباری  انباری و

1 واحدپارکینگ - P2-63

54.000.000
1.071.35.0.000 - 16/03 s2-64 انباری  انباری و

1 واحدپارکینگ - P2-64

47.000.000 920.600.000 - 12/68  s2-66انباری  انباری و
- 1 واحدپارکینگ P2-66

96.000.000 1.905.000.000 0 25/4 23 پاساژ دشتی تجاری

71.000.000 1.402.0500.000 0 18/7 25 پاساژ دشتی تجاری

72.000.000 1.425.000.000 0 19 27  پاساژ دشتی تجاری

210.000.000 4.200.000.000 200 1504 تجاری زمین الیافی

210.000.000 4.200.000.000 200 1505 تجاری  زمین الیافی

210.000.000 4.200.000.000 200 1506 تجاری  زمین الیافی

210.000.000 4.200.000.000 200 1507 تجاری زمین الیافی

210.000.000 4.200.000.000 200 1508 تجاری  زمین الیافی

سپرده شرکت در قیمت کلپارکینگمتراژ تقریبیشماره واحدکاربریپروژه
مزایده

1.2.4.5.6.18.24912/98108.644.620.0005.433.000.000مسکونی بسته 1 ساینا

13.17.21.25646/8478.267.640.0003.914.000.000مسکونی بسته 2 ساینا

1345/2110.306.400.0005.516.000.000مسکونیزمین جبل الدراک

248218/52.731.250.000137.000.000مسکونیزمین قلعه نو

469220/52.425.500.000122.000.000مسکونیزمین قلعه نو

472315/713.157.100.000158.000.000مسکونیزمین قلعه نو

478218/52.731.250.000137.000.000مسکونیزمین قلعه نو

4139/8515.143.000.000758.000.000تجاری )همکف(سرای نور

14952456/2538.071.875.0001.904.000.000تجاری نمایشگاهیزمین الیاف

1664110029.150.000.0001.458.000.000تجاری نمایشگاهیزمین الیاف 

1684100026.500.000.0001.325.000.000تجاری نمایشگاهیزمین الیاف

757/653.032.000.0002.652.000.000رستورانشهروند

17195.780.000.0009.789.000.000 واحد 345 11 واحد تجاریتجاریاهورا 2

مجتمع امیرکبیر

1400.000.00020.000.000 واحدP1-740پارکینگ

1400.000.00020.000.000واحدP1-750پارکینگ

1400.000.000400.000.000واحدP1-760پارکینگ

56.000.000انباری و پارکینگ

S1-1516/9-1.110.500.000

147.000.000 واحد-P1-15انباری و پارکینگ

S1-1712/82-926.900.000  

151.000.000 واحد -P1-17انباری و پارکینگ

S1-2114/66-1.009.700.000

144.000.000 واحد-P1-21انباری و پارکینگ

S1-2512/24-867.050.000

بسته 1 انباری و 
پارکینگ 

S1-46- 181.000.000 واحد

S1-4612/24-1.600.800.000

بسته 2 انباری 
پارکینگ کشویی 

P1)59-60-61(- 377.000.000 واحد

S1-4410/72-1.532.400.000

بسته 3 انباری 
پارکینگ کشویی

P1)71-72-73-
77(

3116.000.000 واحد -

S1-4516/16-2.302.200.000

-P1)56-57-58انباری و پارکینگ 
79-80-81(

-4.551.000.000

S2-55--1.002.950.000

149.000.000 واحد P2-55انباری و پارکینگ 

S2-7014-980.000.000

149.000.000 واحد -P2-70انباری و پارکینگ

S2-7211/02-845.900.000

143.000.000 واحد -P2-72انباری و پارکینگ 

S2-78

87/4-569.150.00029.000.00029.000.000

1 واحد-P2-78انباری و پارکینگ 

S2-7913/85-973.250.00049.000.000

P2-79-1 واحد

بسته 4 انباری و 
پارکینگ 

S2-7423/8-1.671.000.00084.000.000

P2)74-80(-2 واحد

آگهى


