
 0011سال  -صنعتی انسلی  –جدول ارزیابی غرف متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری 

 شمارٌ غرفٍ ردیف
مساحت 

(m2) 
 مشخصات فىی غرفٍ  جُات اربعٍ غرفٍ

قیمت سرقفل 

َر مترمربع 

 )ریال(

قیمت کل سرقفل 

 )ریال(

 درصذ 5 مبلغ

 (تضمیه) سپردٌ

37 
690 

 يوًس
03/39 

 667شماالً: بٍ غرفٍ 

 689غرفٍ شرقاً: بٍ 

جىًباً: بٍ راَريی مشاعی ي 

 ای يیتریه ي درب يريدی شیشٍ

 غرباً: بٍ راَريی مشاعی

دیًار کىیتکس، کف سىگ، سقف 

کىیتکس، يیتریه شیشٍ ای، 

 درب سکًریت

000/000/250 

 

000/500/757/9 

 
000/875/487 

38 
  64Eسًئیت 

 يوًس
04/77 

 65Eشماالً: 

 7Eشرقاً: 

 63Eي  جىًباً:بٍ راَريی مشاعی

 غرباً: بٍ راَريی مشاعی

کف سرامیک، سقف کمپارس، 

دیًارَا سیماوکاری ي کىیتکس، 

درب يريدی سیکًریت، يیتریه 

 شیشٍ ای

000/000/170 

 
000/800/096/13 000/840/654 

 E 63 36/78سًئیت  39

 شماالً:بٍ راَريی مشاعی

 شرقاً: بٍ  ياحذ تجاری

 جىًباً: بٍ راَريی مشاعی

 راَريی مشاعیغرباً: بٍ 

 

 

 

 

 

کف سرامیک، سقف کمپارس، 

 درب يريدی سیکًریت
000/000/170 000/200/321/13 000/060/666 



 0011سال  -صنعتی انسلی  –جدول ارزیابی غرف متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری 

مساحت  شمارٌ غرفٍ ردیف

(m2) 

قیمت سرقفل  مشخصات فىی غرفٍ  جُات اربعٍ غرفٍ

َر مترمربع 

 (ریال)

قیمت کل سرقفل 

 (ریال)

 درصذ 5 مبلغ

 (تضمیه) سپردٌ

 بٍ راَريی مشاعیشماالً: E 62 58/100سًئیت  40

 بٍ  ياحذ تجاری شرقاً:

 بٍ راَريی مشاعی جىًباً:

 بٍ راَريی مشاعی غرباً:

 

کف سرامیک، سقف کمپارس، 

 درب يريدی سیکًریت

000/000/210 000/800/121/21 000/090/056/1 

41 1+34 

 ستارٌ شمال

 )باوک کشايرزی(

64 

 

 

 بٍ فضای بیرين شماالً:

 بٍ راَريی مشاعی شرقاً:

 بٍ راَريی مشاعی جىًباً:

 بٍ راَريی مشاعی غرباً:

کف سرامیک، سقف کمپارس، 

درب يريدی سیکًریت، حفاظ 

 آلًمیىیًمی

000/000/700 000/000/800/44 000/000/240/2 

 53/323 ستارٌ شمال 420 42

 

 بٍ راَريی مشاعیشماالً:

 بٍ راَريی مشاعی شرقاً:

 بٍ راَريی مشاعی جىًباً:

 بٍ راَريی مشاعی غرباً:

کف سرامیک، سقف کمپارس، 

دیًارَا سیماوکاری ي کىیتکس، 

درب يريدی سیکًریت، يیتریه 

 شیشٍ ای

000/000/250 000/500/882/80 000/125/044/4 

1 8 

 برند سنتر

 شماالً بٍ رياق  72/652

 شرقاً راَريی مشاعی

 جىًباً راَريی مشاعی

 9 غرباً بٍ غرفٍ

 35/3مغازٌ دارای یک َمکف بٍ ارتفاع 

متر کهٍ  50/3متر ي طبقٍ ايل بٍ ارتفاع 

تًسط راٌ پلٍ ي آساوسهًر بُهم متصهل    

بًدٌ کهف از سهىگ ي در َمکهف دارای    

یک سهريیس بُذاشهتی ي آبذارناوهٍ ي    

اوبههار مههی باشههذ دیًارَهها از شیشههٍ  

سکًریت ي سیماوکاری می باشذ اسکلت 

مایشی از بتىی ي سیستم گرمایشی ي سر

vrf .می باشذ 

000/000/900 000/000/448/587 000/400/372/29 



 0011سال  -صنعتی انسلی  –جدول ارزیابی غرف متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری 

 شمارٌ غرفٍ ردیف
مساحت 

(m2) 
 مشخصات فىی غرفٍ  جُات اربعٍ غرفٍ

قیمت سرقفل 

َر مترمربع 

 (ریال)

قیمت کل سرقفل 

 (ریال)

 درصذ 5 مبلغ

 (تضمیه) سپردٌ

2 
9 

 برندسنتر
55/369 

 شماالً بٍ رياق 

 8شرقاً بٍ غرفٍ 

 جىًباً راَريی مشاعی

 10غرباً بٍ غرفٍ 

 35/3مغازٌ دارای یک َمکف بٍ ارتفاع 

متر کهٍ  50/3متر ي طبقٍ ايل بٍ ارتفاع 

تًسط راٌ پلٍ ي آساوسهًر بُهم متصهل    

بًدٌ کهف از سهىگ ي در َمکهف دارای    

یک سهريیس بُذاشهتی ي آبذارناوهٍ ي    

اوبههار مههی باشههذ دیًارَهها از شیشههٍ  

شذ اسکلت سکًریت ي سیماوکاری می با

بتىی ي سیستم گرمایشی ي سرمایشی از 

vrf .می باشذ 

000/000/700 000/000/685/258 000/250/934/12 

3 
22 

 برندسنتر
50/372 

 شماالً بٍ راَريی مشاعی

 شرقاً بٍ راَريی مشاعی

 جىًباً  بٍ رياق

 23غرباً بٍ غرفٍ 

متر  35/3مغازٌ دارای یک َمکف بٍ ارتفاع 

متر کٍ تًسط راٌ 50/3ي طبقٍ ايل بٍ ارتفاع 

پلٍ ي آساوسًر بُم متصل بًدٌ کف از سىگ 

ي در َمکف دارای یک سريیس بُذاشهتی ي  

آبذارناوٍ ي اوبار می باشذ دیًارَا از شیشهٍ  

سکًریت ي سیماوکاری مهی باشهذ اسهکلت    

 vrfشی از بتىی ي سیستم گرمایشی ي سرمای

 می باشذ.

000/000/900 000/000/250/335 000/500/762/16 

4 
23 

 برندسنتر
12/369 

 شماالً بٍ راَريی مشاعی

 22شرقاً بٍ غرفٍ 

 جىًباً  بٍ رياق

 24غرباً بٍ غرفٍ 

متر  35/3مغازٌ دارای یک َمکف بٍ ارتفاع 

متر کٍ تًسط راٌ 50/3ي طبقٍ ايل بٍ ارتفاع 

پلٍ ي آساوسًر بُم متصل بًدٌ کف از سىگ 

ي در َمکف دارای یک سريیس بُذاشهتی ي  

آبذارناوٍ ي اوبار می باشذ دیًارَا از شیشهٍ  

سکًریت ي سیماوکاری مهی باشهذ اسهکلت    

 vrfشی از بتىی ي سیستم گرمایشی ي سرمای

 می باشذ.

000000/000/800 000/000/296/295 000/800/764/14 

 


