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گهی معایسه کتبی فطوؾ ظمیه  (مطحله زوم) آ
 ـىضای اؼالمی ـهط بىسضگع زض وظط زاضز وؽبت به فطوؾ هفت قغؼه 14/7/98مىضخ 752ـهطزاضی بىسضگع به اؼتىاز مجىظ ـماضه 

کلیه مطاحل بطگعاضی معایسه اظ زضیافت اؼىازتا اضائه پیفىهازقیمت ظمیه با کاضبطی مؽکىوی وتجاضی اقسام ومایس،
 .وباظگفایی پاکات اظ عطیق ؼاماوه ؼتازاوجام ذىاهس ـس

به (ؼتاز) اظ عطیق ؼاماوه تساضکات الکتطوویکی زولت 14/11/98 ضوظ 12مهلت زضیافت اؼىازمعایسه اظ تاضید اوتفاض تاؼاػت 
 www.setadiran.ir:آزضغ 

 :ـطایظ
ـماضه حؽاب .  زضصس قیمت پیفىهازی بىزه که بایس به صىضت واضیع وقسی به حؽاب ؼپطزه ـهطزاضی باـس5مبلغ ؼپطزه ـطکت زض معایسه 

 به واحس امىض مالی 13/11/98واصل فیؿ واضیعی ضا تا قبل اظ پایان وقت ازاضی ضوظ  باوک ملت ـؼبه بىسضگع49/69507589ـهطزاضی بىسضگع 
 ضوظ 12 ـطکت کىىسگان زض معایسه مکلف هؽتىس کلیه اؼىاز ومساضک مىضزویاظ بهمطاه پیفىهاز قیمت ذىز ضا تا ؼاػت .ـهطزاضی تحىیل ومایىس

. زضغیط ایىصىضت ـهطزاضی تؼهسی زضذصىق قیمت پیفىهازی وساضز. زض ؼایت ؼاماوه ؼتاز باضگصاضی ومایىس 14/11/98

.  کلیه امالک با وضغ مىجىز به فطوؾ میطؼس
.  ؼه ضوظ پػ اظ اوتراب بطوسه ذىاهس بىز / 3ـطایظ پطزاذت به صىضت یک جا و وقسی و حساکثط 

مفطوط ،  (زض اـراق حقىقی )به پیفىهاز های فاقس ؼپطزه مؼتبط یا کمتط اظ مبلغ و یا وظیط ان و همچىیه به پیفىهازهای فاقس مهط و امضا مجاظ 
. مرسوؾ و پفىهاز هایی که پػ اظ مهلت مقطض واصل می ـىز، تطتیب اثط زازه ورىاهس ـس

. کپی اؼىاز و کطوکی امالک و ومىوه فطم ـطکت زض معیازه و ـطایظ ػمىمی معایسه زض ؼایت ـهطزاضی بىسضگع قؽمت معایسه مىجىز می باـس
. قیمت پایه کاضـىاؼی به ـطخ شیل می باـس

وىع ملک ازضغ ضزیف 
ـماضه 
قغؼه 

متطاژ 
متط مطبغ 

تىضیحات قیمت پایه 
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 متطی ـهیس جلیلی 20

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/225/659/1 23/221 29مؽکىوی 

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/225/659/1 23/221 30 مؽکىوی 2

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/225/659/1 23/221 31 مؽکىوی 3

 20/2امالک فاقس ؼىس ، بمیعان  000/725/642/1 03/219 32 مؽکىوی 4
متط تؼطیض زاضز 
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 متطی ـهیس جلیلی 20

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/060/973 46/88 33تجاضی 

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/950/038/1 45/94 34تجاضی  6

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/620/939 42/85 35تجاضی  7

امالک فاقس ؼىس می باـىس  000/620/939 42/85 36تجاضی  8

. ـهطزاضی زض ضز یا قبىل یک یا کلیه پیفىهازات مرتاض اؼت 
گهی،کاضـىاؼی وغیطه که زض اثط معایسه حازث گطزز به ػهسه بطوسه معایسه ذىاهسبىز . کلیه هعیىه های آ

. به پیفىهازاتی که فاقس ؼپطزه ویا بؼس اظ مهلت مقطض واصل گطزز،تطتیب اثط زازه ورىاهس ـس

http://www.shahmirzadcity.ir/?p=2302
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 ؼاػت پػ اظ اػالم کتبی یا تلفىی ـهطزاضی جهت پطزاذت مابقی مبلغ  بهای ظمیه به 48بطوسه معایسه مىظف اؼت ظطف مست 
وتحىیل اصل فیؿ به امىض مالی اقسام ومایس ، زض   وعز باوک مهط ایطاویانIR  120600621501107672716001صىضت وقس بفماضه ـبای 

. غیط ایىصىضت ؼپطزه واضیعی ـطکت زض معایسه به وفغ ـهطزاضی بىسضگع بسون هیچ گىوه اذغاضی ضبظ ذىاهس ـس
. بهای آمازه ؼاظی قغؼات به ػهسه متقاضیان ذىاهس بىز

.  ظمیه های  مىضز وظط فاقس ؼىس ثبتی می باـس
. ؼپطزه وفطات اول تا ؼىم زض صىضت اوصطاف به وفغ ـهطزاضی ضبظ ذىاهس ـس

 زضصس ؼپطزه ـطکت زض معایسه باـس ، معایسه 5زض صىضت اوصطاف وفط اول ، اذتالف مبلغ پیفىهازی وفط زوم یا ؼىم بیؿ اظ مبلغ 
. باعل اػالم ذىاهس ـس

. واحس امىض مالی ـهطزاضی بىسضگع تماغ حاصل ومایىس017-34367375زض صىضت ؼىال زض مىضز امالک با ـماضه 
 
 
 

ـهطزاض بىسضگع 
 جؼفط ضضایی 


