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 مترو شیراز خط یکایستگاه های  تجاری مکان هایبا موضوع : اجاره 

 خبر جنوب 01/03/1400 :نوبت اول

 شیراز نوین 02/03/1400 نوبت دوم
را  متترو  هتای ختط یتک   ایستتگاه  تجياري واعيد در    مکيان اياي   اجيار   شهرداري شيرراز در نرير دارد  سازمان حمل و نقل ریلی 

 .واگذار نمایداز طریق مزاید  حضوري )حراج( سال  2به مدت  ذیلجدول به شرح 

 کاربری کد تجاری ایستگاه ردیف
 يبیمساحت تقر

 )متر مربع (

مبلغ سپرده شرکت 

 در حراج)ریال(
 وضعیت

1 

 احسان

s21-co1 ساخت بعهد  مستاجر 12,000,000 4.6 کتابفروشی 

2 s21-co5 ساخته شد   12,000,000 8 اییذمواد غ 

3 s21-co4 ساخته شد   12,000,000 5 خدمات عمومی 

4 s21-co3 ساخته شد   6,000,000 4 خدمات عمومی 

5 s21-co8 بعهد  مستاجر ساخت 10,000,000 3 کافی نت  

6 

مررزاي 

 شررازي

s19-co11 بعهد  مستاجر اختس 24,000,000 5 مواد غذایی  

7 s19-co2 ساخته شد   10,000,000 11.2 خشکبار 

8 s19-co9 بعهد  مستاجر ساخت 12,000,000 2.4 لوازم آرایشی و بهداشتی  

9 s19-co10 بعهد  مستاجرساخته  13,000,000 4 کتاب فروشی  

10 

 شااد

s18-co2 بعهد  مستاجر ساخت 35,000,000 5 مواد غذایی  

11 s18-co1 ساخته شد   35,000,000 7.56 مرنی سوپر 

12 s18-co3 بعهد  مستاجرساخت  55,000,000 20 کافی شاپ  

13 

 نمازي

s14-co1  بعهد  مستاجرساخت  12,000,000 2.4 صنف خرازي  

14 s14-co3 ساخته شد   16,000,000 3.36 مواد غذایی 

15 s14-co2 ساخته شد   19,000,000 7.56 مواد غدایی 

16 s14-co5 بعهد  مستاجرساخت  18,000,000 2.4 نمایندگی برمه  

 ساخته شد   14,000,000 3.36 مواد غذایی s17-co1 عصردشت 17

18 

 زندیه

s11-co21 ساخته شد   35,000,000 17 مواد غذایی 

19 s11-co20 بعهد  مستاجر ساخت 16,000,000 3 نمایندگی برمه  

20 s11-co5 ساخته شد   35,000,000 25.9 دفتر تجاري 

21 s11-co6 ساخته شد   35,000,000 25.4 موبایل فروشی 

22 s11-co7 ساخته شد   40,000,000 29.4 موبایل فروشی 

23 s11-co14 ساخته شد   35,000,000 25.8 دفتر تجاري 

24 s11-co15 ساخته شد   35,000,000 25.4 دفتر تجاري 

25 s11-co16 ساخته شد   40,000,000 28.4 موبایل فروشی 

26 s11-co19 ساخته شد   14,000,000 6 کتاب فروشی 

بعهد  مستاجر ساخت 16,000,000 4 مواد غذایی s2-co2 دوران 27  

 ساخته شد   140,000,000 37 مرنی سوپر s1-co7 دستغرب 28

29 
 وکرل

s10-co4 ساخته شد   100,000,000 80 دفتر تجاري 

30 s10-co1 ساخته شد   200,000,000 130 کاالي خواب 



 
از تياری  انتشيار آگهيی جهيت     دعيوت بيه عميل ميی آیيد تيا       ميذکور را دارنيد    )حراج(کلره اشياا  حقرقيی و حقيوعی کيه تمایيل بيه شيرکت در مزایيد          از لذا

 ،ینييیآو درشييه ابييانرخبرنمييار، نييب  خ ابييانرخ راز،راسييناد بييه آدر   شييجهييت دریافييت بازدیييد در سيياعات اداري بييه ایسييتما  ايياي مييورد نريير  مراجعييه و  

بيه کسيب    ازري . ضيمنا  در صيورت ن   نيد یسيازمان مراجعيه نما   ي، واحيد اميور عراردادايا   3طبقيه   ،یلي یسيازمان حميل و نقيل ر    ،ید  بزرگي  دانرپيل شيه   يروبرو

 ند.فرمایل تما  حاص 07133922583با شمار  تلفن   شترراطالعات ب

برگييزار مييی بيياب بهييار نييارن   ،40 بعييد از کورييه ،بولييوار رمييران،   شييررازآدر بييه  17/03/1400دوشتتنبه متتور   روزصييب   10سيياعت حييراج جلسييه  -

 .گردد

حسيياب سييدرد  شييرکت در حييراج بييه  نسييبت بييه واریييز   13/03/1400 متتورر  پتتنش شتتنبهروز  13.15تييا سيياعت  حييداک رمتقاضييران مربایسييت  -

کديی کييارت  و  اصييل اسيناد حيراج،   بيا بييه اميرا  داشييتن    واعيدام   شيهرداري شييرراز ام سييازمان حميل و نقيل ریلييی   ني باني  شييهر ب  100785115741شيمار  

در غرير  . شيرکت در حيراج بيه امورميالی واعيد در طبقيه زیيرزمرن سياختمان مرکيزي سيازمان حميل و نقيل ریليی مراجعيه نماینيد                فر  واریيز سيدرد    ملی و 

 بعد از زمان مقرر ترترب اثر داد  ناوااد شد.واریزي این صورت به سدرد  ااي 

 ر  اا در ابتداي ار دور  خوااد بود. ر )صراد( و بصورت دو مااه دریافت مرمردد که سر رسرد پرداخت فقر  12طیاجار  بها  -

درصييد مبلييا عييرارداد را جهييت تضييمرن انجييام تعهييدات بصييورت ضييمانتنامه معتبيير بييانکی و یييا   25مربایسييت در صييورت برنييد  شييدن معييادل حييراجبرنييد   -

بييه مسييتاجر  ،تحویييل موضييوا عييرار دادو واریييز وجييه نقييد ارایييه نمایييد کييه در پایييان عييرار داد در صييورت عييدم بييدای بابييت اجييار  و عييدم درخواسييت فسيي    

 مسترد خوااد شد.

 در مهلت مقرر حاضر به انعقاد عرارداد نشود سدرد  شرکت در حراج وي ضبط خوااد شد.حراج رنانچه برند   -

 بدیهی است ازینه آگهی ار ی  از ردیف ااي موضوا حراج بعهد  برند  خوااد بود. -

 گردد. یصورت سدرد  اا مسترد م نیدر اکه تمام پرشنهاداا ماتار مرباشد  ای  یشهرداري در رد  -

 تایردیه سازمان اخذ گردد.مربایست  که ساز  بعهد  مستاجر مرباشد که ساخت27-19-16-13-12-10-9-8-6 -5-1 ااي در ردیف -

 تشری  گردید  است.سایر اطالعات و جزیرات در اسناد حراج  -

 

 شیراز شهرداری حمل و نقل ریليروابط عمومي و بین الملل سازمان 


