آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي)(١٣٩٩١
اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظر دارد ،قطعه زمين شماره  ٦٧٥تحت قسمتي از پﻼك  ١١٠٥٠اصـلي بخـش ٣٤
يزد واقع در مهريز به مساحت  ٦١٧مترمربع با كاربري درماني و قطعـه  ٦١از پـﻼك  ٢١٤فرعـي مجـزي شـده از ٤٩
فرعي از  ١١٢٧٥بخش  ٣٤يزد واقع در مهريز به مساحت ٥٥٠مترمربع با كاربري ورزشي را در اجراي مـاده ١٠٠قـانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت ٢٥درصد نقد و مابقي اقساط ٣ساله ،و يـك قطعـه بـه شـماره  ٢٦-٦از
پﻼك باقيمانده ٦٩٤٦از  ٦٥٥٦بخش ٨يزد واقع در انتهاي امامشهر به مساحت ٤٤٨/٠٣متر مربع با كاربري فرهنگي در
اجراي ماده ١٠٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت ٢٥درصد نقد و مابقي اقساط ٥ساله؛ قطعه زمـين
شماره  ٦تحت قسمتي از پﻼك  ٦٦٤٦/١/٥٨٦اصلي بخش  ٨يزد بـه مسـاحت هـاي ١٩٩٦/٠٤مترمربـع بـا كـاربري
نيروگاه توليد برق واقع در چرخاب را به صورت اجاره ٥ساله ،قطعه شماره يك از قسمتي از پﻼك يـك فرعـي ١٤٥٢٥
اصلي بخش ٨يزد به مساحت ٢٠٠٠متر مربع واقع در روستاي محمودي با كاربري پست تردد و قرنطينه دام به صورت
اجاره سه ساله؛ قطعه زمين شماره  ٩٩٠/٣تحت پﻼك ٤١٤فرعي و غيره از  ٥٩٣٨اصـلي بخـش ٤يـزد بـه مسـاحت
 ٥٧٠/٢٥مترمربع با كاربري اداري واقع در يزد ،ميدان مدرسي جنب مجموعه مسكوني نظام مهندسي؛ دو قطعه زمـين
به شماره هاي  ٤٦٧و  ٤٦٨از پﻼك  ٢٤فرعي ١٤٣٩٠بخش  ٨يزد بـه مسـاحت هـاي  ٩٨/٨٥و ١٨٥/٦٩مترمربـع بـا
كاربري كارگاهي واقع در شاهديه؛  ٣قطعه زمين به شماره هاي ٢و  ٣و  ٤همگي از پـﻼك  ٤٧١٤/١١٨اصـلي بخـش
٥٥يزد به مساحت هاي به ترتيب  ٦٠و ٤٦/٢٠و  ٤٠مترمربع و  ٢قطعه به شماره هاي  ٧٥٧و  ٧٥٨تحت پﻼك  ٩٢٧و
١١٤٠٢ /٩٢٨بخش  ٥٦يزد به مساحت ٣٩/٦و٤٤/٩٠مترمربع با كاربري تجاري واقع درشهرستان بافق؛ دو قطعه زمين
به شماره  E20و  E24هر دو از قسمتي از پﻼك ١٣٤١١اصلي بخش ٥يزد واقع در بلوارشهيدان انتظاري طرح ١٢٧
هكتاري صفائيه به مساحت  ٤٧١٧مترمربع و ٣٢٦١/٥٠مترمربع با كاربري آموزشي را به شرح جدول ذيل را از طريق
مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل ميآيد جهـت دريافـت مـدارك ظـرف مـدت ده روز از روز
چهارشنبه مورخ  ٩٦/٠٣/١٧لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  ٩٦/٠٣/٢٧به مديريت امﻼك و حقوقي اداره كـل
راه و شهرسازي واقع در خيابان آيت اﷲ كاشاني ،خيابان مسـكن و شهرسـازي سـاختمان شـماره دو راه و شهرسـازي
مراجعه نمايند .مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شـماره دو تـا پايـان وقـت اداري روز پنجشـنبه
مورخ  ٩٦/٠٤/٠٨مي باشد.
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان يزد

مساحت

قطعه

پﻼك

٦٧٥

قسمتي از پﻼك  ١١٠٥٠اصلي بخش ٣٤
يزد واقع در مهريز

٦١٧

٦١

 ٢١٤فرعي مجزي شـده از  ٤٩فرعـي از
 ١١٢٧٥بخش  ٣٤يزد واقع در مهريز

٥٥٠

ورزشي
)با آماده سازي(

٢٦-٦

باقيمانده  ٦٩٤٦از  ٦٥٥٦اصلي بخـش ٨
يزد

٤٤٨/٠٣

فرهنگي
)با آماده سازي(

١

از قسمتي از پﻼك يك فرعـي از ١٤٥٢٥
اصلي بخش  ٨يزد )واقع در محمودي(

٢٠٠٠

پســـت تـــردد و
قرنطينه دام

٦

قســمتي از پــﻼك  ٦٦٤٦/١/٥٨٦اصــلي
بخش ٨

١٩٩٦/٠٤

نيروگاه توليد برق

بـــه صـــورت اجـــاره  ٥ســـاله بااجـــاره ســـال اول
٢٦٤٠٠٠٠٠ريال كه اجاره جهت سـالهاي بعـد تـا ٥
سال هر سـال  %٢٠نسـبت بـه سـال قبـل افـزايش
خواهد يافت.

٩٩٠/٣

تحت پﻼك  ٤١٤فرعي و غيـره از ٥٩٣٨
اصلي بخش  ٤يزد

٥٧٠/ ٢٥

اداري

قيمت هرمترمربع ٩٠٠٠٠٠٠ريال )با آمـاده سـازي(
به صورت نقد

٤٦٧

از پﻼك  ٢٤فرعي  ١٤٣٩٠اصلي بخـش
 ٨يزد

٩٨/٨٥

كارگاهي

قيمت هرمترمربع ٣٣٠٠٠٠٠ريال با وضع موجود بـه
صورت نقد

٤٦٨

از پﻼك  ٢٤فرعي  ١٤٣٩٠اصلي بخـش
 ٨يزد

١٨٥/٦٩

كارگاهي

قيمت هرمترمربع ٣٠٠٠٠٠٠ريال با وضع موجود بـه
صورت نقد

٢

از پﻼك  ٤٧١٤/١١٨اصلي بخش  ٥٥يزد
واقع در بافق

٦٠

تجاري

قيمت هرمترمربع ١١٠٠٠٠٠٠ريال با آماده سازي بـه
صورت نقد

٣

از پﻼك  ٤٧١٤/١١٨اصلي بخش  ٥٥يزد
واقع در بافق

٤٦/٢٠

تجاري

قيمت هرمترمربع ١٧٠٠٠٠٠٠ريال با آمـاده سـازي
به صورت نقد

٤

از پﻼك  ٤٧١٤/١١٨اصلي بخش  ٥٥يزد
واقع در بافق

٤٠

تجاري

قيمت هر مترمربع ١٥٥٠٠٠٠٠ريال با آمـاده سـازي
به صورت نقد

٧٥٧

تحت پـﻼك  ١١٤٠٢/٩٢٧اصـلي بخـش
 ٥٦يزد واقع در بافق

٣٩/٦

تجاري

قيمت هر مترمربع ٧٥٠٠٠٠٠ريال با آماده سـازي بـه
صورت نقد

٧٥٨

تحت پـﻼك  ١١٤٠٢/٩٢٨اصـلي بخـش
 ٥٦يزد واقع در بافق

٤٤/٩٠

تجاري

قيمت هر متر مربع ٧٥٠٠٠٠٠ريال با آماده سازي به
صورت نقد

)مترمربع(

كاربري

قيمت و نحوه پرداخت

درمـــاني )بـــدون
آماده سازي(

در اجراي ماده  ١٠٠قانون تنظيم بخشي از مقـررات
مالي دولت به صورت ٢٥درصد نقد و اقساط  ٣سـاله
به ازاء هر متر مربع ١١٠٠٠٠٠ريال
در اجراي ماده  ١٠٠قانون تنظيم بخشـي از مقـررات
مالي دولت به صورت ٢٥درصد نقد و اقساط  ٣سـاله
به ازاء هر متر مربع ٢٠٠٠٠٠٠ريال
در اجراي ماده  ١٠٠قانون تنظيم بخشـي از مقـررات
مالي دولت به صورت  ٢٥درصد نقد و اقساط  ٥ساله
به ازاء هر متر مربع ٤٠٠٠٠٠٠ريال
بــه صــورت اجــاره ٣ســاله بااجــاره بهــاي ســال
اول١٤٤٠٠٠٠٠ريال كه اجاره سـالهاي بعـد تـا سـه
سال هر سال ٢٠درصد نسبت بـه اجـاره سـال قبـل
افزايش خواهد يافت.

E20

قسمتي از پﻼك  ١٣٤١١اصلي بخـش ٥
يزد

٤٧١٧

آموزشي

به صورت ٢٥درصد نقد و مابقي اقسـاط ١٥سـاله بـه
ازاي هر متر مربع  ٦٥٠٠٠٠٠ريال)با آماده سازي(

E24

قسـمتي از پــﻼك ١٣٤١١اصـلي بخــش
٥يزد

٣٢٦١/٥٠

آموزشي

به صورت ٢٥درصد نقد و مابقي اقسـاط ١٥سـاله بـه
ازاي هر متر مربع ٥٠٠٠٠٠٠ريال )با آماده سازي(

