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 بسمه تعالي
 (تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)

 رئیس محترم اداره روابط عمومی 
 

 با سالم
( مرادٌ يادرذٌ نراوًن    12( ریل بىذ )د( تبصرشٌ ) 2( ي )1( ي ویض اجضاء )2( بىذ )ي( تبصشٌ )2ساصمان جُادکطايسصی استان خًصستان دساجشای جضء)    

دس  بشگضاسی مضایذٌ عمًمی ياگزاس ومایذ. متقاضیان می تًاوىذ بعذ اص ثبر  ورا    ملک مىذسج دس جذيل ریل سا اص طشیق دس وظش داسد 1400بًدجٍ سال 
 سرتاد برٍ ردس     -پایگاٌ ملی اطرع  سسراوی مضایرذاش کطرًس ي اخرز کرذ ثبر  ورا  جُر  دسیابر  اسرىاد برٍ سرای  دي ر  ا  تشيویرک                

)www.setadiran.ir( .مشاجعٍ ومایىذ 

 10/01/0011چاپ دوم:  10/01/0011چاپ اول: 

 مبلػ تضمیه )سیال( مبلػ پایٍ )سیال( مًضً  مضایذٌ سدیف
ضماسٌ 

 مشجع

ضماسٌ بشاخًان 

 مضایذٌ
 پعک ثبتی

مساد  عشصٍ 

 ي اعیان 

 )متش مشبع(

 بخص

1 
بشيش ملک مًسً  بٍ صمیه 

 باغ کًسٌ ضُشستان بُبُان 
000/000/120/41 000/000/000/38 11/400 2000000219000052 4989 

)مس ًوی( 377

 )تجاسی( 8/22
1 

 زمانبندی برگساری مسایده

 آدرس ساعت تاریخ شرح

 اص سای  دي   ا  تشيویک )ستاد( 19 05/10/1400 رخشیه مُل  دسیاب  اسىاد اص تاسیخ اوتطاس دس سيصوامٍ  غای 

 با َماَىگی مذیشی  ضُشستان بُبُان 9-12 12/10/1400 غای   06/10/1400 باصدیذ اص ملک مًسد وظش

 اص سای  دي   ا  تشيویک )ستاد( 9 18/10/1400 مُل  اسائٍ پیطىُاد نیم  بٍ سای  دس ساماوٍ

 9 18/10/1400 مُل  تحًیل پاکاش)ا ف( بٍ دبیشخاوٍ امًس پیماوُا

-اتًبان گلستان )سٍ ساَی گلستان(-اًَاص

طبقٍ -ساصمان جُاد کطايسصی خًصستان

 َم ف امًس پیماوُا ي نشاسدادَا 

 121داخلی:  061-33598523تلفه: 

 سا ه جلساش ساصمان جُاد کطايسصی 12 18/10/1400 جلسٍ ابتتاح پاکاش مضایذٌ
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