
 

 

 

 

 

 

 

 ( اولگهی مسایده کتبی فروش زمین )مرحله آ
 98872/1401ضهماسه  ضهش تنذسگض و تائیذیهه   ضوسای اسالمی 2/9/1401موسخه  162ضهشداسی تنذسگض ته استناد مجوص ضماسه 

 الذام نمایذ . ولیه مشاحه  تشگهضاسی    لطعه صمین 13ومیته انطثاق فشمانذاسی دس نظش داسد نسثت ته فشوش  29/9/1401موسخه 

تا سهاتت   26/11/1401خه ضنثه موسچهاس مضایذه اص دسیافت اسناد تا اسائه پیطنهاد لیمت و تاصگطایی پاوات دس مضایذه اص سوص 

 www.setadiran.irاص طشیك سامانه تذاسوات الىتشونیه دولت )ستاد (  ته آدسس :  11/12/1401ضنثه موسخه  پنجسوص 12

 ضشایط مضایذه :  

لیمت واسضناسی توده وه تایذ ته صوست واسیض نمذی ته حساب سهپشده ضههشداسی   دسصذ  5س مضایذه  مثلغ سپشده ضشوت د-1

لث  اص پایها  ولهت    تانه ملت ضعثه تنذسگض واص  فیص واسیضی سا تا 49/69507589تاضذ . ضماسه حساب ضهشداسی تنذسگض 

  نماینهذ . ضهشوت وننهذگا  دس مضایهذه مىله       ته واحذ اموس مالی ضهشداسی تحوی 10/12/1401ضنثه موسخه  چهاساداسی سوص

دس سهایت   11/12/1401ضنثه موسخه  پنجسوص 12خود سا تا ساتت هستنذ ولیه اسناد و مذاسن موسد نیاص تهمشاه پیطنهاد لیمت 

 سامانه ستاد تاسگزاسی نماینذ .  

  ح صهث  10ساس سهاتت   13/12/1401 ضنثه موسخهه  دس سوص ومیسیو  مضایذه امالن تا وضع موجود ته فشوش میشسذ .  ولیه -2

 می تاضذ .  14/12/1401موسخه  طنثهیىاتالم تشنذه دس سوص  می تاضذ و 

 /سه سوص پس اص انتخاب تشنذه خواهذ تود .  3ضشایط پشداخت ته صوست یىجا و نمذی و حذاوثش  -3

طهنهادهای فالهذ مههش و اممها مجهاص ) دس      ته پیطنهاد های فالذ سپشده معتثش یا ومتش اص مثلغ و یا نظیش آ  و همچنین ته پی

 اضخاظ حمولی(  مطشوط ، مخذوش و پیطنهاد هایی وه پس اص مهلت ممشس واص  می ضود ، تشتیة اثش داده نخواهذ ضذ . 

 لیمت پایه واسضناسی ته ضشح ری  می تاضذ .  -4
شماره  نوع ملک آدرس ردیف

 قطعه

متراژ متر 

 مربع

 % قیمت پایه5 قیمت کل قیمت پایه

 6کوچه  43خیابان انقالب  1

 متری

 222/222/302 222/222/322/8 222/222/43 032 - مسکونی

 222/222/020 222/222/132/13 222/222/02 020 1 مسکونی خیابان ایت اله نصیری 0

 222/232/021 222/222/201/13 222/222/02 42/022 0 مسکونی خیابان ایت اله نصیری 4

 222/322/614 222/222/002/10 222/222/62  32/023 4 مسکونی یریخیابان ایت اله نص 3

 322/320/361 222/132/008/9 222/222/33 20/023 13 مسکونی 10انقالب  3

 322/300/342 222/332/611/12 222/222/33 81/043 19 مسکونی 10انقالب  6

 222/292/332 222/822/221/9 222/222/33 23/022 03 مسکونی 10انقالب  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثول یه یا ولیه پیطنهادات مختاس استضهشداسی دس سد یا ل-5

ولیه هضینه های آگهی ، واسضناسی و غیشه وه دس اثش مضایذه حادث گشدد ته تهذه تشنذه مضایهذه خواههذ   -6

 تود .

 تعذ اص مهلت ممشس واص  گشدد تشتیة اثش داده نخواهذ ضذ .  یاوه فالذ سپشده و ته پیطنهاداتی -7

ساتت پس اص اتالم وتثی ضهشداسی نسثت ته واسیضی لیمهت   72ت تشنذه مضایذه موظ  است ظشف مذ -8

تانه مهش ایشانیا  و اصه  فهیص تحویه     نضد  120600621501107672716001IRو  صمین ته ضماسه ضثای 

 ضثط خواهذ ضذ . تشتیة تا نفش سوم ته نفع ضهشداسی  اموسمالی الذام نمایذ ، دس غیش اینصوست سپشده ته

 ش فالذ سنذ ثثتی می تاضذ . صمین های موسد نظ -9

دسصهذ سهپشده    5دس صوست انصشاف نفش اول ، اختالف مثلغ پیطنهادی نفش دوم یا سوم تهیص اص مثلهغ    -10

 ضشوت دس مضایذه تاضذ ، مضایذه تاط  خواهذ ضذ . 

واحذ اموس مالی ضهشداسی تنهذسگض تمهاس    017-34367375تا ضماسه  مضایذهدس صوست سوال دس موسد  -11

  (1070)نماینذ . حاص 
                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  یکنار یآزاد یمحمدعل                                                                                                               

 شهردار بندرگس                                                                                                                   

 322/030/338 222/132/163/9 222/222/33 60/024 00 مسکونی 10انقالب  8

 A1 0/048 222/222/43 222/322/312/8 222/303/302 مسکونی متری 8پل اخالقی کوچه  9

 A        4/032 222/222/32 222/022/621/9 222/262/382  0        مسکونی متری 8کوچه  پل اخالقی 12

 4A 4/042 222/222/32 222/022/021/9 222/262/362 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 11

 3A 036 222/222/43 222/222/962/8 222/222/338 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 10

 3A 8/000 222/222/43 222/822/300/9 222/132/306 مسکونی متری 8کوچه -پل اخالقی 14


