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دارد

اداره کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد
باسالم
احترامأ ؛ خواهشمند است دستور فرمائيد متن اطالعيه پيوست را در تاریخ شنبه  98/08/18و به فاصله یک هفته بعدد در تداریخ
شنبه  98/08/25به صورت همزمان در دو روزنامه کثيراالنتشار و محلی منتشر و یک نسخه از آگهی هاي منتشره را به ایدن اداره
کل ارسال نمایيد .

ضمنا" ترتيبی اتخاذ تا نسبت به درج آگهی در قطعه صفحات ميانی اقدام شود.
رضا یادگاری
مدیر کل

آگهی مزایده
اداره کل راه و شهرسازي استان یزد در نظر دارد 11 :باب خانه سازمانی واقع در شهرستان یزد ؛  2باب خانه سازمانی واقع در شهرستان بافق  5 ،باب
خانه سازمانی واقع در شهرستان اردکان  2 ،باب خانه سازمانی واقع در شهرستان مهریز  2،باب خانه سازمانی واقع در شهرستان ابرکوه به شرح جدول
پيوست بصورت نقد و از طریق مزایده واگذار نماید  ،بدینوسيله از کليه متقاضيان دعوت بعمل می آید براي دریافت اسناد مزایده از تاریخ  98/08/23لغایت
 98/09/17از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد( و جهت ثبت نام از طریق سامانه مذکور و همچنين تحویل اسناد به دبيرخانه حراست این اداره کل
حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ  98/09/17اقدام نمایند  .براي کسب اطالعات بيشتر به پایگاه اینترنتی  http://iets.mporg.irو همچنين
سایت اینترنتی اداره کل  www.yazdmrud.irمراجعه نمایيد.
) 3تاریخ و مهلت تحویل اسناد :مزایده گر باید پس از دریافت اسناد مزایده و تکميل آنها حداکثر طبق زمانهاي اعالم شده از طریق سامانه ستاد ارسال
نمایند  .بدیهی است ارائه اصل مدارک (پاکتهاي الف ،ب و ج ) به صورت دستی نيز به دبيرخانه حراست اداره کل به نشانی :یزد-خيابان کاشانی خيابان
مسکن وشهرسازي اداره کل راه وشهرسازي ساختمان شماره  2ضروري می باشد .پاکات پيشنهاد طبق جدول باال در جلسه کميسيون مزایده در محل
ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در خ مسکن وشهرسازي  ،باز و خوانده می شود  .کليه مراحل برگزاري مزایده از دریافت
اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت) ستاد (به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونيکی راجهت
شرکت در مزایده محقق سازند  .تاریخ انتشار مزایده در سامانه  98/08/23می باشد .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر مرکزي تهران  - 02141934 :دفتر ثبت نام استان 03536272658 :

اداره ارتباطات واطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازي یزد

1

بازديدخانه هاي سازماني آماده مزايده شهرستان يزد،موضوع آگهي
مورخ98/08/18و 98/08/25روزنامه هاي بشارت يزد و اقتصاد مردم
روز بازديد

تاريخ
بازديد

ساعت بازديد

كد
سازماني

آدرس

 1000083يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،3پالك 13
يكشنبه

98/08/26

10الي14

دوشنبه

98/08/27

10الي14

سه شنبه 98/08/28

10الي14

چهارشنبه 98/08/29

10الي14

يكشنبه

98/09/03

10الي14

دوشنبه

98/09/04

10الي14

سه شنبه 98/09/05

10الي14

چهارشنبه 98/09/06

10الي14

 1000076يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،1پالك 2
 1000068يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،5پالك 1
 1000101يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،5پالك 9
 1000090يزد،امامشهر،خيابان باهنر،كوچه فرهنگ ،3پالك 22
 1000087يزد،امامشهر،خيابان باهنر،كوچه فرهنگ ،1پالك 23
 1000086يزد،امامشهر-خيابان باهنر-كوچه فرهنگ ،1پالك 21
 1000037يزد،خيابان سلمان جنوبي،كوچه شهيددهقان باغي،پالك129
 1000062يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان رضوان،پالك48
 1000054يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان رضوان،پالك44
 1000058يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان رضوان،پالك36

 1000083يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،3پالك 13
 1000076يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،1پالك 2
 1000068يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،5پالك 1
 1000101يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،5پالك 9
 1000090يزد،امامشهر،خيابان باهنر،كوچه فرهنگ ،3پالك 22
 1000087يزد،امامشهر،خيابان باهنر،كوچه فرهنگ ،1پالك 23
 1000086يزد،امامشهر-خيابان باهنر-كوچه فرهنگ ،1پالك 21
 1000037يزد،خيابان سلمان جنوبي،كوچه شهيددهقان باغي،پالك129
 1000062يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان رضوان،پالك48
 1000054يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان رضوان،پالك44
 1000058يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان رضوان،پالك36

بازديدخانه هاي سازماني آماده مزايده شهرستان بافق ،موضوع آگهي
مورخ98/08/18و 98/08/25روزنامه هاي بشارت يزد و اقتصاد مردم
روز بازديد

تاريخ
بازديد

ساعت بازديد

يكشنبه

98/08/26

10الي14

يكشنبه

98/09/03

10الي14

كد
سازماني

آدرس

 1100007بافق،خيابان عدالت،فرعي  2كوچه شهيد اكبريان
 1100056بافق،خيابان عدالت  ،شهرك وليعصر( ساختمان سازمان نظام مهندسي)

 1100007بافق،خيابان عدالت،فرعي  2كوچه شهيد اكبريان
 1100056بافق،خيابان عدالت  ،شهرك وليعصر( ساختمان سازمان نظام مهندسي)

بازديدخانه هاي سازماني آماده مزايده شهرستان اردكان ،موضوع آگهي
مورخ98/08/18و 98/08/25روزنامه هاي بشارت يزد و اقتصاد مردم
روز بازديد

تاريخ
بازديد

ساعت بازديد

كد
سازماني

آدرس

 1200026اردكان،خيابان دولت(باهنر)،كوچه  ،2سمت راست خانه شماره6

98/08/27

10الي14

دوشنبه

سه شنبه 98/08/28

10الي14

98/09/04

10الي14

سه شنبه 98/09/05

10الي14

 1200033اردكان،ميدان وحدت،كوچه الله،سمت چپ خانه شماره 2
 1200036اردكان ،ميدان وحدت،كوچه الله،سمت چپ خانه شماره 8
 1200046اردكان،خيابان نواب صفوي،كوچه ،22سمت راست خانه شماره 7

 1200003اردكان،خيابان نواب صفوي،كوچه ،19سمت چپ خانه شماره 3
 1200026اردكان،خيابان دولت(باهنر)،كوچه  ،2سمت راست خانه شماره6

دوشنبه

 1200033اردكان،ميدان وحدت،كوچه الله،سمت چپ خانه شماره 2
 1200036اردكان ،ميدان وحدت،كوچه الله،سمت چپ خانه شماره 8
 1200046اردكان،خيابان نواب صفوي،كوچه ،22سمت راست خانه شماره 7

 1200003اردكان،خيابان نواب صفوي،كوچه ،19سمت چپ خانه شماره 3

به آگاهي كليه متقاضيان مي رساند جهت دريافت و مشاهده كروكي منازل فوق جهت
بازديد به اداره راه وشهرسازي همان شهرستان مراجعه نمايند.

بازديدخانه هاي سازماني آماده مزايده شهرستان مهريز ،موضوع آگهي
مورخ98/08/18و 98/08/25روزنامه هاي بشارت يزد و اقتصاد مردم
روز بازديد

تاريخ
بازديد

ساعت بازديد

سه شنبه 98/08/28

10الي14

سه شنبه 98/09/05

10الي14

كد
سازماني

آدرس

 1600015مهريز ،خيابان رسالت ،كوچه بهار ،1جنب نانوايي
 1600029مهريز ،ميدان سالمت ،بلوار آيت اله خاتمي ،جنب تعاوني دهياران

 1600015مهريز ،خيابان رسالت ،كوچه بهار ،1جنب نانوايي
 1600029مهريز ،ميدان سالمت ،بلوار آيت اله خاتمي ،جنب تعاوني دهياران

بازديدخانه هاي سازماني آماده مزايده شهرستان ابركوه ،موضوع آگهي
مورخ98/08/18و 98/08/25روزنامه هاي بشارت يزد و اقتصاد مردم
روز بازديد

تاريخ
بازديد

ساعت بازديد

چهارشنبه 98/08/29

10الي14

چهارشنبه 98/09/06

10الي14

كد
سازماني

آدرس

 2200017ابركوه،شهرك نظاميه به كدپستي89316-35546:
 2200018ابركوه،شهرك نظاميه به كدپستي89316-35551:
 2200017ابركوه،شهرك نظاميه به كدپستي89316-35546:
 2200018ابركوه،شهرك نظاميه به كدپستي89316-35551:

به آگاهي كليه متقاضيان مي رساند جهت دريافت و مشاهده كروكي منازل فوق جهت
بازديد به اداره راه وشهرسازي همان شهرستان مراجعه نمايند.

شرایط مزایده خانه های سازمانی موضوع آگهی مورخ 81/81/81و 81/81/52روزنامه های بشارت یزد و اقتصاد مردم
 -1تاريخ و مهلت دريافت اسناد مزايده :متقاضيان ميبايست نسبت به دريافت اسناد مزايده ازتاريخ  80/80/32لغايت  80/88/11ازطريق درگاه سامانه
تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد( و جهت ثبت نام از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.براي کسب اطالعات بيشتربه پايگاه اينترنتی
وهمچنين سايت اينترنتی

مراجعه نمايند.

 -3تاريخ ومهلت تحويل اسناد :مزايده گر بايد پس ازدريافت اسناد مزايده وتکميل آنها حداکثرتا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ  80/88/11ازطريق
سامانه ستاد ارسال نمايند .بديهی است تحويل اصل مدارک (پاکتهاي الف ،ب وج ) به صورت دستی نيز مطابق با ساعت وتاريخ فوق به دبيرخانه حراست
اداره کل به نشانی يزد خيابان کاشانی خيابان مسکن وشهرسازي ساختمان شماره  3ضروري ميباشد.
 -2کليه مراحل برگزاري مزايده ازدريافت اسنادمزايده تاارائه پيشنهاد مزايده گران وبازگشايی پاکت ها ازطريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
انجام خواهدشدوالزم است مزايده گران درصورت عدم عضويت قبلی؛مراحل ثبت نام درسايت مذکورودريافت گواهی

(ستاد)به آدرس

امضاي الکترونيکی رادرجهت شرکت درمزايده محقق سازند؛تاريخ انتشارمزايده درسامانه  80/80/32ميباشد.اطالعات تماس سامانه ستادجهت انجام مراحل
عضويت درسامانه :دفترمرکزي تهران -83101820 :دفترثبت نام استان82325313530 :
 -0پرداخت سپرده (به شرح جدول پيوست) و به مبلغ  3درصد قيمت کارشناسی به صورت تضامين معتبر مطابق با آئين نامه تضمينات جهت شرکت در
مزايده

ويا

واريزبه

حساب

شماره

0813852181023283وشماره

شباي

IR038188880813852181023283

باشناسه

واريز811132813188880813852181023283نزد بانک مرکزي ايران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راه و شهرسازي استان يزد  ،الزامی است (چک
مسافرتی و يا چک حساب جاري قابل قبول نمی باشد ) ضمناً متذکر می شود پرداخت کننده مبلغ تضيمن و متقاضی بايستی واحد باشد و در صورت مغايرت
بين پرداخت کننده و متقاضی کميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
 -3متقاضيان موظفند ظرف مدت سه روز از تاريخ بازگشايی پاکتها موضوع بند  1فرم حاضر به اين اداره کل مراجعه و درصورتی که با عنوان برنده شناخته
شده باشند با هماهنگی ذيحسابی و امور مالی نسبت به پ رداخت کل مبلغ پيشنهادي به شماره حسابی که اعالم خواهد شد اقدام نمايند (پرداخت وجه به
صورت نقدي است و امکان تقسيط آن نمی باشد) بديهی است عدم اقدام در مهلت تعيين شده انصراف تلقی و مورد مزايده با رعايت مقررات مربوطه به برنده
دوم و بعدي واگذار می گردد که در اين صورت سپرده توديعی به نفع اداره کل ضبط و متقاضی هيچگونه ادعايی نخواهد داشت .
 -5در صورتی که چند نفر مشترکاً متقاضی باشند الزم است نام و اطالعات کامل شرکاء در فرم تقاضا با نسبت به سهم ذکر گردد در غير اين صورت امکان
عقد قرارداد به صورت بالمناصفه ميسر خواهد بود .
 -1چنانچه شخصيت حقوقی متقاضی شرکت در مزايده باشد ،تصوير اساسنامه و آگهی آخرين تغييرات آن نيز ضميمه گردد ضمناً فرم حاضر نيز بايد ممضی
به امضاء صاحبان امضاء مجاز (طبق اساسنامه) باشد.
 -0پيشنهادات واصله از متقاضيان توسط کميسيون و با حضور داوطلبانه افراد متقاضی مفتوح و برنده براساس نرخ پيشنهادي و بنا به تشخيص کميسيون
تعيين می گردد  ،ضمناً اداره کل در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار می باشد برندگان مکلفند ظرف مهلت  1روز کاري از ابالغ به آنان نسبت به
پرداخت بهاي اعالم شده به شرح بند  3فرم حاضر اقدام نمايند در غيراينصورت سپرده آنان حذف و حق هيچگونه اعتراضی وارد نمی باشد .
 -8موارد واگذاري قابل استرداد يا معاوضه نمی باشد ودر صورت وجود تعارض و يا عدم امکان واگذاري آن بهاي واريزي عيناً به متقاضی مسترد و هيچگونه
ادعايی پذيرفته نخواهد شد .
نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

 -18رزرو اول در صورتيکه خانه سازمانی به وي تعلق نگيرد حداقل يکماه بعد از اعالم نتيجه می تواند سپرده خود را مسترد نمايد .
 -11کليه هزينه هاي مربوط به کارشناسی نقل و انتقال و هرگونه عوارض اعم از عوارض مورد مطالبه شهرداري و دارايی و غيره به عهده برنده است  .ضمنا
قيمت گذاري براساس وضع موجود انجام شده ودر صورت اعالم شهرداري مبنی بر عقب نشينی يا غيره اين اداره کل هيچگونه تعهدي در خصوص کسري
مساحت وعقب نشينی و ...نداشته و وجهی مسترد نمی شود .
 -13ا قامتگاه قانونی متقاضی همان است که درفرم حاضرتوسط متقاضی درج گرديده ومتقاضی متعهداست درصورت تغييرنشانی اقامتگاه جديدخويش را
فورا"وکتبا"اعالم نمايند درغيراين صورت نامه به آدرس قبلی ارسال وابالغ شده تلقی ميگردد .
 -12ذکر آدرس کامل پستی جهت مکاتبات بعدي در ذيل فرم حاضر و امضاء آن ضروري است در غيراينصورت کميسيون در رد يا قبول پيشنهاد مختار می
باشد .
محتويات پاکت الف :
رسيد پرداخت سپرده موضوع بند  3و يا تضمين مربوطه .
محتويات پاکت ب :
 -1فرم تکميل شده شرايط خاص (فرم حاضر) که بايد به امضاء متقاضی برسد .
 -3فتوکپی شناسنامه و کارت ملی  ،مدرک مربوط به خدمت نظام وظيفه برادران متولد سال  33به بعد براي اشخاص حقيقی و اساسنامه و آگهی آخرين
تغييرات براي اشخاص حقوقی .
محتويات پاکت ج :
فرم تکميل شده پيشنهاد قيمت .
تذکر :الزم است محتويات هر پاکت پس از تکميل و امضاء در سه پاکت جداگانه سربسته (با درج پاکت الف  ،ب  ،ج) قرار و سپس هر سه پاکت در يک پاک
سربسته و مهر و موم شده قرار گرفته ضمناً می بايست شماره واحد مورد درخواست و نام ونام خانوادگی متقاضی به همراه شماره تلفن و آدرس دقيق وي بر
روي پاکت نيز قيد شود بديهی است تحويل مدارک به صورت عادي (دستی ) می باشد و اين اداره کل تعهدي نسبت به مدارکی که از طريق پست ارسال می
شود ندارد.
اينجانب متقاضی واحد سازمانی با کد شماره

می باشم و کليه مفاد فوق و ظهر اين برگه مورد قبول اينجانب می باشد .
نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

نشانی متقاضی :
شماره تلفن همراه و ثابت :

فرم پیشنهاد قیمت واحد خانه های سازمانی موضوع آگهی مورخ 81/81/81و 81/81/52روزنامه های بشارت يزد و اقتصاد مردم
اشخاص حقیقی
اینجانب

فرزند

به شماره شناسنامه

صادره از

اشخاص حقوقی
شرکت

به شماره ثبت

بانمایندگی

با اطالع و امضاء شرایط خاص مزایده و قبول مفاد آن  ،متقاضی واحد شماره
با حروف

می باشم و مبلغ پیشنهادی خود را

ریال

اعالم می نمایم (.قید مبلغ با حروف الزامی است )  ،ضمناً کپی تضمین به مبلغ

ریال نیز ضمیمه می باشد .
همچنین درصورت برنده شدن اینجانب  /شرکت متعهد می گردم  /می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم نتیجه نسبت به
پرداخت مابقی مبلغ اقدام نمایم /نماید در غیر اینصورت اداره کل می تواند بدون اعالم قبلی واحد مسکونی را به دیگری واگذار نماید وحق
هیچگونه اعتراضی نخواهد بود وسپرده اینجانب  /شرکت به نفع آن اداره کل ضبط خواهد شد .
تذکر  :امضاء ذیل فرم پیشنهاد قیمت الزامی است ضمناً مبالغ اعالمی بایستی بدون خط خوردگی و الک گرفتگی باشد در غیر اینصورت
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد مختار بوده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .
آدرس :شهر

خیابان

کوچه

پالک

تلفن ثابت :

تلفن همراه :
(اعالم شماره تلفن ونشانی دقیق الزامی است)

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

ليست خانه هاي سازماني آماده مزايده استان يزد موضوع آگهي مورخ 98/08/18و98/08/25روزنامه هاي بشارت يزد و اقتصاد مردم
رديف كدسازماني

1

1000083

2

1000076

3

1000068

4

1000101

5

1000090

6

1000087

7

1000086

8

1000037

9

1000062

1000054 10
1000058 11

پالك ثبتي
پالك فرعي 8264از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 8242از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 8314از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 8318از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 9278از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 9296از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 9297از
6556/6946اصلي بخش 8يزد
پالك فرعي 31از28فرعي
از687اصلي بخش  5يزد
پالك فرعي  214از171فرعي
مجزي شده از2فرعي
پالك فرعي  217از171فرعي
مجزي شده از2فرعي
پالك فرعي  221از171فرعي
مجزي شده از2فرعي

حدود
مساحت(متر مربع)

نام شهرومحل

قيمت پايه به ريال،نحوه
پرداخت-نقد (ريال)

مبلغ سپرده(ريال)

275

يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،3پالك 13

3,702,200,000

185,110,000

243/68

يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،1پالك 2

3,554,480,000

177,724,000

243/35

يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،5پالك 1

3,594,130,000

179,706,500

264

يزد،امامشهر،خيابان سجادشمالي،كوچه مكتب ،5پالك 9

3,306,000,000

165,300,000

250

يزد،امامشهر،خيابان باهنر،كوچه فرهنگ ،3پالك 22

4,542,610,000

227,130,500

246/15

يزد،امامشهر،خيابان باهنر،كوچه فرهنگ ،1پالك 23

8,640,710,000

432,035,500

205/50

يزد،امامشهر-خيابان باهنر-كوچه فرهنگ ،1پالك 21

8,235,940,000

411,797,000

11,114,680,000

555,734,000

10,212,800,000

510,640,000

8,660,000,000

433,000,000

8,662,000,000

433,100,000

370
316
300
300

يزد،خيابان سلمان جنوبي،كوچه شهيددهقان
باغي،پالك129

يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان
رضوان،پالك48

يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان
رضوان،پالك44

يزد،بلوار آيت ا ...مدرس،كوچه شمسي پور،خيابان
رضوان،پالك36

رديف كدسازماني

1100007 12
1100056 13
1200026 14
1200033 15
1200036 16
1200046 17
1200003 18
1600015 19
1600029 20
2200017 21
2200018 22

پالك ثبتي
پالك فرعي 304از  4715اصلي
بخش55يزد
پالك فرعي 368از  4715اصلي
بخش55يزد
پالك فرعي 45از23924اصلي
بخش20يزد
پالك فرعي270از219فرعي
از3460اصلي بخش20يزد
پالك فرعي264از219فرعي
از3460اصلي بخش20يزد
پالك فرعي 259از  24040اصلي
بخش20يزد
پالك فرعي 43از  4865اصلي
بخش20يزد
پالك فرعي 765از  11050اصلي
بخش34يزد
پالك فرعي 745از  11050اصلي
بخش34يزد
پالك فرعي 376از  4460اصلي
بخش45يزد
پالك فرعي 378از  4460اصلي
بخش45يزد

حدود
مساحت(متر مربع)

نام شهرومحل

قيمت پايه به ريال،نحوه
پرداخت-نقد (ريال)

مبلغ سپرده(ريال)

194

بافق،خيابان عدالت،كوي كارمندان

2,818,900,000

140,945,000

277/50

بافق،خيابان عدالت  ،شهرك وليعصر

4,086,954,500

204,347,725

283/75

اردكان،خيابان باهنر،كوچه  ،2سمت راست خانه شماره6

3,977,652,500

198,882,625

2,634,900,000

131,745,000

2,584,956,000

129,247,800

2,413,260,000

120,663,000

1,903,350,000

95,167,500

331/50

مهريز،شهرك شهيد رجائي

3,593,094,000

179,654,700

331/50

مهريز،شهرك شهيد رجائي

4,453,245,000

222,662,250

245/64

ابركوه،شهرك نظاميه

1,403,200,000

70,160,000

248

ابركوه،شهرك نظاميه

1,321,400,000

66,070,000

242/80
245/50
282/24
203/97

اردكان،ميدان وحدت،كوچه الله،سمت چپ خانه شماره
2
اردكان ،ميدان وحدت،كوچه الله،سمت چپ خانه شماره
8
اردكان،خيابان نواب صفوي،كوچه ،22سمت راست خانه
شماره 7
اردكان،خيابان نواب صفوي،كوچه ،19سمت چپ خانه
شماره 3

