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روزنامه

1399

جامعه سالم فقط با فضای آموزشی مناسب
به دست میآید

فرماندار کازرون گفت :جامعه سالم را فقط با داشتن فضای آموزشی سالم
میتوان به دست آورد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از کازرون ،داریوش دهقان در دیدار
مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون در محل فرمانداری کازرون
با اشاره به نقش مهم و کلیدی آموزش و پرورش و دانشگاهها در مدیریت
آینده کشور اظهار کرد :تربیت نیروی انسانی و مدیریت آینده از آموزش و

5

شماره

2877

برایان تریسی

پنجشنبه

فرماندار کازرون:

صفحه

یادگیری مداوم حداقل شرط الزم برای موفقیت در هر زمینه ای است
که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید

شهریور

پرورش آغاز و در دانشگاه تکمیل میشود و این فرآیند اگر مورد توجه قرار
گیرد و روی این مهم سرمایهگذاری الزم انجام شود بهطور یقین دغدغههای
امروز جامعه را در آینده نخواهیم داشت و جامعه سالم را فقط با داشتن فضای
آموزشی سالم میتوان به دست آورد.
وی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون یکی از دانشگاههای زنده ،پویا
و بهروز کشور است و از ابتدا تاکنون این واحد دانشگاهی با مدیریتهای
دلسوزانه و توانمندی همراه بوده و اکنون محمدرضا دالوند این مسئولیت را
به عهده دارد .مشکالت در همه زمان و در همه دانشگاهها وجود دارد؛ اما
اینکه چگونه باید مشکالت را مدیریت کرد ،مهم است.
فرماندار کازرون عنوان کرد :در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم
و باید از فرهنگ و تفکر عاشورا الگو بگیریم و توجه داشته باشیم که همه
درسها و آموزههای زندگی بشر در فرهنگ عاشورا معنی شده و انسانها
میتوانند از حادثه محرم و عاشورا درس بگیرند.
امتحانات واحد کازرون در فضایی سالم و کام ً
ال مدیریت شده برگزار شد
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون نیز گفت :این دانشگاه در نیمه
نخست امسال با شرایط سخت بیماری کرونا همراه بوده که با رهنمودهای
سازمان مرکزی ،همکاری خوب مجموعه و مرکز بهداشت و درمان
شهرستان همگام با دولت و رعایت شیوهنامههای بهداشتی با تهیه و ایجاد
زیرساختهای الزم ارتباط بین استاد و دانشجو را در فضای مجازی برقرار و
دروس آموزشی از این طریق ارائه و امتحانات هم در فضایی سالم و کام ً
ال
مدیریت شده برگزار شد.
محمدرضا دالوند ابراز امیدواری کرد که با تالش مسئوالن و همراهی مردم
آگاه که با رعایت اصول بهداشتی در جامعه هرچه زودتر از این مشکالت و

ﺑـﺎﻧـﻮان
ﮐﺎزرون

سال
بیستوششم

محدودیتها نجات یابیم و مردم با خیال راحت بتوانند به امور زندگی خود
بپردازند.
تالش واحد کازرون برای ارتقای سطح علمی دانشجویان در فضای مجازی
علیاکبر عارف معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کازرون هم با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجامشده توسط شورای فرهنگی
دانشگاه گفت :با حمایت و همکاری مدیریت و مجموعه دانشگاه فعالیتهای
بسیار خوبی در ششماهه نخست سال داشتهایم و به لحاظ کیفی و کمی هم
تالش خوبی بهویژه در برگزاری کارگاههای آموزشی برای ارتقای سطح
علمی فرهنگی دانشجویان ،استادان و خانوادهها در فضای مجازی داشته است.

رئیس شورای اسالمی شهر کازرون:

فعالیت خبرنگاران ،از نشانههای بلوغ
تمدن است
.

رئیس شورای اسالمی شهر کازرون کمک به دیگران در عین دشواری را
یکی از نشانههای آغاز تمدن برشمرد گفت :وجود و فعالیت شما خبرنگاران
نیز یکی از نشانههای بلوغ تمدن است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری
کازرون ،رضا آذینفر اذعان کرد :در این سالهایی که در شورا
بودهام ،مشاهده کردهام که خبرنگاران شهرستان بدون اینکه به
دنبال شانتاژ و اخبار کذب باشند ،مسائل و اخبار را واقعی بیان
کردهاند.
رئیس کمیسیون فنی شورای اسالمی شهر خطاب به خبرنگاران افزود:
امیدوارم با توسل به آزادمرد اسالم ،رسالت خود را با آزادگی و عدم وابستگی
به جناحها و جبهههای مختلف ایفا کرده و با بیان واقعیتها ،مردم را آگاه
کنید.
شهردار کازرون هم ضمن خیرمقدم به خبرنگاران ،رسالت خبرنگاران را
تنویر افکار عمومی و خبررسانی صحیح و دقیق عنوان کرد.
محمدامین مهروز با تشکر از همکاری و همفکری شورا در ایفای
وظایف شهرداری ،ابراز امیدواری کرد شهرداری با مجموعه خدماتی
که در شهر ارائه میدهد ،بتواند موجبات رضایت مردم را فراهم
کند.
همچنین بهادر ریاضی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کازرون هم
ضمن تقدیر از فعالیت مثمر ثمر خبرنگاران ،هدف از این جلسه را جمع شدن
اصحاب رسانه و اعضای شورا دور هم و تشکر از تالشهای فعاالن رسانهای
کازرون عنوان کرد و افزود :ارائه گزارش و برگزاری نشست خبری در
خصوص عملکرد شورای اسالمی شهر در فرصتی دیگری انجام خواهد شد.

آگهی
آگهی حصر وراثت

آقای جلیل بهمنی کازرونی فرزند مرحوم حسن به شرح درخواستی که به کالسه  4/99/458این شورا ثبت گردیده
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحومه خاتون بهمنی کازرونی فرزند مرحوم محمدرضا
به شماره ملی  1283 – 2370001046صادره از کازرون در تاریخ  1376/11/28در اقامتگاه دایمی خود شهرستان
کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :جلیل بهمنی کازرونی به شماره ملی 1322 – 2371712620
کازرون پسر متوفیه  -2مرحوم اصغر بهمنی کازرونی به شماره ملی  1312 – 2370205040کازرون پسر متوفیه -3
مرحوم بابا بهمنی کازرونی به شماره ملی  1308 – 2370205016کازرون پسر متوفیه  -4مرحومه بلور بهمنی کازرونی
به شماره ملی  1303 – 2370001054کازرون دختر متوفیه والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مذبور را یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد
وياوصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماد به این شورا مراجعه وتقديم نمايد واال
گواهی صادر خواهد شد.
/494م الف
9/544
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت

آگهی حصر وراثت

آقای عبداله سنگی فرزند مرحوم نجف به شرح درخواستی که به
کالسه  4/99/459این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحومه بلور بهمنی کازرونی
فرزند مرحوم حسن به شماره ملی  1303 – 2370001054صادره
از کازرون در تاریخ  1383/4/31در اقامتگاه دایمی خود شهرستان
کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :عبداله
سنگی به شماره ملی  1339 – 2371819972کازرون پسر متوفیه
 -2شیرزاد سنگی به شماره ملی  1337 – 2370273577کازرون پسر
متوفیه  -3مظفر سنگی به شماره ملی  1333 – 2370273569کازرون
پسر متوفیه  -4باباجان سنگی به شماره ملی 1326 – 2371731382
کازرون پسر متوفیه  -5آسیه سنگی به شماره ملی 2370340223
–  1345کازرون دختر متوفیه  -6معصومه سنگی به شماره ملی
 1328 – 2370227818کازرون دختر متوفیه  -7زهره سنگی به
شماره ملی  1336 – 2370295783کازرون دختر متوفیه  -8زینب
سنگی به شماره ملی  1338 – 2370358866کازرون دختر متوفیه
والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مذبور را یک
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماد به این شورا
مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادر خواهد شد.
/495م الف
9/543

خانم گلشن غالمی به شماره  5479666673کمارج به استناد
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی
به شماره  4/99/465تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته
که شادروان علی ویس جبری به شماره ملی 5479667157
کمارج در تاریخ  91/9/17در اقامتگاه دایمی خود درگذشته و
ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :گلشن غالمی فرزند نعمت
اله به شماره ملی  5479666673همسر متوفی  -2نسترن جبری
فرزند علی ویس به شماره ملی  5470097684دختر متوفی -3
ابوالفضل جبری فرزند علی ویس به شماره ملی 5470115380
پسر متوفی  -4ذوالفقار جبری فرزند شهریار به شماره ملی
 5479665111پدر متوفی  -5فاطمه شمس الدینی فرزند
خدامراد به شماره ملی  5479567101مادر متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مذبور را
یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد وياوصیت
نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف
یک ماد به این شورا مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادر
خواهد شد.
9/542
/493م الف

آگهی حصر وراثت
خانم مریم مزارعی به شماره ملی  ۲۳۷۲۱۶۷۰۲۲کازرون به استناد
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به
شماره  4/99/454تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که
شادروان شیرین زارع فرزند محمد به شماره ملی  ۲۳۷۰۸۶۳۹۷۸در
تاریخ  ۱۷ 98/10/17در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حين
الفوت وی عبارتند از -۱ :مجید مزارعی فرزند محمدرضا به شماره
ملی  ۲۳۷۰۸۸۵۹۲۰متولد  ۱۳۴۴پسر متوفي  -۲حميد مزارعی فرزند
محمدرضا به شماره ملی  ۲۳۷۰۸۸۵۹۳۹متولد  ۱۳۴۵پسر متوفي -٣
سعيد مزارعی فرزند محمدرضا به شماره ملی  ۲۳۷۰۸۸۵۹۴۷متولد
 ۱۳۴۶پسر متوفی  -۴صمد مزارعی فرزند محمدرضا به شماره ملی
 ۲۳۷۰۸۸۷۹۶۶متولد  ۱۳۵۴پسر متوفی  -۵سجاد کیهانی فرزند
محمدرضا به شماره ملی  ۲۳۶۰۰۶۶۴۸۱متولد  ۱۳۶۸پسر متوفی
 -۶ليال مزارعی فرزند محمدرضا به شماره ملی  ۲۳۷۰۸۸۷۴۴۳متولد
 ۱۳۵۰دختر متوفی  -7مريم مزارعی فرزند محمدرضا به شماره ملی
 ۲۳۷۲۱۶۷۰۲۲متولد  ۱۳۵۷دختر متوفی -۸فاطمه مزارعی فرزند
محمدرضا به شماره ملی  ۲۳۷۰۸۸۹۸۵۳متولد  ۱۳۶۰دختر متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا
مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
9/536
/488م الف

آگهی حصر وراثت

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آقای مصطفی اعوری فرزند کاظم به شرح دادخواستی که بکالسه
 99/451ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و اعالم داشته شادروان کاظم اعوری فرزند جعفر
به شماره ملی  ۱۳۱۵ - ۲۳۷۰۱۹۰۵66صادره از کازرون در تاریخ
 84/10/11در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و
وارث حين الفوت آن مرحوم عبارتند از -۱ :پوران غالم زاده به شماره
ملی  ۱۳۳۷ - ۲۳۷۰۳۲۲۸۲۹کازرون زوجه متوفي  -٢مصطفی اعوری
به شماره ملی  ۱۳6۷ – ۲۳۷۲۵4۱۲۰۱کازرون پسر متوفی  -٣ایوب
اعوری به شماره ملی  ۱۳5۸ -۲۳۷۰4۷۹۸6۸کازرون پسر متوفی
 -4مژگان اعوری به شماره ملی  ۱۳۵6 - ۲۳۷۱۹4۱۸۳۲کازرون
دخترمتوفی  -5سميه اعوری به شماره ملی ۱۳64 - ۲۳۷۲4۷۰۷5۲
کازرون دخترمتوفي  - 6مژده اعوری به شماره ملی - ۲۳۷۲۰۱6۹۶۲
 ۱۳6۱کازرون دخترمتوفي والغير
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مذبور را یک
نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماد به این شورا
مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادر خواهد شد.
9/537
/487م الف
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی مفقودی

شناسنامه کامیونت نیسان به شماره بدنه  250977و شماره شاسی  J0021112و شماره موتور  330332و شماره پالک
 118ب  36ایران  34متعلق به حسین آزکریمی به کدملی  4810147134مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.
9/545
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  ۷فارس شهرستان کازرون

چون آقای مصطفی هوشمندی فرزند عبدال با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  130کازرون
تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط ششدانگ پالک  60/902واقع در قطعه  3بخش  7فارس
کازرون که به موجب ماده قانونی  21و  133برابر رآی شماره  86/2/30 – 2904اداره ثبت کازرون در حصه نامبرده
قرار گرفته و در دفتر  30صفحه  577ذیل ثبت  4374به نامش ثبت و سند مالکیت صادره به شماره چاپی  592445الف
 85به علت سهل انگاری مفقود گردیده است ضمنا پالک مذکور به موجب سند شماره  1390/6/31 – 7178دفتر 130
کازرون نزد بانک کشاورزی قائمیه به مبلغ  260/400/000ریال به مدت  2سال در رهن می باشد لذا نامبرده تقاضای
صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده  ۱۲۰اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار99/6/6 :
 9/546ت
/496م الف
داود انصاری – رییس ثبت اسناد و امالک کازرون
آگهی مزایده اموال غيرمنقول

اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده  9900181اجرائی به خواسته دستور فروش له علي اصغر ،عبدالمجيد ،عبدالرحمن ،محبوبه،
عبدالسعيد ،فرزانه ،عبدالحمید ،محمد ،مهوش ،همگی امینی فرزندان محمود و عزیزه قائمی فرزند محمدخليل به طرفیت جمشید امینی فرزند محمد امین و موقوفه
سید مهدی کازرونی و با استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غيرمنقول مبادرت به مزایده ششدانگ یک باب مرغداری با کلیه
متعلقات متصله و منفصله تحت پالک ثبتی  164فرعي از  89اصلی قطعه  3بخش  7فارس به مساحت عرصه  18190مترمربع ( 3565مترمربع از عرصه دارای
کاربری مرغداری و مابقی دارای کاربری کشاورزی می باشد) و اعيان  2413مترمربع (شامل سه باب سالن مرغداری و دو واحد انباری) با كليه متعلقات متصله و
منفصله شامل یک عدد آسياب سه تن ،میکسر و باالبر و سه عدد دینام های مربوطه ،یک عدد دان خوری بشقابی سه خط همراه با هاپر ،دینام و گیربکس 169 ،عدد
آبخوری كله قندی دو خط 3 ،عدد بخاری موشکی 4 ،عدد بخاری کابینتی ،یک عدد آسياب کوچک 7 ،عدد مشعل گازروئيل سوز 4 ،عدد فن  53 ،140عدد فن
کوچک 1 ،عدد سمپاش کوچک  20لیتری  1 ،عدد باسكول بزرگ  400کیلویی خراب 1 ،عدد باسکول کوچک 5 ،عدد کولر آبی 1 ،عدد منبع فلزی گازوئیلی
 2000لیتری سالم ،یک عدد منبع فلزی گازوئیلی  2000لیتری خراب ،یک عدد منبع فلزی آب  1000لیتری خراب ،یک عدد منبع فلری گازوئیلی  27000لیتری
سالم ،یک عدد منبع آب  10000لیتری پلی اتیلن سالم ،یک عدد منبع آب  1000لیتری پلی اتیلن سالم ،یک عدد منبع آب  1000لیتری فلزی سالم ،یک عدد
تابلو برق كامل بزرگ 3 ،عدد تابلو برق کوچک داخل سالنها 90 ،شعله روشنایی داخل سالن ها و محوطه و اتاق ها ،یک عدد ترازو 230 ،عدد آبخوری جوجه
یک روزه 46 ،عدد دان خوری جوجه یک روزه 125 ،عدد دان خوری دستی 13 ،عدد دان خوری ناودانی ،یک عدد گیرپا ،یک عدد گاری بزرگ سه چرخ2 ،
عدد گاری دوچرخ ،یک عدد چرخ گاری ،یک عدد فرقون ،یک عدد آچار بوکس ،یک عدد چکش آلمانی ،یک عدد روغن دان ،یک عدد انبر قفلی ،یک عدد
بيل پهن ،یک عدد پمپ باد ،سه عدد آچار لوله گیر ،یک عدد آچار فرانسه 2 ،عدد آژیر خطر برق 2 ،عدد کپسول گاز 1 ،عدد گریس پمپ ،یک عدد یخچال 12
فوت ،یک عدد یخچال صندوقی ،یک عدد تخت فلزی ،یک عدد نردبان آلومينيومی 3 ،عدد بشکه پالستیکی  150لیتری ،یک عدد دستگاه پرکنی سالم ،یک
دستگاه پرکنی سالم 2 ،عدد نردبان فلزی ،یک عدد صندلی ،یک عدد اجاق گاز رومیزی ،یک عدد کپسول آتش نشانی ،یک دستگاه دیزل ژنراتور با موتور ولوو
 6سیلندر با قدرت  136كيلو وات همراه با تابلو برق و باطری های مربوطه ،یک دستگاه دیزل ژنراتور قدیمی با موتور ژاپنی یانمار و ژنراتور دربی ساخت انگلیس
با قدرت  31/5كيلو وات ،چهار دستگاه الکترو پمپ آب حلزونی با قدرت  1/2 hpو الکترو پمپ جهت گازوئیل و یک دستگاه الکتروپمپ کف کش واقع در
روستای امرآباد جاده امرآباد به فتح آباد سمت راست کوچه قبل از امامزاده کد پستی  73191 - 81146مینماید .لذا بدینوسیله به اطالع عموم می رساند کسانیکه
مایل به خرید باشند روز شنبه مورخه  1399/6/15ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی و نامه ای مبنی بر توقيف وجه معادل ده درصد قیمت
پایه از بانکی که دارای حساب میباشند را ارائه نمایند .قیمت پایه فروش شش دانگ مرغداری مبلغ  20/708/835/000ریال میباشد شخصی که باالترین قیمت
پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود .مزایده با حضور نماینده دادستان
برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند .ضمنا
کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می بایست نامه توقيف وجه معادل ده درصد مبلغ پایه را از بانکی که دارای حساب می باشند در روز مزایده به همراه
داشته باشند .هزینه های نقل و انتقال (حق ثبت و حق التحریر و ...به عهده خریدار) و سایر هزینه ها (هرينه دارایی و شهرداری و ...به عهده فروشنده) میباشد این
آگهی به موجب ماده  118قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت اول در سامانه آگهی و روزنامه کثیر االنتشار الکترونیکی (روزنامه رسمی) درج و منتشر میگردد
/486م الف
9/539
.

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون  -آزاده فیروزبخت
آگهی مزایده (نوبت اول)

شهرداری باالده در نظر دارد طبق مجوز شماره  46مورخ  99/05/19شورای محترم اسالمی شهر باالده وبه استناد آئین نامه مالی شهرداری نسبت به فروش چهار قطعه
زمین مسکونی و تجاری طبق مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید  .عالقمندان محترم می توانند پیشنهادات خود را ظرف مدت 10روز پس از نشر آگهی نوبت دوم در
فرم مزایده  ،تکمیل و طی درخواست کتبی در پاکت سربسته به شهرداری تحویل نمایند.
پالک مسکونی
ردیف

شماره پالک

متراژ (متر مربع )

کاربری ملک

قیمت پایه به ازاء هر متر مربع
(ریال)

آدرس ملک

1

1

212

مسکونی

2/700/000

کوچه شهید طهماسبی

2

5

271

مسکونی

2/700/000

کوچه شهید طهماسبی

3

10

324

مسکونی

2/700/000

کوچه شهیدطهماسبی

4

1

125

تجاری

30/000/000

پشت پاساژسعید

شرایط  -1 :پیشنهاد دهنده بایستی  %5از قیمت پایه را بصورت وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به شماره 0110811420001نزد بانک صادرات واریز نماید
 -2کروکی ملک و مشخصات وقیمت پایه در فرم مزایده موجود می باشد  -3 .کلیه هزینه های سند نویسی  ،نقل و انتقال  ،دارایی ،نشرآگهی و غیره بر عهده برنده مزایده خواهد
 -5پشت پاکتهای پیشنهادی شماره مزایده قید گردد.
- 4شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار خواهد بود
بود .
 – 6پیشنهادات بایستی خوانا و بدون خط خوردگی بوده وبه پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند یک ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7پس از تشکیل کمیسیون عالی معامالت در موعد مقرر و اعالم برنده مزایده  ،برنده می بایست ظرف مدت  48ساعت نسبت به انجام مراحل قانونی شامل مراجعه به شهرداری و
محاسبه و واریز وجه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید  -8 .سپرده برندگان اول ودوم وسوم تازمان واگذاری زمین در شهرداری ضبط خواهد شد .
 -9قیمت ملک فوق نقدا وصول خواهد شد  -10 .عالقه مندان محترم می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه و یا باشماره  07142474091تماس
م الف 5840
34118
963987
حاصل نمایند .

فتح اهلل اردشیری  -شهردار باالده

