آگهی مزایده

آزرس

رزیف

شماره مزایده 84/1400/ 59 :

پالن ثثتی

ٔتزاص(ٔتزٔزتغ)

٘ٛع ّٔه ٚ
وارتزی

اػیاٖ

ػزصٝ

لیٕت پایٔ ٝشایسٜ
(ریاَ)

ٔساحت ػزصٔ 1557/92 ٝتز ٔزتغ  ٚپس اس وسز ٌذر اصالحی ٔ 1340/95تز ٔزتغ ٔی
تاضسٛٔ .لؼیت سٔیٗ زر عزح تفصیّی ضٟز تٟزاٖ زر سیز پ C323 ٟٝٙپٞ ٟٝٙای فضای سثش ٔی
1

استاٖ تٟزاٖ  -تٟزاٖ – تشرٌزا ٜیازٌار أاْ –
ذیاتاٖ ایثارضٕاِی٘ -ثص وٞٛسار یىٓ

116/15647

یه لغؼ ٝسٔیٗ تا
وارتزی فضای سثش

تاضس.ت ٝاستٙاز ٌٛاٞی ػسْ ذالف ضٕارٛٔ 22104938 ٜرخ  ، 1389/10/12اػیا٘ی ّٔه تٝ
1557/92

000ر000ر250ر452

ٔساحت ٔ 175تز ٔزتغ ضأُ ٚ 4احس پاروی ٚ ًٙیه ٚاحس تجاری تٔ ٝساحت ٔ75تز ٔزتغ ٔی
تاضس و ٝزر ٚضغ ٔٛجٛز ترزیة ضس ٜاست .زر صٛرت فزٚش اس عزیك ٘مس  ٚالساطٛٔ ،رز ٔشایسٜ

(٘مس  ٚیا ٘مس  ٚالساط)

یا ّٔه زیٍزی تا پیطٟٙاز ذزیسار ٔؼازَ 120زرصس ارسش الساط جایٍشیٗ  ٚپس اس ارسیاتی ٚ
تأییس تا٘ه ،تؼٛٙاٖ ٚثیم٘ ٝشز تا٘ه تا پایاٖ تسٛی ٝالساط تالی ذٛاٞس ٔا٘سّٔ(.ه تا ضزایظ فؼّی
ٚ ٚضغ ٔٛجٛز ت ٝفزٚش ٔیزسس).
2

استاٖ سٕٙاٖ  -سٕٙاٖ  -تّٛار حىیٓ اِٟی 21
– وٛچ ٝسٕت چپ -آذزیٗ لغؼ ٝجٛٙتی

٘یٕ ٝوار ٜتٔ ٝساحت حسٚز ْ.ْ 613 /9فالس ا٘طؼاتات  ٚفالس پایا٘ىار.ضٕٙاً اذذ پایاٖ وار ٚ
8035/52

ساذتٕاٖ ٔسى٘ٛی

213/9

ساذتٕاٖ ٔسى٘ٛی

245

ٔیطٛز).

استاٖ سٕٙاٖ ٌ -زٔسار -ا٘تٟای ذیاتاٖ
3

ٔثارساٖ -ذیاتاٖ وارٌز -جٙة ذیاتاٖ ػفاف -

17/828

جٙة آصا٘س آسیا
استاٖ ذٛسستاٖ – ذزٔطٟز -وٛی ٔاِه
4

اضتز(آریا)تیٗ ذیاتاٖ ویص  ٚتٙة تشري –

 63اصّی

ساذتٕاٖ ٔسى٘ٛی

1212

 589اصّی

724.5

ٔسى٘ٛی

را٘ٙسٌی تؼثت
استاٖ وزٔا٘طا – ٜوزٔا٘طا – ٜچٟارراٜ

6

ٔسرس(اجاق) -ذیاتاٖ چٔ ُٟتزی ٔغٟزی

لسٕتی اس پالن تالیٕا٘سٜ

غزتی – تاالتز اس ٔسجس ٞاضٕی – ٔجتٕغ

 562ضٕارٞ ٜای 15ٚ8

سزلفّی

(

تجاری)

-

1/7234

ساذتٕاٖ ٔسى٘ٛی

وٛچٙٔ ٝطؼث ٝاس ٞأ ٖٛیىٓ-
استاٖ ٞزٔشٌاٖ  -جشیز ٜلطٓ  -جاز ٜسایت

8

لطٓ – زرٌٟاٖ – ضٟزن تٛال ذیاتاٖ سایت
ٔصاِح – جٙة ضزوت سأاٖ تتٗ لطٓ

 3524،3526اِی 3527
ٔجشی ضس ٜاس پالن 1939
اصّی

(٘مس یا ٘مس  ٚالساط)
000ر140ر942ر13
(٘مسی)

ضٟززاری  ٚپایا٘ىار زر صٛرت ِش ْٚتز ػٟس ٜذزیسار ٔیثاضس ( .تا ضزایظ فؼّی ت ٝفزٚش ٔیزسس)

(٘مسی)

ٔجتٕغ تجاری

(ٔتزاس  ْ.ْ2/5زر حس ضٕاَ  ْ.ْ1/95 ٚزر حس غزب تا پد  1/5* 1/5تؼزیض زارز و ٝتساذّی تا
تٙای ٔسى٘ٛی ٘سارز).

3516اِی3522، 3518اِی

000ر200ر901ر21

اػیا٘ی ٔرزٚت ٝتا زیٛار تّٛوی ٔحصٛر ضس ٜاست .فالس پزٚا٘ ٚ ٝپایاٖ وار (ٞشی ٝٙاستؼالْ

اػیاٖ تصٛرت ساذتٕاٖ لسیٕی  ٚفزسٛز ٜتا سیز تٙای تمزیثی ْ.ْ 62/88
102/85

(٘مسی)

000ر000ر796ر5

(اذذ رضایت ٔاِه ت ٝػٟس ٜذزیسار ٔیثاضس)

تجاری ٘ظزی – عثم ٝز ٚ ْٚسْٛ
7

پایاٖ وار زر صٛرت ِش ْٚت ٝػٟس ٜذزیسار ٔیثاضس.

حك سزلفّی ز ٚتاب ٔغاس ٜتجاری ٞز وساْ تٔ ٝساحت ٔ 67تز ٔزتغ ٚالغ زر عثم ٝز ٚ ْٚسْٛ

استاٖ سیستاٖ  ٚتّٛچستاٖ – ساتُ – ذیاتاٖ
ٞأ ٖٛغزتی –تؼس اس تیٕارستاٖ ترصصی –

تجٟیشات (ٞشی ٝٙاستؼالْ ضٟززاری  ٚپایا٘ىار زر صٛرت ِش ْٚتز ػٟس ٜذزیسار ٔیثاضس).

( تا ضزایظ فؼّی ت ٝفزٚش ٔیزسس)

استاٖ ذٛسستاٖ–ذزٔطٟز وٛی ٔاِه
5

تٔ ٝساحت ٘ ْ.ْ 807/9یٕ ٝوار ٜتس ٖٚپایا٘ىار  ٚتا ضزایظ فؼّی ت ٝفزٚش ٔی رسس.فالس ا٘طؼاتات ٚ

اػیاٖ ت ٝصٛرت فزسٛزٔ ٚ ٜرزٚتٔ( ٝتصزف زار  ٚتس ٖٚپایا٘ىار  ٚاذذ استؼالٟٔای ضٟززاری ٚ

اِٚیٗ فزػی اس سٕت خ ویص ت ٝسٕت چپ
اضتز(آریا)ذیاتاٖ سپا – ٜتؼس اس آٔٛسضٍاٜ

استؼالْ ٞای ٔزتٛع ٝضٟززاری تز ػٟس ٚ ٜتٞ ٝشی ٝٙذزیسار ٔی تاضس (.تا ضزایظ فؼّی ٚاٌذار

000ر300ر270ر25

000ر000ر854ر10
(٘مسی)
000ر000ر800ر1
(٘مسی)

لغؼ ٝسٔیٗ صٙؼتی

 2672ضأُ اتاق ٍٟ٘ثا٘ی ،پارویٔ ًٙسمف  ٚس ِٝٛتِٛیس وٛر ٜآجزپشی (غیز زایز) -فالس

(عثك پایاٖ وار :
واتزی تِٛیسی

20280/9

،ا٘ثار  ،ازاری ٚ

ا٘طؼاتات  ٚتجٟیشات تؼال ْ.ْ17609 ٜٚآٔاز ٜساسی ٔ ٚحٛع ٝساسی ٚ
(ٔتزاص ٞا تمزیثی تٛز ٚ ٜتا ضزایظ فؼّی ت ٝفزٚش ٔی رسس).

000ر810ر646ر33
(٘مس یا ٘مس  ٚالساط)

رفاٞی)

استاٖ ٌیالٍِٖٙ -زٚز جاز ٜچٕرا٘ ( ٝتّٛار
9

آسازی)تؼس اس ٔیساٖ أاْ حسٗ ٔجتثی -وٛچٝ
تزاٞی – ٔ 10تزی رحٕا٘یاٖ – رٚتزٚی ذیاعی ٌُ
سزخ – عثم ٝزْٚ

54/4752

آپارتٕاٖ ٔسى٘ٛی

لسراِسٟٓ

تٔ ٝساحت ٔ 82/75تز ٔزتغ فالس آسا٘سٛر پاروی ٚ ًٙا٘ثاری

000ر000ر500ر8
(٘مسی)

