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 يبسمه تعال 
 جىاب آقاي چريمي رئيس محترم ادارٌ ريابط عمًمي 

 سالمبا
اهالک هٌدزج دز جدٍل ذیل زا اش  ًظس دازد دز 1400قاًَى بَدجِ سال  12تبصسُ  ( بٌد )د(2ساشهاى جْادکطاٍزشی استاى خَشستاى دزاجسای جصء)    

جْت بسگصازی هصایدُ عوَهی ٍاگراز ًواید. هتقاضیاى هی تَاًٌد بعد اش ثبت ًام دز پایگاُ هلی اطالع زساًی هصایدات کطَز ٍ اخر کد ثبت ًام  طسیق

 09/0/0099چاپ ديم:  90/90/0099چاپ ايل:    هساجعِ ًوایٌد.  )www.setadiran.ir(ستاد بِ آدزس  -دزیافت اسٌاد بِ سایت دٍلت الکتسًٍیک 

 مًضًع مسایذٌ ردیف
 مبلغ پایٍ
 ) ریال(

 مبلغ تضميه
 )ریال(

شمارٌ 
 مرجع

 پالک ثبتي شمارٌ فراخًان مسایذٌ
 عرصٍ ي اعيان

 )مترمربع (
 بخش

1 
فسٍش هلک هَسَم بِ 

 هْواًسسا آباداى 
000/830/837/46 000/783/683/4 4/400 2000000219000036 

 اصلی 1

 فسعی 5106اش 
 عسص07/667ِ

 اعیاى 148
2 

2 
فسٍش هلک هَسَم بِ 

تعویسگاُ هالکسین 
 هسجدسلیواى 

000/180/385/47 000/518/738/4 5/400 2000000219000035 
 اصلی 1

 19831اش 
 فسعی

10/7187 
 عسصِ

 اعیاى 120
1 

3 
فسٍش هلک هَسَم بِ  

 زستَزاى حاهد هسجدسلیواى 
000/000/556/392 000/600/255/39 6/400 2000000219000037 

 اصلی 1

 فسعی 19750اش 

 عسص4805ِ

93/1758 
 اعیاى

1 

 سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مسایده گسار

 دبیرخاوه کمیسیون مسایده
 اداره امور پیماوها و قراردادهای سازمان مراجعه ومایید. –اتوبان گلستان )سه راهی گلستان( سازمان جهاد کشاورزی طبقه همکف  –اهواز 

 030داخلی:  160-88835333تلفه تماس: 
 

 بىذي برگساري مسایذٌفرآیىذ ي زماو

 تَضیحات تازیخ ساعت ضسح
هْلت دزیافت اسٌاد هصایدُ اش تازیخ اًتطاز 

 دز زٍشًاهِ لغایت
 اش سایت دٍلت الکتسًٍیک )ستاد( 11/09/1400 18:45

 9-12 باشدید اش هلک هَزد ًظس
لغایت  13/09/1400

21/09/1400 
 با ّواٌّگی هدیسیت ضْسستاى ّای 

 آباداى  –هسجدسلیواى  
 اش سایت دٍلت الکتسًٍیک )ستاد( 23/09/1400 19 هْلت ازسال پاکات پیطٌْاد بِ سایت ستاد لغایت

تحَیل پاکات )الف( ضسکت دز هصایدُ بِ 
 دبیسخاًِ کویسیَى هصایدات لغایت

12 23/09/1400 

اتَباى گلستاى )سِ زاّی گلستاى( ساشهاى جْاد  –اَّاش 
ًْا ٍ ادازُ اهَز پیوا –کطاٍزشی طبقِ ّوکف 

 قسازدادّای ساشهاى هساجعِ ًوایید.
 121داخلی:  061-33359852تلفي تواس: 

 سالي جلسات ساشهاى جْاد کطاٍزشی 24/09/1400 12 جلسِ گطایص پاکات
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