
 مزایدهتجدید آگهی 
 و مشخصات موجودبا شرایط  اماکن زیر را شورای محترم اسالمی شهر باستناد مصوبهسازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد     

 :می نمایدیکساله واگذار بهاء ه صورت اجارهب

به امور مالی سازمان  82/3/6331دریافت اسناد مزایده تا تاریخ کسب اطالعات بیشتر و ز متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل آید جهت ا

 تفریحی شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخی هفت برج خارون سازمان رفاهی 

 38122636  - 3و    38122623   تلفن تماس:  

 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد
 

 مشخصات  ردیف
ایه قیمت پ

 ماهیانه)ریال(

 666/666/62 متر مربع در سطح شهر 2( عدد تابلوی تبلیغاتی چهار وجهی ساعت دار به متراژ حدواً 2اجاره فضای تعداد پنج) 6

8 
 3*3و دو عدد تابلوی استرابورد به ابعاد  CNGاجاره فضای تبلیغات محیطی روی دیواره های داخلی دو جایگاه 

 متر مربع 
666/666/66 

3 
( عدد بیلبورد تبلیغاتی تک وجهی و یک عدد بیلبورد سه وجهی تبلیغاتی به متراژ حدوداً 68دوازده)فضای اجاره 

 متر مربع در سطح شهر 62
666/666/52 

 666/666/26 متر مربع در سطح شهر 16عدد بیلبورد غول پیکر دو رو هر طرف به متراژ حدوداً  2اجاره فضای  3

2 
متر  33د تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری واقع در منطقه پنج حدودا ًبه مساحت اجاره یک باب واح

 مربع
666/666/3 

1 
متر  62اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری واقع در منطقه پنج حدودا ًبه مساحت 

 مربع
666/266/8 

5 

 
 666/266/8 متر مربع 32واقع در منطقه چهارحدوداً به مساحت اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی در پارک فیروزه 

 666/266/6 متر مربع 32اجاره زیرزمین میانی و انبار داخل موزه مردم شناسی حدوداً به مساحت  2

 666/666/66 متر مربع 36اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه  فروشی واقع در ضلع شرقی پارک کوهستان حدوداً به مساحت  3

 666/666/3 متر مربع. 32اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک الله )غرفه شمالی( حدوداً به مساحت  66

66 
 62حدوداً به مساحت  پنجاجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک ملت جنب شهرداری منطقه 

 متر مربع
666/666/8 

 666/666/8 متر مربع 66در مجموعه تفریحی باغ بانوان حدوداً به مساحت  اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع 68

63 
اجاره فضای یک با ب غرفه گل فروشی واقع در بلوار طالقانی مقابل گلزار شهداء  نجف آباد)بوستان خدمت(حدوداً 

 متر مربع 62به مساحت 
666/666/3 

63 
متر  62ن بهشت واقع در منطقه چهارحدوداً به مساحت ذیه فروشی واقع در بوستاغاجاره فضای یک باب غرفه ا

 مربع
666/266/6 


