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 فرم صورتجلسه
 جلسه شماره :

 شماره:
 

:تاریخ   

 

 450397داراي سند مالکیت  تک برگی جدیـد بشـماره ورقـه مالکیـت       -شرکت  سابق فروش ششدانگ عرصه و اعیان سایت ماشین آالت و انبارهاي    :    ضوع مزایدهمو
از دفتـر   70صـفحه   191062ناحیه سـنگی ثبـت    4اصلی مفروز از اصلی مذکور بخش ثبتی  12فرعی از 20ملک موصوف به شماره 1392اردیبهشت  28/الف بتاریخ 91سري 

متر مربع  بمالکیت دولت جمهوري اسالمی ایران   11/21589فرعی ( عادي ) نوع ملک دولتی با کاربري مندرج در سند مالکیت (انبار و کارگاه و اداري)به مساحت 1408امالك 
وضعیت وعوارض موجـود و بـه موجـب نقشـه     با هر ورقه مالکیت ظو بحدود مفرو زات اعالمی در  220054001ت سهامی آب منطقه اي گیالن  شناسه ملی به نمایندگی شرک

 .نه اسنادرسمی حوزه شهرستان رشت  دردفترخاتفویض وکالت بالعزل ابپیوست و بصورت انعقاد قرارداد مبایعه نامه و 
هزینه اي مالیات و نقل و انتقال دارایی، کلیه هزینه هاي شهرداري ( از قبیل عوارض و نوسـازي و . . . ) ثبـت اسـناد و     لک مورد مزایده شامل :کلیه هزینه هاي مترتب برم

 دار می باشد .، هزینه درج اگهی در روزنامه و سایر برعهده خریرسمی دادگستري امالك وحق الثبت و تحریر دفترخانه ، هزینه کارشناسی کانون کارشناسان 
مشخص گردیده که تعریف کامل کاربري   S221ا کد : ب شهرداري رشت  17/12/1395مورخ   1395 – 259153 –کاربري زمین موردمزایده به استناد نامۀ شمارة : ش ر **

فراغتی و فضاي سبز در مقیاس فرامنطقـه اي   –عالیت مجاز خدماتی خدماتی با غلبه فضاي سبز و باز فرامنطه اي با ف –گسترة گذران اوقات فراغت :  ”  و استفادة آتی به شرح
درصد با حد اکثر  210در صد معادل مسکونی و حداکثر قابل واگذاري توسط شهرداري  80در صد در طبقه همکف و تراکم پایه  100که سهم مجاز فعالیت تجاري فروش کاال 

 .“درصد در طبقات مجاز بوده و غیرقابل تفکیک می باشد  50درصد در همکف و  50طبقه روي همکف که  2تعداد طبقات 
   4/10/1396مورخ   2172313ثبت شده در سامانۀ سادا  با کد رهگیري :  

 النآب منطقه اي گیشرکت سهامی روبروي باشگاه ورزشی   -بین میدان نیروي دریایی و  میدان  امام علی(ع)   -بلوار امام علی(ع)    -:  رشت    نشانی ملک
سـاحت  عرصه و اعیان (انبار و کارگاه و اداري) دولتی به شمارة بیست فرعی از دوازده اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبتی رشت استان گـیالن بـه م   ملک  : ثبتی  مشخصات 

متر دیواریست جملگی به جاده رشت به سـنگربلوار   40/58متر درب و دیواریست و  80/9متر دیواریست و  15/154مترمربع و قسمتی از حد غربی آن به طول هاي  11/21589
/الف  به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی شرکت سهامی آب منطقه اي 91 -  450397امام علی(ع) و مالکیت ششدانگ آن به نقل از سند مالکیت با  شماره چاپی 

 بشرح ذیل :       گیالن می باشد  
مترمربع شامل سالن و اتاق و آبدارخانه و سرویس بهداشتی حمام و توالت و با مشخصات : نماسنگ، فرش کف سـرامیک، پنجـره هـا     41حدود  ساختمان نگهبانی بسماحت-1

       آلومینیوم رنگی، پوشش سقف ورق رنگی، پوشش داخلی کنیتکس، درب اتاق چوبی و درب ورودي و آبدارخانه و سرویس آلومینیوم رنگی است.
  مترمربع که قسمتی از سقف آن نیز فروریخته است و غیرقابل استفاده می باشد. 235نیمه مخروبه بمساحت حدود ان قدیمی ساختم  -2
مترمربع بام مسطح) درب  25مترمربع ، با مصالح بنائی سربندي با پوشش حلب(قسمتی بمساحت حدود  135ساختمان قدیمی مستعمل در دوقسمت بمساحت مجموع حدود  – 3

بصورت مسقف با پوشش ایرانیت و سقف و تیرآهن و ناودانی و ستون از پروفیل فلزي قوطی و به ابعاد  3نجره فلزي و نما سیمانی است. چاله سرویس جنب ساختمان شماره و پ
   مترمربع 4×4ستون تا ستون حدود 

 مسطح. مو نما سیمانی و بامترمربع با مصالح بنائی   7مستعمل نیمه مخروبه بمساحت حدود سرویس بهداشتی  - 4
مترمربع با نماي سیمانی و پنجره هاي فلزي و سربندي بازیر سازي فلزي و پوشش ایرانیـت بانضـمام بارانـداز مسـقف در دوقسـمت      200سالن انبار قدیمی بمساحت حدود  – 5

 ناودانی و پوشش ورق کرکره اي ایرانیت.مترمربع ( ستون به ستون) با اسکلت فلزي از قوطی و تیرآهن و  270و  110بمساحت هاي حدود 
فلزي از قوطی و تیرآهن و ناودانی و پوشش ورق کرکره اي ایرانیت و ارتفاع حـداقل  مترمربع با اسکلت  280بارانداز هریک بمساحت ( ستون به ستون ) حدود سه باب -8و7و6

           متر. 70/3متر و حداکثر  40/2حدود 
مترمربع( ستون به ستون) با مشخصات  270مترمربع با نماي سیمانی و سقف فلزي با پوشش ایرانیت، بارانداز متصل به آن بمساحت حدود  65دود ساختمان انبار بمساحت ح-9

  .باراندازهاي قبلی و باتوري( فنس گالوانیزه ) محصور است
 ي و پوشش بام ایرانیت و پنجره ها فلزي است.مترمربع سقف با خرپاي فلز 510بمساحت حدود مناسب نسبتاً ساختمان با وضعیت  -10
  مترمربع سوله و پوشش سقف ایرانیت و پنجره فلزي و کف بتونی است . 430ساختمان با وضعیت نسبتاً مناسب بمساحت -11
 فلزي است. و پنجره ا پوشش ایرانیت و دربمترمربع با مصالح بنائی ساخته شده نماسیمانی و سقف پروفیل فلزي ب 65برق بمساحت حدود ساختمان پست برق و اتاق -12
 مترمربع، سقف خرپاي فلزي و پوشش بام ایرانیت و دیوار بانماي سیمانی و درب و پنجره فلزي و کف بتونی است.350بمساحت حدود ساختمان قدیمی -13
  .متر مربع 168بارانداز مجاور آن به مساحت حدود ساختمان مخروبه و -14

 30/11/1396 تاریخ برگزاري : 96  -  108  -ب  –الف :  ه مزاید پیش فراخوان  : نام جلـسه   
 خدمات پشتیبانی  و : امور تدارکاتواحدبرگزارکننده   فروش ششدانگ عرصه و اعیان سایت ماشین آالت و انبارها   مزایدهپیش فراخوان دستورجلسه :

12 تپایان :ساع    10 شروع :  ساعت مالی و پشتیبانیانسانی، منابع معاونت  محل برگزاري :  دفتر   
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 فرم صورتجلسه
 جلسه شماره :

 شماره:
 

:تاریخ   

 مترمربع که بصورت انباري استفاده می شود ، دیوار با نماي سیمانی و درب و پنجره فلزي و سقف با پوشش ایرانیت و کف بتونی است.  140بمساحت حدود ساختمان -15
       ساختمان سرویس هاي بهداشتی و نیمه مخروبه و متروکه.-16
اسکلت فلزي و سقف خرپاي فلزي یک شیبه و پوشش ورق گالوانیزه کرکره اي و فرش کف موزائیک و مترمربع با  115ساختمان تعمیر گاه با چال سرویس بمساحت حدود -17

 دیوارکشی کاري.
         مترمربع با دیوار (درسه طرف) و توري و دروازه بزرگ محصور است سقف خرپاي فلزي با پوشش ایرانیت. 128ساختمان بمساحت حدود -18
 مترمربع، پوشش سقف ورق گالوانیزه و درب و پنجره فلزي است . 145مساحت حدود نیمه مخروبه بساختمان قدیمی -19
مترمربع با مصالح بنائی ساخته شده سربندي خرپاي چوبی با پوشش  205اتاق و آبدارخانه و سرویس بهداشتی بمساحت حدود  5مشتمل بر اداري  ساختمان قدیمی بصورت-20

 ه و فرش کف موزائیک و درب و پنجره فلزي و نما سیمانی است.ورق گالوانیزه کرکره اي و زیر سقف لمب
متربع، ساختمان کارگاه باخرپاي فلزي و پوشش ورق کرکره اي 54مترمربع بانضمام دفتر متصل به آن بمساحت حدود  486ساختمان کارگاه در حال استفاده بمساحت حدود -21

 با درب بزرگ کشوئی می باشد. ایرانیت و کف بتونی و پنجره ها فلزي و نماي سیمانی و
متر با دیوار و پایه هاي بلوکی و نرده فلزي از قوطی بین پایه ها  و  35/222دیوار در اضالع شمالی و شرقی و جنوبی بلوکی  و در ضلع غربی مجاور بلوار امام علی ( ع ) بطول 

 گ فلزي و قسمتی از محوطه اطراف و بین ساختمان ها بتونی است.داخلی سنگ و نماي خارجی دیوار سنگ طرح کوهی و بادبر، دروازه بزر زارها
 کیلووات 80با پست برق اختصاصی 

      ریال =ارزش اعیانات و مصالح بازیافتی از جمع آوري ابنیه مستعمل و مخروبه 5،430،000،000 قیمت پایه اعیانات 
                           مترمربع  عرصه 11/21589×مترمربع  یالر 8،200،000ریال =  177،030،702،000عرصه :  قیمت 

 ریال           182،460،702،000:   قیمت پایه کل (مجموع  عرصه و اعیانات )
          کانون کارشناسان رسمی دادگستري استان گیالن درج گردیده است28/09/1396/ك/گ مورخ 5386کلیه مشخصات فوق االشاره براساس گزارش شماره   

    ریال9،123،035،100                     مبلغ سپردة شرکت در مزایده :
 : هزایدمعرفی ارکان م

     شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن گزار: ایدهمز
 22/8/1386مورخ  العادهموافقت صورتجلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق  شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن و 12/6/1386مورخ   111/16608تقاضاي شماره :  براساس

 03/11/1396مورخ  15صورتجلسه شماره  1بند همچنین ن  مبنی بر فروش بصورت برگزاري مزایده عمومی و شرکت سهامی آب منطقه اي گیال
  :  مزایدهکمیسیون اعضاي 
   لو   خادم حسین                                              مدمجید پورمح                                            زادآمرتضی غالم           
    سرپرست امور تدارکات و خدمات پشتیبانی                       جاريذیحساب مدیر مالی و                         مالی و پشتیبانیمنابع انسانی ، معاون  

 نوع مزایده : عمومی  
 پرداخت مندرج در اسناد مزایده خواهد بود .  روش ابربر نقداً و :  روش دریافت وجه

 3طی دو مرحله به فاصله حداکثر و روزنامه کثیر االنتشار از همان تاریخ   06/12/1396 از تاریخدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تاریخ درج آگهی  برنامه زمانی مزایده : 
 12/12/1396 لغایت  06/12/1396      زدید از ملک و با تاریخ فروش اسناد -می باشد  صورت سیاه و سفیدروز 

و تحویل پاکت ضمانت نامه و یا فیش واریز وجه سپرده  22/12/1396مورخ شنبه سه   روز15/15ساعت  درسامانه تدارکات الکترونیکی دولتپیشنهاد قیمت  ارائه پایان مهلت  -
 .با اخذ رسید  بلوار امام  –واقع در رشت منطقه اي گیالن آب ست شرکت سهامی دبیرخانه حرا به 22/12/1396مورخ شنبه سه   روز 15/15ساعت 

مـالی و پشـتیبانی   معاونت منـابع انسـانی ،   در محل دفتر 23/12/1396  مورخشنبه چهار روز 11ساعت :   درسامانه تدارکات الکترونیکی دولتپیشنهاد قیمت تاریخ بازگشایی  -
 آب منطقه اي گیالن شرکت سهامی 

 www.setadiran.ir  درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت: بصورت الکترونیکی  فروش اسناد-
در سـامانه   (درآمد متفرقه) رشت -گیل نزدبانکملی شعبه  2175084411006ریال به شماره حساب   000/150اسناد مزایده در قبال  ارایه فیش واریز /  فروش اسناد مزایده :
 قابل دسترسی می باشد 

 می باشد. روز  3دو نوبت به فاصله حداکثر  در آگهی در روزنامۀ و   درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  فراخوان به صورت  تن فراخوان و  نحوه اطالع رسانیم

   باشد .     آگهی روزنامه  میو د مزایده بصورت فایل درسامانه فتوکپی نقشه زمین مورو    )عادي  (مبایعه نامه  ،  قرارداد:  اسناد مزایده شامل شرایط مزایده    اسناد مزایده
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