
                                 بسمه تعالی

 آگهی مزایده عمومي  تجدید        
داری جهرم در اجرای شهر 13/07/99  مورخ 6207/1/2/99 شماره 

شورای    26/05/99مورخ    21صورتجلسه شماره مصوبه 

واقع  قطعه زمین دومحترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد 

 از طریق مزایده عمومی  یلبا مشخصات ذ در بلوار مادر

 .به فروش برساند به صورت نقدی

شممممماره  عنوان ردیف
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 آخممرین مهلممت  قبمموه پیشممنهادات  پایممان وقممت اداری مممورخ

متقاضیانی که قصمد خریمد بیشمتر از یم  می باشد،  03/08/99

قطعه داشته باشند می بایست جهت همر قطعمه پاکمت پیشمنهادی 

مجزا تنظیم  و شمماره همر قطعمه روی پاکمت مزایمده در   و 

تحویمل پاکمت پیشمنهادی واحمد حراسمت  محمل تحویل نمایند.

شهرداری در رد یا قبوه ی  یا کلیمه  .شهرداری جهرم می باشد

بمه پیشمنهادهای مشمرو  و . پیشنهادها مجاز و مختار میباشد

مخدوش و فاقد سهرده و پیشنهادهائی کمه پما از مهلمت مقمرر 

مبل  سمهرده  شمرکت . ارساه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

بابت هر قطعه در لیست مذکور مشخص گردیمده  کمه  در مزایده 

به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری  می بایست

نمزد بانم  ملمی  0106437212008جهرم یا واریز وجه به حساب 

لیه هزینه های نقل و و کشعبه جهرم  می باشد، هزینه مزایده 

،  برندگان اوه یره به عهده برنده مزایده میباشدانتقاه و غ

تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشموند سمهرده 

متقاضمیان . آنان به ترتیب بمه نعمع شمهرداری ضمبگ می مردد

و یما بما  www.jahrom.irمیتوانند جهت اطالع  بیشتر به سمایت 

و و به واحمد حقموقی و اممالک تماس  071-54234770شماره تلعن

ایر اطالعات و جزئیات و کروکمی جهت دریافت اوراق مزایده و س

امور به واحد  زمین که در اسناد مزایده  مندر  می باشد، 

 شهرداری جهرم واقع در چهمار راه دفماع مقمدس، مالی

 ساختمان شهرداری  مراجعه نمایند.

علیرضممما                                                

 شهردار جهرم   – نظری جهرمی
 

 



                                15/07/99ه نوبممممممممممممممت  چمممممممممممممما  او

   22/07/99نوبت چا  دوم 

تمماریت تشممكیل يمیسممیون عممالي معممامالت و بازگشممایي 

    05/08/99پیشنهادات 
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