
 

 (1398ماه  اسفند)      لیست قطعات تجاری فاز یک و دو بازار سنتی پیشنهادی جهت فروش از طریق مزایده                                                     

 بلوک فاز

 )نوسازی(

 مساحت شماره قطعه

 )مترمربع(

 ارزش هرمترمربع

 )قیمت پایه(

 ارزش کل ملک

 )قیمت پایه(

 مالحضات توضیحات ت پایهدرصد قیم%5

 باپروانه تجاري  ریال 42.900.000 ریال 858.000.000 ریال 33.000.000 26 10 193 1

 -زیرزمين -)همکف

 بالکن(

  ریال 42.900.000 ریال 858.000.000 ریال 33.000.000 26 11 193 1

  ریال 61.880.000 ریال 1.237.600.000 ریال 34.000.000 40/36 12 193 1

  ریال 44.200.000 ریال 884.000.000 ریال 34.000.000 25 80 182 2

         

 باپروانه تجاري داراي شناژ  ریال 48.790.000 ریال 975.800.000 ریال 35.000.000 88/27 1 65 1

 " ریال 46.400.000 ریال 928.000.000 ریال 32.000.000 29 1 64 1 بالکن( -)همکف 

 " ریال 44.950.000 ریال 899.000.000 ریال 31.000.000 29 2 64 1

 " ریال 46.400.000 ریال 928.000.000 ریال 32.000.000 29 3 64 1

 " ریال 44.950.000 ریال 899.000.000 ریال 31.000.000 29 4 64 1

 " ریال 46.400.000 ریال 928.000.000 ریال 32.000.000 29 6 64 1

 بدون شناژ ریال 69.810.000 ریال 1.396.200.000 ریال 30.000.000 54/46 6 63 1

 بدون شناژ ریال 69.810.000 ریال 1.396.200.000 ریال 30.000.000 54/46 7 63 1

 داراي شناژ ریال 58.960.000 ریال 1.179.200.000 ریال 32.000.000 85/36 8 63 1

        
 

 

 

 

 

 

 



 

 (1398ماه  اسفند)                              ری بشرویه جهت فروش از طریق مزایدهلیست امالک پیشنهادی شهردا

 مالحضات درصد قیمت پایه5% )ریال( ارزش کل ملک ارزش هرمترمربع مساحت )مترمربع( کاربری آدرس ردیف

  ریال 37.500.000 لریا 750.000.000 ریال 2.500.000 300 مسکوني بلوار بهشت امام حسين)ع(روبروي آرامستان 1

  ریال 37.125.000 ریال 742.500.000 ریال 3.000.000 50/247 مسکوني )حاشيه بلوار قائم آل محمد عج(  4قطعه زمين شماره  2

  ریال 136.150.000 ریال2.723.000.000 ریال 28.000.000 25/97 تجاري قطعه زمين تجاري )حاشيه ميدان شهدا( 3

4        

5        

6        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1398ماه اسفند)                              لیست امالک پیشنهادی شهرداری بشرویه جهت اجاره  از طریق مزایده

ف
دی

ر
 

 مساحت کاربری آدرس

 )مترمربع(

قیمت پایه پیشنهادی 

 اجاره یک ماه

 قیمت پایه اجاره 

 )ریال(سال اول 

 قیمت پایه اجاره 

 )ریال(سال دوم

 قیمت پایه اجاره 

 )ریال(سال سوم 

قیمت پایه   5% جمع کل اجاره بهاء

 )بریال(

 مالحضات

قابل تمدید تا  ریال 1.528.800 ریال30.576.000 ریال 12.096.000 ریال 10.080.000 ریال 8.400.000 ریال 700.000 مترمربع 10 تجاري زمين کيوسک جنب پارک شهداي گمنام 1

سه سال با 

رشد پایه  نرخ

درصد 20

 براي هر سال

 ریال2.620.800 ریال52.416.000 ریال20.736.000 ریال17.280.000 ریال14.400.000 ریال1.200.000 مترمربع 18 تجاري کيسوک داخل پارک گلستان 2

 ریال1.092.000 ریال21.840.000 ریال8.640.000 یالر7.200.000 ریال 6.000.000 ریال 500.000 مترمربع 500 تفریحي عرصه وسایل بازي کودکان پارک شهروند 3

 ریال3.712.800 ریال74.256.000 ریال29.376.000 ریال24.480.000 ریال20.400.000 ریال1.700.000 - پرورش ماهي استخر شهرداري )ابتداي جاده رقه( 4

 ریال21.840.000 ریال436.800.000 ریال172.800.000 ریال144.000.000 ریال120.000.000 ریال10.000.000 - اقامتي خانه تاریخي پناهي 5

 ریال2.184.000 ریال43.680.000 ریال17.280.000 ریال14.400.000 ریال12.000.000 ریال1.000.000 مترمربع1300 نهالستان عرصه زمين محصور انتهاي بلوار قائم)عج( 6

7          

8          

9          

 توضیحات:

 صرفا زمین با کاربری تجاری :1یفرد

 بوسیله متقاضی با نصب کنتور و پرداخت هزینه مصرفی تامین برق از محل پارک-فاقد آب لوله کشی-املتجهیزات روشنایی ک–: کانکس تعبیه شده داخل پارک 2ردیف

 -:عرصه زمین فاقد تجهیزات از سوی شهرداری3ردیف

 ارتفاع استخر در قسمت خروجی آب 3/1عدم تخلیه آب استخر به میزان  تعهد-:استخر آب شیرین قنات شهرداری4ردیف

 دارای پشتی -گلیم فرش موکت وبوسیله مفروش  -ملکاسیستم روشنایی -:دارای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی لز نوع اسپیلت5ردیف

 ن حصار کشی شده و فاقد تجهیزات و امکاناتی:عرصه زم6ردیف

 و پرداخت هزینه مصرفی بوسیله متقاضی تامین برق مصرفی از محل پارک با نصب کنتور-زات روشنایی کاملتجهی-:کیسوک احداث شده7ردیف


