
 

 

 به نام خدا

   B-SH-T  23 حراج فراخوان آگهي

 خط یکایستگاه های  تجاریبا موضوع : اجاره فضای  
  2هبا مب    حضبرري حبرا  كبارهري اباي زیبر از قریب   هباهتتای ختتط یتتک ایستتتگاه فضباااي جاباري وا بر در نسبت  هبا اربار  رد شهرداري شيراز )سازمان حمل و نقل ریلی( در نظر دا

 نمای .ا  ام  سال

 
رهب  كسبب   و سبب  هازدیب   ایسببشها  ابا از مکبان اباي یبباد شب   در جباری  انشاببار   هبی در سبباعا  اداري  دعببر  هبا عمبل مببی  یب  ازدارنب  كليبا اشبب اق حقيقبی و حقبر ی كببا جمایبل هببا شبرك  در م ایب   مبباكرر از لباا 

 جماس حاصل فرماین . 2583 داخلی 071  36292111-15ها شمار  جلفن مرارعا و یا سازمان و دریاف  اسناد حرا  ها واح  م یری  در م ااي جااري اقالعا  هياشر 

  17/07/98مورخ  12شنبه ساعت چهارروز  حرا زمان  -

 ساخشمان مرك ي سازمان حمل و نقل ریلی ، سالن كنفران  سازمان: شيراز، خياهان خترنهار، خياهان شهي  وینی، مقاهل پل شهي ان د  ه ر ی، محل حرا  -

 س رد  شرك  در حرا  ا  ام نماین .در غير این صرر  ها س رد  ااي هع  از زمان مقرر جرجي  اثر داد  ن راا  ش .فيش نست  ها واری  و ارائا  16/07/98مورخ شنبهسه  روز 14مشقاضيان ميتایس  جا ساع  -

هبا متلب   را شبرك  در حب سب رد  ا هبا امبرا  داشبشن ك بی و اصبل كبار  ملبی و اصبل فبيش اباي واریب ي نقب ي هاهب  هب   16/07/98متتوررخ شتتنبهستته روز پایبان سباع  اداري جبا داوقلتان شبرك  در حبرا  مبی هایسب  -

نبام سبازمان حمبل و نقبل ریلبی هبا امررمبالی وا بر در قتقبا زیبرزمين سباخشمان مركب ي سبازمان حمبل و نقبل ریلبی  ه نب د هانبش شبهر شبعتا شبيراز  100785115741شبمار  حسبا هبا  ر  در سشرن س رد  شرك  در حبرا  من

 مرارعا نماین  .

 .اهش اي ار دور  خراا  هردكا سر رسي  پرداخ  چش اا در  ردد پرداخ  چش فقر  6ميتایس  ح ا ل قی ارار  هها  نحر  پرداخ  ارار  هها:-

  اسبشرداد جضبمين انابام جعهب ا  منبر  هبا .درصب  متلب   برارداد را رهب  جضبمين  انابام  جعهب ا  هابرر  ضبمانشناما معشتبر هبانکی و یبا واریب  وربا نقب  ارائبا نمایب  25هرن   م ای   ميتایسب  در صبرر  هرنب   شب ن معباد  -

 .هردسایر ا ینا ااي مشعلقا ها  رارداد و جحریل مرضرع  رار داد خراا  پرداخ  ع م درخراس  فس  و ع م ه ای هاه  ارار  و  ينرعای  كليا مغاد من ر  در  رارداد و امچن

 . ردد اررا سازمان هعه   مسشارر ميتاش  ميتایس  مطاه  ها قرح و ماالح اوليا مررد جایي غرفا ساز   ساخ كليا فضااایی كا -

ر ا انبا هنبام سبازمان حمبل و نقبل ریلبی رر  اب ه سب رد  شبرك  در حبرا   سبشرنمنب ر  در هبا ميب ان  رلسبا حبرا  مرهبر  هبا ابر واحب  خب ماجی در ابر ایسبشها  ارائبا یبش فقبر  فبيش واریب  نقب يره  امکان شبرك  در -

 .ال امی اس 

 معامال  شهرداري می هاش . یين ناما  10شرك  در حرا   ها من لا  تر  شرو  و جکاليف شهرداري من ر  در ماد  

 

 

 شيراز   حمل و نقل ریلي روابط عمومي و بين الملل سازمان 

 ردیف 
شماره  

 غرفه 
 کاربری  مکان  ایستگاه

 مساحت تقریبي 

 )متر مربع ( 

مبلغ سپرده شرکت در  

 حراج)ریال( 
 توضيحات 

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 4.620.000 6 خدمات بیمه میدان ولی عصر ولی عصر 9-10 1

2 14-10 

 نمازی 

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 9.240.000 5 بازی فکری

 ساخته شده 7.920.000 2.40 خدمات ایرانسل 14-6 3

 - 9.900.000 3 دستگاه خودپرداز 14-13 4

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 7.920.000 12 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 14-9 5

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 9.900.000 6 مینی سوپر چهار راه زرگری مطهری 16-1 6

میرزای  19-12 7

 شیرازی
 پل معالی آیاد

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 9.900.000 2.40 گلفروشی

 ساخته شده 7.920.000 14 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 19-13 8

 ساخت غرفه بعهده مستاجر 7.920.000 6 کتاب فروشی خیابان خبرنگار آوینی 15-2 9


