مشخصات اراضی واگذار شذه در سال  1393شامل مشخصات سزمایه گذار  ،قیمت و نحوه پزداخت  ،متزاژ سمین  ،سایز شزایط ...

کذ در
ردیف

مشخصات سزمایه
گذار

محل سمین

نقشه

شماره و تاریخ

طزح سزمایه

متزاژ سمین

ارسش هز متز

پهنه

قزارداد

گذاری

(متز مزبع)

مزبع (ریال)

نوع قزارداد

دوره
ساخت

مبلغ کل قزارداد
مبلغ اجاره (ریال)

سمین بزای واگذاری
قطعی (ریال)

بنذی

وضعیت
پزوژه

توضیحات

 %35اس وُ ٔجّػ اجبرٜ
دٚر ٜسبذت ثٔ ٝحض أضبی

در دٚر ٜسبذت
ثصٛرت
ضزوت آرٔبٖ
1

وبسپیٗ ٔٙغمٝ
آساد ا٘شِی

ضٟزن صٙعتی

لغعٝ

ضٕبر2 ٜ

33

ضٟزن صٙعتی

لغعٝ

ضٕبر2 ٜ

32

93/100/8250
1393/3/24

صٙعتی (تِٛید
ا٘ٛاع دار)ٚ

استیجبری  ٚدر
1681/14

700,000

صٛرت ا٘جبْ
تعٟدات دٚرٜ

لزارداد ثصٛرت ٘مد ٔ ٚب ثمی

اجبر ٜدٚر ٜسبذت
470
رٚس

سبذت

عی چٟبر لسظ ٔسبٚی چٟبر

 4درصد ارسش
سٔیٗ ٔعبدَ

1/176/798/000

47/071/920

در حبَ

ٔب ٝٞدر دٚراٖ سبذت  .ضٕٙبً

سبذت

در صٛرت ا٘جبْ تعٟدات
دٚر ٜسبذت ؛ ثزای ٚاٌذاری

ریبَ

سٔیٗ وُ ٔجّػ ثٟبی سٔیٗ

ٚاٌذاری لغعی

ثصٛرت یىجب ث ٝسبسٔبٖ
پزداذت ٔی ٌزدد .

 %35اس وُ ٔجّػ اجبر ٜدٚرٜ
سبذت ثٔ ٝحض أضبی

در دٚر ٜسبذت
ضزوت راش
2

ویبٖ وبسپیٗ
ٔٙغم ٝآساد ا٘شِی

93/100/8232
1393/3/24

صٙعتی (تِٛید

ثصٛرت

اجبر ٜدٚر ٜسبذت

اسٖ ص٘زاتٛر ٚ

استیجبری  ٚدر

 4درصد ارسش

ص٘زاتٛرٞبی

497/31

700,000

صٛرت ا٘جبْ

 1سبِٝ

سٔیٗ ٔعبدَ

ٔبٚرای

تعٟدات دٚرٜ

13/924/680

ثٙفص)

سبذت

ریبَ

ٚاٌذاری لغعی

لزارداد ثصٛرت ٘مد ٔ ٚب ثمی
عی د ٚلسظ ٔسبٚی ضص
348/117/000

در حبَ

ٔب ٝٞدر دٚراٖ سبذت  .ضٕٙبً

سبذت

در صٛرت ا٘جبْ تعٟدات
دٚر ٜسبذت ؛ ثزای ٚاٌذاری
سٔیٗ وُ ٔجّػ ثٟبی سٔیٗ
ثصٛرت یىجب ث ٝسبسٔبٖ
پزداذت ٔی ٌزدد .

 %35اس وُ ٔجّػ اجبر ٜدٚرٜ
در دٚر ٜسبذت

صٙعتی (تِٛید
ضزوت پبن ٌبْ
3

ضٟزن صٙعتی

لغعٝ

ضٕبر2 ٜ

10

ضزوت وسزی

ضٟزن صٙعتی

ٔٙغم ٝآساد ا٘شِی

ضٕبر2 ٜ

P7

ضٟزن صٙعتی

ٚP5

ضٕبر2 ٜ

P6

سالٔت ٔٙغمٝ
آساد ا٘شِی

93/100/8258
1393/3/24

دستٍبٜ
تصفی ٝآة ٚ
فیّتز تصفیٝ

سبذت ثٔ ٝحض أضبی

943/63

700,000

دٚد
دذب٘یبت)

ثصٛرت

اجبر ٜدٚر ٜسبذت

استیجبری  ٚدر

 4درصد ارسش

صٛرت ا٘جبْ

 1سبِٝ

سٔیٗ ٔعبدَ

تعٟدات دٚرٜ

26/421/636

سبذت

ریبَ

لزارداد ثصٛرت ٘مد ٔ ٚب ثمی

660/541/000

در حبَ

عی د ٚلسظ ٔسبٚی ضص

ضزٚع

ٔب ٝٞدر دٚراٖ سبذت  .ضٕٙبً

عّٕیبت

در صٛرت ا٘جبْ تعٟدات

سبذت  ٚسبس

دٚر ٜسبذت ؛ ثزای ٚاٌذاری
سٔیٗ وُ ٔجّػ ثٟبی سٔیٗ

ٚاٌذاری لغعی

ثصٛرت یىجب ث ٝسبسٔبٖ
پزداذت ٔی ٌزدد .

93/100/22548
4

1393/7/23

صٙعتی (تِٛید
ٔٛاد آرایطی

 %35اس وُ ٔجّػ ثصٛرت ٘مد

فزٚش لغعی
6000

700,000

 ٚثٟداضتی)

ث ٝضزط اجزا ٚ

 2سبِٝ

_

4/200/000/000

تىٕیُ

در حبَ اذذ

ٔ ٚب ثمی عی س ٝلسظ ٔسبٚی

پزٚا٘ ٝسبذت

ث ٝفٛاصُ ضص ٔب ٝٞدر
دٚراٖ سبذت

صٙعتی (تِٛید
ادتیٔ ٛبیع
تزٔش دات
ضزوت وبرآٔد
5

ٌستز ٔٙغم ٝآساد
ا٘شِی

93/100/29297

پٙج ث ٝرٚش

1393/9/26

٘ب٘ - ٛادتیٛ
ضد ید
ارٌب٘یه -
الً٘ الیف
ث ٝرٚش ٘ب٘)ٛ

فزٚش لغعی
3851/89

700,000

ث ٝضزط اجزا ٚ
تىٕیُ

 %35اس وُ ٔجّػ ثصٛرت ٘مد
300
رٚس

_

2/696/323/000

در حبَ اذذ

ٔ ٚب ثمی عی س ٝلسظ ٔسبٚی

پزٚا٘ ٝسبذت

ث ٝفٛاصُ سٔ ٝب ٝٞدر دٚراٖ
سبذت

احداث ٞتُ

ضزوت
6

دٚر ٜسبذت

فزٚضٍبٟٞبی

سٔیٗ رٚثزٚی

س٘جیز ٜای

درة ٚرٚدی

سزسٔیٗ ضبد

سبسٔبٖ

93/100/9347
13

1393/4/3

ثصٛرت

 5ستبر، ٜ
آٔفی تئبتز ،
ٔجٕٛعٝ

40623/53

2,000,000

ٕ٘بیطٍبٞی ٚ

ٔٙغم ٝآساد ا٘شِی

اجبر ٜسبِیب٘ ٝدٚراٖ

استیجبری  ٚدر

ٔزوش تجبری

صٛرت ا٘جبْ

در حبَ
تجٟیش

سبذت  3درصد
 3سبَ

ارسش سٔیٗ ٔعبدَ

تعٟدات دٚرٜ

2/437/411/800

سبذت

ریبَ

81/247/060/000

وبرٌبٚ ٜ
تسغیح سٔیٗ
 ٚاذذ پزٚا٘ٝ
سبذت

ٚاٌذاری لغعی

در صٛرت ا٘جبْ تعٟدات
دٚر ٜسبذت ؛ ثزای ٚاٌذاری
وُ ٔجّػ ثٟبی سٔیٗ ثزای
ٚاٌذاری ثصٛرت یىجب ثٝ
سبسٔبٖ پزداذت ٔی ٌزدد .

ثزای سبَ ا4 َٚ
درصد ارسش سٔیٗ

7

صبدق رضبیی

٘ٛار سبحّی
ٔٙغمٝ

93/100/7303
19

1393/3/17

ٔعبدَ
احداث لّعٝ
ٚحطت

200

5,000,000

اجبر 3 ٜسبِٝ

ٔ 3بٝٞ

39/999/996
ریبَ  ٚثزای سبِٟبی

اجبر ٜثٟب ثصٛرت ٞز ضص ٔبٜ
-

ثٟز ٜثزداری

یىجبر پس اس ا٘عمبد لزاراد
پزداذت ذٛاٞد ٌزدید .

د ٚ ْٚس٘ ْٛیش ثب
افشایص ٘ %15سجت
ث ٝسبِٟبی لجُ

اجبر ٜسبَ ا3/6 َٚ
درصد ارسش سٔیٗ

8

ضزوت پیزٚسثبر

٘ٛار سبحّی

أٛاج ٔٙغم ٝآساد

ٔٙغم ٝجٙت

ا٘شِی

ایستٍب ٜپٕپبص

93/100/12406
35

1393/5/1

وّٛح

ٔعبدَ

 35درصد اجبر ٜثٟب ثٔ ٝحض

تفزیحی –

37/952/016

ا٘عمبد لزارداد ٔ ٚبثمی عی 8

آٔٛسضی
ؼٛاصی

306/46

3,440,000

اجبر 2 ٜسبِٝ

ٔ 3بٝٞ

ریبَ  ٚثزای سبَ
د٘ ْٚیش ثب افشایص
٘ %12/8سجت ثٝ
سبَ لجُ

-

ثٟز ٜثزداری

لسظ سٔ ٝب ٝٞپزداذت
ذٛاٞد ٌزدید .

در دٚر ٜسبذت
ٔحٛعٝ
9

ضزوت ٘ٛیٗ

پبرویًٙ

ثبفبٖ پزً٘ ٔٙغمٝ

ٔحدٚد ٜفبس

آساد ا٘شِی

تجبرت ٚ

93/100/15623
14

1393/5/27

ثصٛرت

فزٚضٍبٜ
س٘جیز ٜای
ثشري(ٞپی

ثزای دٚراٖ سبذت

استیجبری  ٚدر
2498/04

4,180,000

ٔبرت)

ٌزدضٍزی

 %35اس وُ ٔجّػ اجبر ٜدٚرٜ

صٛرت ا٘جبْ

ٔعبدَ  3/2درصد
 1سبَ

ارسش سٔیٗ ٔعبدَ

تعٟدات دٚرٜ

334/137/831

سبذت

ریبَ

سبذت ثصٛرت ٘مد ٔ ٚب ثمی

پس اس اذذ پبیبٖ وبر
سٔیٗ ث ٝلیٕت رٚس

در حبَ

ٔحبسجٚ ٚ ٝاٌذار

سبذت

ٔی ٌزدد.

10

ضزوت ثبسد ٜوبر
ٔٙغم ٝآساد ا٘شِی

ضّع ؼزثی
تصفی ٝذب٘ٝ

93/100/20310
12

1393/7/3

ٔٙغمٝ

ٚاٌذار ٔی ٌزدد.

در حبَ

احداث
تجبری -

پس اس اذذ پبیبٖ وبر سٔیٗ
ث ٝلیٕت رٚس ٔحبسجٚ ٝ

ٚاٌذاری لغعی

ٔجتٕع

عی د ٚلسظ ٔسبٚی ضص
ٔب ٝٞدر دٚراٖ سبذت  .ضٕٙبً

فزٚش لغعی
5238/33

2,140,000

ث ٝضزط اجزا ٚ

ٔ 39بٜ

-

11/210/026/200

تىٕیُ

اداری

تجٟیش

٘ %35مد ٔ ٚبثمی عی پٙج

وبرٌبٚ ٜ

لسظ ٔسبٚی ث ٝفٛاصُ ضص

اذذ پزٚا٘ٝ

ٔب ٝٞدر دٚراٖ سبذت

سبذت

اجبر ٜوُ سبَ اَٚ
 5درصد ارسش

11

ضزوت أیٗ ٌزٜٚ

٘ٛار سبحّی

ٔٙغم ٝآساد ا٘شِی

ٔٙغمٝ

93/100/30850
16
93/10/14

سٔیٗ ٔعبدَ

احداث
رستٛراٖ ٚ
وبفی ضبح
سبحّی

264/999/996
500

10,600,000

اجبر 5 ٜسبِٝ

 1سبَ

ریبَ  ٚثزای سبِٟبی
د ، ْٚس ٚ ْٛچٟبرْ
٘یش ثب افشایص %15
٘سجت ث ٝسبِٟبی
لجُ

اجبر ٜثٟبی سبَ پٙجٓ
در جّسبت آتی وٕیتٝ

در حبَ اذذ

ارسضیبثی سٔیٗ سبسٔبٖ

پزٚا٘ ٝسبذت

تعییٗ ذٛاٞد ٌزدید .

ٔجّػ اجبر ٜثٟب ثصٛرت ٔبٞیب٘ٝ
در اثتدای ٞز ٔب ٜث ٝسبسٔبٖ
پزداذت ذٛاٞد ٌزدید .

ضزوت آسبٖ
12

تِٛید ٔٙغم ٝآساد
ا٘شِی

ضٟزن صٙعتی
ضٕبر2 ٜ

، C12

93/100/35887

ٚ C13
C14

93/11/29

در حبَ تٟیٝ

صٙعتی (تِٛید
ٔحصٛالت
چٛثی

فزٚش لغعی
2079/44

700,000

ث ٝضزط اجزا ٚ

٘مطٞ ٝبی
ٔ 18بٜ

_

1/455/608/000

تىٕیُ

ٔجّٕبٖ)

ٔعٕبری ٚ
اذذ پزٚا٘ٝ
سبذت

 %35اس وُ ٔجّػ ثصٛرت ٘مد
ٔ ٚب ثمی عی  4لسظ ٔسبٚی
ث ٝفٛاصُ سزرسید سٔ ٝبٝٞ
در دٚراٖ سبذت

در حبَ تٟیٝ
13

احٕد ٔسزٚر
ٌّطٙی

رٚستبی ٌّطٗ
– جٙت پُ

93/100/36728
32

عبثز پیبدٜ

احداث
سبذتٕبٖ

93/12/09

فزٚش لغعی
179/52

8,700,000

تجبری

ث ٝضزط اجزا ٚ

ٔ 18بٜ

-

1/561/824/000

تىٕیُ

٘مطٞ ٝبی

وُ ٔجّػ ثٔ ٝحض أضبی

ٔعٕبری ٚ

لزارداد ثصٛرت ٘مداً پزداذت

اذذ پزٚا٘ٝ

ٌزدید .

سبذت

ضزوت ثبسرٌب٘ی
14

ٕ٘بسبساٖ سریٗ
ٔٙغم ٝآساد ا٘شِی

ضزوت سىٛ
15

وبسپیٗ ٔٙغمٝ
آساد ا٘شِی

ضٟزن صٙعتی
ضٕبر2 ٜ

ضٟزن صٙعتی
ضٕبر2 ٜ

93/100/37234
C1
93/12/12

، C3

93/100/39051

ٚ C16
C17

93/12/27

در حبَ تٟیٝ

صٙعتی (تِٛید
ٕ٘بی پیص
سبذتٝ

فزٚش لغعی
673/21

700,000

ثب ثز٘د سى)ٛ

ٔعٕبری ٚ
اذذ پزٚا٘ٝ
سبذت

صٙعتی (تِٛید
 ٚضبٔپٛٔ ٛ

 1سبَ

-

471/247/000

تىٕیُ

تزویجی)

ا٘ٛاع رً٘ ٔٛ

ث ٝضزط اجزا ٚ

٘مطٞ ٝبی

2332/6

700,000

تىٕیُ

ٔ ٚب ثمی عی  4لسظ ٔسبٚی
ث ٝفٛاصُ سزرسید سٔ ٝبٝٞ
در دٚراٖ سبذت

 %35اس وُ ٔجّػ ثصٛرت ٘مد

فزٚش لغعی
ث ٝضزط اجزا ٚ

 %35اس وُ ٔجّػ ثصٛرت ٘مد

ٔ 18بٜ

-

1/632/512/000

اثالغ لزارداد

ٔ ٚب ثمی عی  4لسظ ٔسبٚی
ث ٝفٛاصُ سزرسید سٔ ٝبٝٞ
در دٚراٖ سبذت

ضزوت صٙبیع
16

اِىتزیىی ثٟسبس

ضٟزن صٙعتی

ٌستز ٔٙغم ٝآساد

ضٕبر2 ٜ

93/100/39055
P1

ا٘شِی

صٙعتی (تِٛید
ِٛاسْ ذبٍ٘ی

93/12/27

وٛچه)

 %35اس وُ ٔجّػ ثصٛرت ٘مد

فزٚش لغعی
2047/84

700,000

ث ٝضزط اجزا ٚ
تىٕیُ

ٔ 18بٜ

_

1/433/488/000

اثالغ لزارداد

ٔ ٚب ثمی عی  4لسظ ٔسبٚی
ث ٝفٛاصُ سزرسید سٔ ٝبٝٞ

تٛضیح  :در لزاردادٞبیی ؤ ٝجّػ لزارداد تمسیظ ضد ٜاست ؛ ٔسٙٙداً ثٔ ٝبد 9 ٜدستٛراِعُٕ اجزایی آییٗ ٘بٔ٘ ٝح ٜٛاستفبد ٜاس سٔیٗ ٙٔ ٚبثع ّٔی در ٔٙبعك آساد تجبری – صٙعتی ،
٘زخ تٛرْ جبری در ع َٛدٚر ٜتمسیظ ثزای السبط ٔبٞب٘ ٝثز اسبس ضبذص ثب٘ه ٔزوشی در پبیبٖ دٚر ٜتمسیظ ث ٝسزٔبیٌ ٝذاراٖ (ضزوتٟب) اعالْ ٚ ٚج ٝآٖ ٘مداً ث ٝحسبة سبسٔبٖ ٔٙغمٝ
آساد تجبری – صٙعتی ا٘شِی ٚاریش ٔی ٌزدد .

در دٚراٖ سبذت

