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 (نوبت اول)مشایذه عمومی اجاره امالک ماساد :شزح آگهی

اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استاى سوٌاى دس ًظش داسد تِ استٌاد لَاًیي ٍ همشسات ٍ تا سعایت هفاد هٌذسج دس آییي ًاهِ 

ت  /152001تِ شواسُ هصَب  (2)لاًَى الحاق تشخی هَاد تِ لاًَى تٌظین تخشی اص همشسات هالی دٍلت (5)اجشایی هادُ

 دس ساستای تْشُ تشداسی اص فضاّای هاصاد ، هشوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استماء هْاست سوٌاى سا 02/12/1395ُ تاسیخ /52293

اص طشیك هضایذُ عوَهی تِ هتماضیاى ٍاجذ ششایط تِ صَست بصورت کلی و یا جشئی تا واستشی آهَصشی ٍ هشخصات ریل 

: لزا اص هتماضیاى ٍاجذ ششایط دعَت هی گشدد جْت اسائِ هستٌذات ٍ تماضاًاهِ تِ ًشاًی. اجاسُ یىسالِ ٍ یا ووتش ٍاگزاس ًوایذ

 شْشیَس اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ٍاحذ حمَلی هشاجعِ ٍ یا جْت وسة اطالعات تیشتش تا شواسُ تلفي   17سوٌاى تلَاس 

 . تواس حاصل فشهایٌذ33460910

 سٍص10اص تاسیخ اًتشاس ًَتت اٍل اگْی تِ هذت : هْلت دسیافت اسٌاد فشاخَاى

 :هتماضیاى هی تایست تصَیش هذاسن ریل سا تِ ّوشاُ تماضای وتثی دس هْلت همشس اسائِ ًوایٌذ*

 سصٍهِ واسی شاهل سَاتك اجشائی ٍ حسي ساتمِ (الف

 پشٍاًِ فعالیت آهَصشی اص هشاجع ریصالح(ب

 اسائِ هستٌذات دال تش داشتي تَاى هالی هٌاسة (ج

 .هی تاشذ (طشف لشاسداد )الصم تِ روش است ّضیٌِ واسشٌاسی ٍ تعییي اجاسُ تْا  تشعْذُ هتماضی 

 :مشخصات فنی ساختمان

 شْشن صٌعتی ،تلَاس اصلی جٌة دسهاًگاُ شْشن صٌعتی: آدسس هىاى 

 : هتش هشتع شاهل2035جوع صیش تٌا 

 سشایذاسی ٍ پست تشق-اًثاس2-سختىي 2-دفتش 2-والس دسس2-واسگاُ سٌگیي 2 هتش هشتع شاهل A  : 765ساختواى 

 طثم2ِهتش هشتع دس B: 1200ساختواى 

سشٍیس ّای –هَتَسخاًِ –اًثاس هشوضی –ساُ پلِ -اًثاس2 -سختىي2 -دفتش2-والسذسس2-واسگاُ سٌگیي2شاهل: طثمِ ّوىف  

 تْذاشتی ٍ حوام

 شاهل یه واسگاُ ٍ فضای اداسی : طثمِ اٍل 

 اطالعات ٍ ٍسٍدی–هتش هشتع شاهل پزیشش C: 70ساختواى

 هتشهشتع1752هحَطِ ساصی 


