آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي()5252
اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظر دارد دو قطعه زمين به شماره  E20و E24هر دو از قسمتي از
پالك  11411اصلي بخش  5يزد واقع در بلوار شهيدان انتظاري روبروي مجتمع سواركاري صفاييه به
مساحت  4414مترمربع و  1621/55مترمربع با كاربري آموزشي ،را در اجراي ماده  155قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت به صورت 65درصد نقد مابقي اقساط 15ساله ،سه قطعه زمين تحت پالك
2و4و 8تحت قسمتي از پالك  2242/1/582اصلي بخش  8يزد به مساحت هاي  1992/54و 1995/41
و  6596/92مترمربع با كاربري نيروگاه توليد برق واقع در جاده چرخاب به صورت اجاره  5ساله و سه
قطعه زمين به شماره  5و 2و 4از پالك  2فرعي از باقيمانده  4فرعي  15545اصلي و پالك  69فرعي از
 11591اصلي بخش  5يزد به ترتيب  145/41مترمربع و 159/2مترمربع و 124/6مترمربع با كاربري
مسكوني واقع در احمدآباد مشير و يك قطعه زمين تحت پالك  446فرعي مفروز و مجزي شده از 118
فرعي از  11194اصلي بخش  5يزد به مساحت 126/15مترمربع با كاربري مسكوني واقع در حسن آباد
را به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل ميآيد
جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ  92/51/15لغايت  92/56/59به مديريت امالك و
حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در يزد خيابان آيت اهلل كاشاني ،خيابان مسكن و شهرسازي
ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نماين د .مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست
ساختمان شماره دو تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  92/56/19مي باشد.
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان يزد

قطعه

پالك

مساحت(مترمربع)

كاربري

قيمت ونحوه پرداخت
به صورت  55درصد نقمد و ممابقا اقسما

E20

E24

5

قسمممتا ا پممالك  11411اص م ا
بخش  5يزد

قسمممتا ا پممالك  11411اصمم ا
بخش  5يزد
ا پممالك  0فرعمما ا باقيمانممده 4
فرعا ا  16646اص ا و پمالك 52
فرعا ا  11521اصم ا بخمش 5

4414

آمو شا

1501/ 56

آمو شا

145/ 41

مسكونا

 15ساله به ا اي همر مترمربمع 0566666
ريال (با آماده سا ي)
به صورت 55درصمد نقمد و ممابقا اقسما
 15ساله به ا اي همر مترمربمع 5666666
ريال(با آماده سا ي)
به صورت نقد ا قرار هر مترمربع 456666
ريال (بدون آماده سا ي)

يزد واقع در احمدآباد مشير
ا پممالك  0فرعمما ا باقيمانممده
0

4فرعا ا  16646اصم ا و پمالك
 52فرعا ا  11521اص ا بخمش

به صورت نقد ا قرار هر مترمربع 066666
152/ 0

مسكونا

ريال (بدون آماده سا ي)

 5يزد واقع در احمدآباد مشير

4

ا پممالك  0فرعمما ا باقيمانممده 4
فرعا ا  16646اص ا و پالك 52
فرعا ا  11521اصم ا بخمش 5

104/ 5

مسكونا

به صورت نقد ا قرار هر مترمربع 066666
ريال (بدون آماده سا ي)

يزد واقع در احمدآباد مشير
445فرعا مفرو و مجزي شده ا
-

110فرعا ا  11124اص ا بخش
 5يزد واقع در حسن آباد

105/ 15

0

قسمممتا ا پممالك 0040/ 1/ 500
اص ا بخش 0

1220/ 64

4

قسمممتا ا پممالك 0040/ 1/ 500
اص ا بخش 0

1225/ 41

0

قسمممتا ا پممالك 0040/ 1/ 500
اص ا بخش 0

5625/ 20

مسكونا

بممه صممورت نقممد ا قممرار هممر مترمربممع
1456666ريال (باوضع موجود)

به صورت اجاره  5سماله بااجماره سمال اول
نيروگممماه 50466666ريال كه اجاره جهت سمالهاي
توليدبرق بعد تا  5سال هرسال  %56نسبت بمه سمال
قبل افزايش خواهد يافت
به صورت اجاره پنج ساله بااجاره سمال اول
نيروگممماه 50466666ريال كه اجاره جهت سمالهاي
توليد برق بعد تا  5سال هر سال  %56نسبت به سمال
قبل افزايش خواهد يافت
به صورت اجاره پنج ساله بااجاره سمال اول
54066666ريال كه اجاره جهت سمالهاي
نيروگممماه
بعد تا  5سال هرسال  %56نسبت بمه سمال
توليد برق
قبل افزايش خواهد يافت

