
رئیس اداره بهزیستی المرد :

پیشتازی بهزیستی المرد در جذب 
کمک های مردمی

آغاز طرح درمان 200 زوج 
نابارور در المرد

فرمانده پلیس راه کشور مطرح کرد: 

هوشمندسازی محورهای مواصالتی 
المرد در دستور کار است
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صدور حکم اعدام 
سارق مسلح آرایشگاه های 

زنانه شیراز

نماینده ولی فقیه در سپاه استان فارس :

نا بسامانی های اقتصادی به
 بی تدبیر های برخی مسئوالن 

بر می گردد

استاندار فارس: 
تسریع در اجرای پروژه های 
باالی ۷0 درصد استان فارس

 دکتر رحیمی: تحریم به فرصتی برای نظام 
و مردم تبدیل شده است

مقام معظم رهبری: 

قدر مجالس عزاداری را بدانند، از این 
مجالس استفاده کنند و روحًا و قلبًا این 
مجالس را وسیله ای برای ایجاد ارتباط 
و اّتصاِل هرچه محکم تر میان خودشان و 

حسین بن علی علیه الّسالم، خاندان پیغمبر 
و روح اسالم و قرآن قرار دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با دفاع پرس:

مذاکره با غربی ها دستاوردی برای ملت و کشور 
نخواهد داشت 

آگهی اجاره ضایعاتی مرکزی دهشیخ 
به اطالع همشهریان گرامی می رساند ضایعات مرکزی 
دهشیخ واقع در قلب منطقه تجاری با یک سال سابقه به 
همراه مجوز پروانه کسب ، باسکول ، محوطه بلکوک جین 
به متراژ 4500 متر مربع و موتور برق جهت اجاره بلند 

مدت واگذار می گردد. 
09171848386            09174063687     ملکی 

آگهی مزایده فروش  زمین  مرحله دوم 
شـهرداری المـرد در نظـر دارد بـر اسـاس بنـد 7 صورتجلسـه شـماره 52 مـورخ 98/03/22 و مجوز شـماره 20/13349/س مورخ 98/04/17 شـورای اسـالمی شـهر المرد زمیـن های خود را طبق لیسـت ذیل به فروش برسـاند. 
لـذا متقاضیـان واجـد شـرایط نماینـد. هزینـه درج دریافـت اسـناد مزایـده از و کروکـی محـل به سـایت شـهرداری المرد مراجعـه نماینـد. هزینه درج آگهـی به عهـده برنده مزایـده می باشـد . به مدت شـرکت در مزایـده از زمان 
درج آگهـی دوم بـه مـدت ده روز مـی باشـد. بـه پیشـنهادات مخـدوش و بعـد از موعـد مقرر ترتیـب اثر داده نخواهد شـد. شـهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشـنهادات مختار اسـت. مسـئولیت مداخلـه کارکنان دولـت در مزایده 

بـه عهده شـخص شـرکت کننده می باشـد. 
مهدی کشتکار -شهردار المرد  آگهی نوبت اول:  98/06/23                              آگهی نوبت دوم : 98/7/8       بازگشایی اسناد مزایده  شنبه 98/7/20 ساعت 10 صبح

لیست پیشنهادی اراضی خدماتی شهرداری المرد جهت مزایده مرداد ماه سال 1398

قیمت متر طرح تفکیکیردیف
مربع)ریال(

کاربریپالکمالکینمحل

شرق محله بید ، خیابان 1
شهروند

سید علی اصغر احمدی 
زاده

 3348000مسکونی1

مساحت277.3

جنوب اتوبان شهید 2
نعیمی ، غرب خیابان 

بستانو

سید عبدالمجید و سید 
محمود احمدی زاده

 3348000مسکونی5453

مساحت269.6269.60

جنوب اتوبان شهید 3
نعیمی غرب خیابان 

بهارستان

تعاونی مسکن نیروی 
انتظامی و آقای احمدی 

زاده

 3348000مسکونی98

مساحت342.90

جنوب اتوبان شهید 4
نعیمی شرق رودخانه 

بستانو

تعاونی مسکن فرهنگیان 
شهرستان المرد

 28800000تجاری1110

مساحت4848

غرب حوزه علمیه جنوب 5
اتوبان شهید نعیمی

منصوری ، هاشمی ، دل 
افروز

39283200تجاری24

مساحت44.40

 محله زیارت  شرق 6
خیابان امامت

4910400مسکونی36 هاشمی ، دل افروز

مساحت 499.50

جنوب محله خندق 7
خیابان والیت مشهور به 

میرزا شرفی

4910400مسکونی76شکیب و شرکا

مساحت220.65

لیست پیشنهادی اراضی خدماتی شهرداری المرد جهت مزایده مرداد ماه سال 1398

قیمت متر طرح تفکیکیردیف
مربع)ریال(

کاربریپالکمالکینمحل

جنوب محله کهوردان 8
شمال خیابان والیت 

19840000تجاری2افکاری ، علیپور ، آزاد
مساحت125.25

جنوب محله کهوردان ، 9
شمال  خیابان والیت 

4910400مسکونی1454افکاری ، علیپور ، آزاد
مساحت225.70312.10288.25

جنوب محله کهوردان ، 10
بر شمالی خیابان والیت 

19840000تجاری 21حسین منصوری و شرکا 
مساحت25.6531.45

محله کهوردان ، خیابان 11
توحید 

کشتکار ، حسن زاده و 
شرکا 

32736000تجاری 21

مساحت28.440.1

شرق محله حسین آباد ، 12
غرب خطیمی ، غرب بلوار 

انقالب 

5760000مسکونی16صفری و شرکا

مساحت250

شرق محله قلعه مال ، 13
جنوب بلوار شهید مطهری 

مشهور به محمد بهزاد

4464000مسکونی38افسری و شرکا

مساحت302.30

شرق محله قلعه مال ، 14
جنوب بلوار شهید مطهری 

مشهور به محمد بهزاد

4320000مسکونی43شمسی و صفری 

مساحت276.30301.15

محله چاه قائدی ، شمال 15
بلوار شهید مطهری 

2430400مسکونی 20علی شبانی نژاد

مساحت 337.5

تذکر : قیمت پالکهای دوبر 10 درصد و سه بر 15 درصد به قیمت پیشنهادی اضافه می گردد
شناسه آگهی 593982

شماره شناسه 31548
8266/م الف


