بسوِ تعالی

ضرکت هرابرات ايراى
(سهاهی عام )

(( آگهی هسايسُ )) 96/2

هٌطقِ گيالى

ضرکت مذیریت امالک ایران (سامان سازه غذیر) درنظردارد اهالک رٍستايی هازاز برًياز خودرا درمذیریت مخابرات منطقه گیالن  ،به ضرح ریل
ازطریق مسایذه ػمومی بفروش برسانذ .متقاضیان می تواننذ درساػات اداری با مراجؼه به واحذ قراردادهای مذیریت مخابرات منطقه گیالن واقغ
دررضت – گلسار – ساختمان مرکسی –طبقه سوم ویا به سایت منذرج در ریل نسبت به مطاهذه اسناد مسایذه اقذام نماینذ.
فرٍش اسٌاز هسايسُ از تاريد ًطر آگهی تا رٍز چهارضٌبِ هَرخ  96/02/13ساعت  15تحَيل اسٌاز هسايسُ ذريساري ضسُ تا پاياى ٍقت ازاري رٍز ضٌبِ
هَرخ  ٍ 96/02/23باز گطايی پاکتهاي رسيسُ رٍز يكطٌبِ هَرخ  96/02/24راس ساعت  14هی باضس.

سپرده ضرکت در مسایذه  %10مبلغ پیطنهادی به صورت چک بانکی تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی دروجه ضرکت مخابرات ایران می باضذ .

متقاضیان جهت خریذ اسناد مسایذه میبایستی مبلغ  200/000ریال به حساب  0102021202000نسدبانک صادرات به نام مذیریت مخابرات
منطقه گیالن واریس و فیص واریسی را بپیوست فرم درخواست خریذ اسنادمسایذه ارائه نماینذ .
 زريافت ثوي هعاهلِ بصَرت ًقسي ٍ بعس از اعالم برًسُ ضسى زر هسايسُ هی باضس.آزرس هلك

رزيف

ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي ضكالگَراب

1

از تَابع ضهرستاى فَهي
ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي عليسرا

2

از تَابع ضهرستاى فَهي
ساذتواى زفتر هرابراتی گيگاسر

3

از تَابع ضهرستاى فَهي
ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي گَراب پس

4

از تَابع ضهرستاى فَهي
يك قطعِ زهيي رٍستاي سيس آباز

5

از تَابع ضهرستاى فَهي
ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي ازگن

6

از تَابع ضهرستاى صَهعِ سرا
ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي ههَيساى از

7

تَابع ضهرستاى صَهعِ سرا
ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي هٌارُ بازار

8

از تَابع ضهرستاى صَهعِ سرا
ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي تطف

9

از تَابع ضهرستاى صَهعِ سرا

10

ساذتواى زفتر هرابراتی رٍستاي ارم سازات
از تَابع ضهرستاى صَهعِ سرا

پالک ثبتی

هساحت اعياى

2/282

 15هتر هربع

ًسارز

 15هتر هربع

ًسارز

 72هتر هربع

20/103

 38هترهربع

16/133

ًسارز

ًسارز

 48هترهربع

ًسارز

 48هتر هربع

ًسارز

 72هتر هربع

ًسارز

 48هتر هربع

ًسارز

 72هتر هربع

هساحت عرصِ

قيوت کارضٌاسی بِ
ريال

 336هتر هربع
(هَجَز حسٍز  260هتر

130/000/000

هربع )

تَضيحات
فَهي – رٍستاي ضكالگَراب
سٌگ اصلی  – 2برص  24گيالى

 21/6هتر هربع
(هَجَز حسٍز 21/6

36/000/000

فَهي – رٍستاي عليسرا

هتر هربع )
 300هتر هربع
(هَجَز حسٍز  300هتر

384/000/000

فَهي  -رٍستاي گيگاسر

هربع )
 38هتر هربع
(هَجَز حسٍز  38هتر

100/000/000

هربع )
 300هتر هربع
(هَجَز حسٍز  280هتر

280/000/000

هربع )

فَهي رٍستاي گَراب پس سٌگ
اصلی  20برص  24گيالى
فَهي رٍستاي سيس آباز سٌگ اصلی 16
برص  24گيالى

 500هتر هربع
(هَجَز حسٍز  500هتر

596/000/000

صَهعِ سرا  -رٍستاي ازگن

هربع )
 400هتر هربع
(هَجَز حسٍز  150هتر

150/000/000

صَهعِ سرا  -رٍستاي ههَيساى

هربع )
 400هتر هربع
(هَجَز حسٍز  400هتر

350/000/0000

صَهعِ سرا  -رٍستاي هٌارُ بازار

هربع )
 400هتر هربع
(هَجَز حسٍز  260هتر

250/000/000

صَهعِ سرا  -رٍستاي تطف

هربع )
 255/45هتر هربع
(هَجَز حسٍز  180هتر

200/000/000

صَهعِ سرا  -رٍستاي ارم سازات

هربع )

امالک موضوع مسایذه با ضرایط و وضغ موجود بوده و بازدیذ از ملک مورد درخواست السامی بوده و هر گونه ادػا بؼذی از سوی متقاضی از درجه
اػتبار ساقط میباضذ.

درصورت نیاز به اطالػات بیطتر با ضماره تلفنهای  33132330و  33132330ودورنویس  33132320با کذ  013تماس حاصل فرمائیذ.
سایت اینترنتیhttp://IETS.MPORG.IR , WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IR :

