
دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در  4/97فرآخوان عمومی اطالعات ضمیمه 

  شهرک شیالتی شهدای اندیمشک استان خوزستان

شهرک  موجودت و وضعیمستحدثات ، دارد متناسب با موقعیت، مساحت  های کشاورزی در نظرشرکت شهرک

اندیمشک به شماره ملک سیزده فرعی دارای سند مالکیت تک برگ بخش ثبتی چهار التی شهدای اندیمشک شی

را با شرایط مترمربع  313000مذکور به مساحت از یازده اصلی مفروز و مجزی شده از یازده فرعی از اصلی 

 .یان واگذار نمایدیر به متقاضز

 :مشخصات فنی شهرک شیالتی

و از بند انحرافی دزفول  w1چپ کانال جاده اندیمشک به اهواز در حاشیه سمت  15ومتر  کیلموقعیت شهرک در -1

 می باشد.  W1L16بین کانال 

قطعه آن دارای مساحت اختصاصی و سهم از مشاعات نیز بهه  هرشهرک شیالتی شامل چهار قطعه می باشد که -2

 تنی می باشد  40مزرعه  3تنی و 100مزرعه  25شامل شهرک شیالتی  می باشد.همان نسبت 

)کیلهومتر  W1از کانهال ثقلهی  گردشهی و به صهورت در ثانیهمترمکعب آب  12 تخصیصداری شیالتی شهرک -3

 می باشد.شبکه آبیاری دز  ( 15+700

زهکه  ههای تخلیهه و جهاده ههای کانالهای آبرسان و دیریتی و تاسیسات و بخشی از ساختمانهای اداری و م-4

 است. احداث گردیدههای ذخیره آب واستخردسترسی 

های منصهوبه روی کانهال اصهلی، ترمینهال بهاک  ههای روی  پمپکشویی تنظیم آب، الکتروهای فلزی دریچه -5

ها ، تابلوهای برق رسانی اعم از فشار ضهعی  و فشهار متوسهط و سهایر اقهالو مربهوج بهه ت هیهزات  الکتروپمپ

 برق رسانی و توزیع روشنایی ان او شده است.اندازی ت هیزات شبکه  هیدرولیکی و نصب و راه

می سهازمان آب و بهرق شهرکت سههاکهه کلیه تعههدات و تاهامینی داران شهرک شیالتی و بهره براضیان متق-6

شهیالتی شههرک ، مدیریت ، هزینه های آب بها و حق اشهتراک خوزستان در خصوص نحوه برداشت ، بهره برداری

 را باید بپذیرند.مذکور ابالغ می نماید 

می باشد ،لذا متقاضیان باید از محهل بازدیهد با وضعییت موجود زات عرصه ، اعیانی ، مستحدثات و م وواگذاری -7

 آورده باشند.بعمل 

 

 

 

 

 


