شماره :
تاریخ 79/50/22 :
پیوست:

---------------------------------------------------------------

آگهي مزايده و فراخوان عمومي يک مرحله ای()94253
اداره كل راه و شهرسازی يزد در نظر دارد يک قطعه زمين باكاربری تجاری واقع درتقي آبادسيلو ؛
 2قطعه زمين باكاربری حمل ونقل و باربری واقع درشهرهرات ؛يک قطعه زمين باكاربری كارگاهي
واقع درابركوه  ،يک قطعه زمين باكاربری كارگاهي واقعع دراعاده سعيدميرزا؛ يعک قطععه زمعين
باكاربری كارگاهي واقع دربلوارفقيه خراساني ؛ يک قطعه زمين باكاربری سردخانه واقعع درزار ؛
دوقطعه زمين باكاربری مهدكودك واقع درمهريز و يزد ؛ دو قطعه زمعين باكعاربری درمعاني واقعع
درمهريز ويزد و يک قطعه زمين باكاربری ورزشي واقع درفلكه پنجم آزادشهر به شرح ادول ذيل
از طريق مزايده و فراخوان واگذارنمايد .بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل معي آيعد اهع
درياف

مدارك ظرف مدت ده روز از روز شنبه  32/54/22لغاي

مورخ  32/50/54به معاون

پايان وقع

اداری روز دوشعنبه

امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازی واقع در خيابعان آيع

ا

كاشاني ،خيابان مسعكن و شهرسعازی سعاختمان شعماره  2راه و شهرسعازی و يعا ادارات راه و
تحويل مدارك و پيشعنهادها بعه حراسع

شهرسازی مهريز و بافق و تف

مرااعه نمايند .مهل

ساختمان شماره  2تا پايان وق

اداری روز پنجشنبه مورخ  32/50/54مي باشد.
اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره كل راه و شهرسازی يزد

شماره :
تاریخ 79/50/22 :
پیوست:

---------------------------------------------------------------

پالك

قطعه

مساح
مترمربع

كاربری

قيم

و نحوه پرداخ

 211فرعالالالال از4112الالالالال
از پالالالال
4114و1211و1211فرعالال ال از1فرعالال ال
از4114ويك فرع از 8298اصل
بخش  2يزد(تق آبادسيلو)

9712/7

تجاری

111

 121اصل
از پ
بخش  19يزد (هرات)

9222

بالاله صالالورت ا الالاره 9سالالاله بالالا ا الالاره سالالال اول
حمالالالن ونقالالالن 12220222ريال که هال سالالهای ب الد تالا  9سالال
هرسال  %12نسب به ا اره سال قبن افزايش خواهد
وباربری
ياف

111

 121اصل
از پ
بخش  19يزد (هرات)

9222

بالاله صالالورت ا الالاره 9سالالاله بالالا ا الالاره سالالال اول
حمالالالن ونقالالالن 12220222ريال که هال سالالهای ب الد تالا  9سالال
هرسال  %12نسب به ا اره سال قبن افزايش خواهد
وباربری
ياف

1211/1

به ازاء هر مترمربع  192220222ريال
با آماده سازی به صورت نقد

-

1فرع از248اصل بخش
قسمت ازپ
2يزد(حريم زارچ)

12271

سردخانه

به صورت ا اره 9ساله ا اره سال اول 12202220222
ريال که ه سالهای ب د تالا  9سالال هرسالال %12
نسب به ا اره سال قبن افزايش خواهد ياف

2

12129اصالالالالالل بخالالالالالش
ازپالالالالال
8يزد(بلوارفقيه خراسان )

1911/12

کارگاه

بالالاله صالالالورت ا الالالاره 9سالالالاله ا الالالاره سالالالال اول
7102220222ريال که ه سالهای ب الد تالا  9سالال
هرسال  %12نسب به ا اره سال قبن افزايش خواهد
ياف

1222/12

کارگاه

بالالاله صالالالورت ا الالالاره 9سالالالاله ا الالالاره سالالالال اول
9202220222ريال که ه سالهای ب الد تالا  9سالال
هرسال  %12نسب به ا اره سال قبن افزايش خواهد
ياف

1211

کارگاه

بالالاله صالالالورت ا الالالاره 9سالالالاله ا الالالاره سالالالال اول
8202220222ريال که ه سالهای ب الد تالا  9سالال
هرسال  %12نسب به ا اره سال قبن افزايش خواهد
ياف

19121/91اصالل بخالش

1

قسمت ازپ
1يزد

-

 42فرعالال مجالالزی االالده از 22فرعالال
از11211اصل بخش 21يزد(ابرکوه)

شماره :
تاریخ 79/50/22 :
پیوست:

--------------------------------------------------------------189فرع ال از2172اصالالل بخالالش
پ ال
2يزد(فلكه پنجم آزاداهر)

121

ورزا

-

11212/1799/1111اصالل بخالش
پ
92يزد(مهريز)

112/21

درمان

-

4از141ال 927وباقيمانالده 9فرعال
پ
از1298بخش 2يزد( اده تف )

11222

درمان

822

مهدکود

1919/1

19211اصل بخش 1يزد

27

از پ

-

9222فرعالالالالالال مجالالالالالالزی االالالالالالده
از9827از11212اصالالالالالالالل بخالالالالالالالش 419/27
92يزد(مهريز)

مهدکود

درا رای ماده 122قالانو تنياليم بخ ال از مقالررات
مال دول باله ازاء هرمترمربالع 901220222ريالال بالا
وضع مو الود باله صالورت 11درصالدنقدمابق اقسالا
9ساله
درا رای ماده 122قالانو تنياليم بخ ال از مقالررات
مال دول باله ازاء هرمترمربالع 702220222ريالال بالا
آماده سالازی باله صالورت 11درصالدنقدمابق اقسالا
1ساله
درا رای ماده 122قالانو تنياليم بخ ال از مقالررات
مال دول به ازاء هرمترمربع 18220222ريال با وضع
مو ودبه صورت 11درصدنقدمابق اقسا 1ساله
درا رای ماده 122قالانو تنياليم بخ ال از مقالررات
مال دول به ازاء هرمترمربع 1201220222ريال بدو
آماده سالازی باله صالورت 11درصالدنقدمابق اقسالا
9ساله
درا رای ماده 122قالانو تنياليم بخ ال از مقالررات
مال دول به ازا هرمترمربع 101220222ريال با آماده
سازی به صورت 11درصدنقدمابق اقسا 9ساله

