
 

 

 

 به نام خدا

 B-SH-T 14شماره مزايده آگهي

 ايستگاه های فاز يک تجاری با موضوع : اجاره فضای 

 خبر جنوب  10/09/97 :نوبت اول

 عصر مردم 11/09/97: نوبت دوم
  ستال  2كراربري اراي زیرر از قریرا مهایرور حضررري )حرراد( بر  مرو            برا را هتای فتاز يتک    ايستتگاه  فضراااي جاراري وا رر در     شهرداري شيراز )سازمان حمل و نقل ریلی( در نظرر دارد 

 ب  اجارر بگذارد.

 

 
گار اراي مرررد نظرر  مراجور  و یرا جهري ك رت اقش را  بي رتر برا شرمارر            لذا كلير  اشرصاح حقيقری و حقرر ی كر  جمایرل بر  شرركي در مهایرور مرذكرر را دارنرو از جراریي انت رار يدهری جهري بازدیرو در سرا ا  اداري بر  ای رت                   

: شرريرازخ خيابرران خارنگررارخ خيابرران شررهيويویزیخ مقابررل  ررل شررهيوان در    برر  يدرح  21/09/97 متتور صتتب   10ستتاعت چهارشتتنبه  روزحررراد جمرراح حا ررل فرمایزررو. زمرران   2583 داخلرری 071  36292111-15جلفرر  

 بهردیخ ساختمان مركهي سازمان حمل و نقل ریلی خ سال  كزفرانس سازمان بردهار خرااو شو.

( برا بر  امررار داشرت  ك ری و ا رل كرار  ملری و ا رل فريز اراي واریرهي نقروي بابري جضرامي  شرركي در حرراد یر  فريز جوادانر                      20/09/97یر  روز  ارل) مررر     12جرا  9 داوقلاان شرركي در حرراد مری بای ري از سرا ي     

ردر شرركي در حرراد بر  امررمرالی وا رر      سر  زرا  سرازمان حمرل و نقرل ریلری بوزرران       بنرهد بانر  شرهر شروا  شريراز       100785115741مرررد بر  مالرن مزرورد در سرترن سر ردر شرركي در حرراد ح را  شرمارر          12براي ار ی  از 

 در قاق  زیرزمي  ساختمان مركهي سازمان حمل و نقل ریلی  مراجو  نمایزو .

 ماا  دریافي ميگردد ك  سر رسيو  رداخي چ  اا در ابتواي ار دورر خرااو برد .دو  فقرر چ  12اجارر بها قی  -

در  ررر   رو  بروای     در رو مالرن  ررارداد را جهري جضرمي   انارا   جوهروا  باررر  هرمانتزام  موتارر برانیی و یرا واریره وجر  نقرو اراپر  نمایرو كر  در  ایران  ررار داد                     25موراد  برنور مهایور مياای ي در  رر  برنرور شرون    -

 بابي اجارر و امچزي  سایر اهیز  ااي متولق  ب   رار داد و جحریل مرهرع  رار داد م ترد خرااو شو.

 اهیز  يدهی و حا الهحم  كارشزاسی ار ی  از ردیف ااي مرهرع حراد بوهور برنور خرااو برد.بویهی اسي  -

 .   و  س از اجما   رارداد جحریل سازمان دردد سازر  بوهور م تاجر ميااشو مياای ي زیر نظر سازمان و مطابا با قرح و ماالح اولي  مررد جایيوخ اجرا ساخي كلي  فضااایی ك  -

 .در شركي در حراد جوادان  بزا  سازمان حمل و نقل ریلی الهامی اسي جاكيو ميگردد جهي امیان شركي در جل   حراد مربرط ب  ار واحو خوماجی در ار ای تگار اراپ  ی  فقرر فيز واریه نقوي مالن س ر

 

 روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهری شيراز

 

 رديف
شماره 

 غرفه
 کاربری ايستگاه

مساحت 

 تقريبي

 )متر مربع (

 قيمت پايه تعيين شده)ريال(
مبلغ سپرده شرکت در 

 حراج)ريال(
 توضيحات

1 14-1 

 نمازی

 غرفه بعهده مستاجرساخت  6.600.000 5.000.000 2.4 نمایندگی بورس

 غرفه ساخته شده 7.920.000 6.000.000 4.6 غذای آماده 14-3 2

 غرفه ساخته شده 5.940.000 4.500.000 2.4 عینک فروشی 14-6 3

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 5.940.000 4.500.000 2.4 خرازی 14-10 4

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 5.280.000 4.000.000 2.4 دفتر پیشخوان مطهری 16-1 5

6 17-1 
 قصردشت

 غرفه ساخته شده 6.600.000 5.000.000 3.36 غذای آماده

 6.600.000 5.000.000 2.4 نمایندگی بیمه 17-2 7
 ساخت غرفه بعهده مستاجر

 5.280.000 4.000.000 2.7 غذای آماده شاهد 18-2 8

 غرفه ساخته شده 6.600.000 5.000.000 11.2 غذای آماده شریعتی 20-1 9

10 19-10 
 میرزای شیرازی

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 6.600.000 5.000.000 2.4 نمایندگی بورس

 غرفه ساخته شده 5.940.000 4.500.000 2.60 لوازم آرایشی و بهداشتی 19-9 11

 بعهده مستاجرساخت غرفه  6.600.000 5.000.000 4.60 کتابفروشی احسان 21-1 12

 زندیه 11-19 13
دستگاه فروش اتومات و 

 تنقالت
2 6.000.000 7.920.000 - 


