
 

 

 

 

 

 

 

 

 گهی مسایده کتبی فروش زمین )مرحله اول (آ
مًسخهٍ   5473/1401ضهُش تىهذسگض ي ئادههذٌ ضهماسٌ      ضًسای اسالمی 18/01/1401مًسخٍ  32ضُشداسی تىذسگض تٍ استىاد مجًص ضماسٌ 

لهٍ مشاحل تشگهضاسی  لغعٍ صمهه تا واستشی مسىًوی الذام ومایذ . و 14ومهتٍ اوغثاق فشماوذاسی دس وظش داسد وسثت تٍ فشيش  24/01/1401

طهىثٍ  سيص یى 12ئا ساعت  07/03/1401خٍ مضایذٌ اص دسیافت اسىاد ئا اسادٍ پهطىُاد لهمت ي تاصگطایی پاوات دس مضایذٌ اص سيص ضىثٍ مًس

 www.setadiran.irاص عشیك ساماوٍ ئذاسوات الىتشيوهه ديلت )ستاد (  تٍ آدسس :  22/03/1401مًسخٍ 

 ضشایظ مضایذٌ : 

لهمت واسضىاسی تًدٌ وٍ تایذ تٍ صًست ياسیض ومذی تٍ حساب سپشدٌ ضُشداسی تاضذ . ضماسٌ دسصذ  5پشدٌ ضشوت دس مضایذٌ  مثلغ س-1

ضهىثٍ مًسخهٍ   لثل اص پایان يلت اداسی سيص  تاوه ملت ضعثٍ تىذسگض ياصل فهص ياسیضی سا ئا 49/69507589حساب ضُشداسی تىذسگض 

سی ئحًیل ومایىذ . ضشوت وىىذگان دس مضایذٌ مىلف َستىذ ولهٍ اسىاد ي مذاسن مًسد وهاص تُمشاٌ تٍ ياحذ امًس مالی ضُشدا 21/03/1401

دس سایت سهاماوٍ سهتاد تاسگهزاسی ومایىهذ . دس اههش ایى هًست        22/03/1401طىثٍ مًسخٍ سيص یى 12خًد سا ئا ساعت پهطىُاد لهمت 

 ضُشداسی ئعُذی دس خمهمت پهطىُادی وذاسد . 

 ح می تاضذ ي صث 10ساس ساعت  23/03/1401ضىثٍ مًسخٍ ديدس سيص  ومهسهًن مضایذٌ ا يضع مًجًد تٍ فشيش مهشسذ . امالن ت ولهٍ -2

 می تاضذ .  24/03/1401ضىثٍ مًسخٍ اعالم تشوذٌ دس سيص سٍ 

 /سٍ سيص پس اص اوتخاب تشوذٌ خًاَذ تًد . 3ضشایظ پشداخت تٍ صًست یىجا ي ومذی ي حذاوثش  -3

ی فالذ سپشدٌ معتثش یا ومتش اص مثلغ ي یا وظهش آن ي َمچىهه تٍ پهطىُادَای فالذ مُش ي امضا مجاص ) دس اضخاظ حمًلی(  تٍ پهطىُاد َا

 مطشيط ، مخذيش ي پهطىُاد َایی وٍ پس اص مُلت ممشس ياصل می ضًد ، ئشئهة اثش دادٌ وخًاَذ ضذ . 

 لهمت پایٍ واسضىاسی تٍ ضشح ریل می تاضذ . -4
شماره  ع ملکنو آدرس ردیف

 قطعه

متراژ متر 

 مربع

 توضیحات قیمت پایه %5 قیمت کل قیمت پایه

دارای پروانه ساخت  1A 11/782 111/111/11 111/111/613/4 111/671/711 مسکونی 1انتهای ساحل – کشتیرانیخیابان  1

فاقد سند بوده و 

 می باشند 

دارای پروانه ساخت  7A 71/721 111/111/11 111/111/178/4 111/411/713 مسکونی 1انتهای ساحل –خیابان کشتیرانی  7

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  6A 61/784 111/111/11 111/111/734/4 111/771/716 مسکونی 1انتهای ساحل –خیابان کشتیرانی  6

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  4A 8/736 111/111/11 111/111/142/4 111/611/717 مسکونی 1انتهای ساحل –خیابان کشتیرانی  4

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  111/671/172 111/111/118/7 111/111/61 1/26 - مسکونی 74معلم –متری 71 1

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  1A 28/742 111/111/41 111/711/611/6 111/131/461 مسکونی 7انقالب  3

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  4A 71/711 111/111/41 111/411/118/8 111/471/411 مسکونی 7انقالب  2

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  1A 68/711 111/111/41 111/711/111/8 111/231/417 مسکونی 7انقالب  8

فاقد سند بوده و 

 می باشند



 

 

 

 

 

 

 
دارای پروانه ساخت  14D 81/778 111/111/41 111/111/117/6 111/311/412 مسکونی 7انقالب  6

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  1A 21/768 111/111/12 111/611/112/4 111/861/717 مسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 11

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  7A 61/741 111/111/11 111/111/314/6 111/771/181 مسکونی 3آفتاب -القیپل اخ 11

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  6A 61/761 111/111/11 111/111/414/6 111/271/127 مسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 17

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  4A 713 111/111/11 111/111/841/6 111/111/167 یمسکون 3آفتاب -پل اخالقی 16

بوده و فاقد سند 

 می باشند

دارای پروانه ساخت  1A 81/727 111/111/12 111/311/362/4 111/881/761 مسکونی 3آفتاب -پل اخالقی 14

بوده و فاقد سند 

 می باشند

 

 ختاس است. ضُشداسی دس سد یا لثًل یه یا ولهٍ پهطىُادات م-5

 ولهٍ َضیىٍ َای آگُی ، واسضىاسی ي اهشٌ وٍ دس اثش مضایذٌ حادث گشدد تٍ عُذٌ تشوذٌ مضایذٌ خًاَذ تًد .-6

 وٍ فالذ سپشدٌ ي تا تعذ اص مُلت ممشس ياصل گشدد ئشئهة اثش دادٌ وخًاَذ ضذ . تٍ پهطىُادائی -7

ثی ضُشداسی وسثت تٍ ياسیضی لهمت ول صمههه تهٍ ضهماسٌ ضهثای     ساعت پس اص اعالم وت 72تشوذٌ مضایذٌ مًظف است ظشف مذت  -8

120600621501107672716001IR  ئشئهة ئا  تاوه مُش ایشاوهان ي اصل فهص ئحًیل امًسمالی الذام ومایذ ، دس اهش ایى ًست سپشدٌ تٍوضد

 ضثظ خًاَذ ضذ . وفش سًم تٍ وفع ضُشداسی 

 . صمهه َای مًسد وظش فالذ سىذ ثثتی می تاضذ  -9

دسصذ سپشدٌ ضشوت دس مضایذٌ تاضذ ، مضایهذٌ   5دس صًست او شاف وفش ايل ، اختالف مثلغ پهطىُادی وفش ديم یا سًم تهص اص مثلغ  -10

 تاعل خًاَذ ضذ . 

  (111666)ياحذ امًس مالی ضُشداسی تىذسگض ئماس حاصل ومایىذ .  017-34367375تا ضماسٌ  مضایذٌدس صًست سًال دس مًسد  -11
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 رضا سلیاری                                                                                                                                               

 سرپرست شهرداری  بندرگس                                                                                                                                                     
 


