
                          م/5/95آگهی مزایده شماره  

 فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
 

کست    توانند جهت  می متقاضیان  .فروش برساندبه   از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل با وضع موجود خود را واقع در تهران و شهرستان قم رادر نظر دارد امالک مازاد بر نیاز  بانک تجارت     

 بانت  تاتارت  بانهای نواب و اسکندری ، ستاختمان  در تهران به اداره مهندسی و امالک واقع در خیابان آزادی ، بین خیا ، اطالعات بیشتر، بازدید از امالک ، دریاف  برگ درخواس  شرک  در مزایده

مراجعته   و در شهرستان قم بته ملتل متدیری  شتع  استتان      (طبقه هشتم) دبیرخانه کمیسیون معامالت عمدهه ب 21/11/95 و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وق  اداری مورخ( طبقه پنام)

کننتدگان  اناام خواهد شد و حضتور  شترک   ملل ساختمان مدیری  امور تدارکات و مهندسی واقع در تهران به نشانی فوق در صبح  9رأس ساع   22/11/95 بازگشایی پاکات در تاریخ. فرمایند

 .  شرک  کنندگان خواهد رسید  یرد، مرات  تلفنی به اطالعچنانچه تغییری در تاریخ  بازگشایی پاکات صورت گ. درجلسه بازگشایی بالمانع اس 

 .باشدقابل دسترسی می  www.tejaratbank.irضمناً متن آگهی درسای  بان  تاارت به نشانی 

  :توضیلات 

 .نزد بان  تاارت واریز گردد 11421020مندرج در آگهی می باشد که می بایس  به حساب شماره  قیم  پایه مزایده% 5مبلغ سپرده شرک  در مزایده معادل  .1

ضمناً مبلغ دریتافتی جهت  خریتد    )  .ه برگ پیشنهاد نمایندواریز و فیش را ضمیم(نزد بان  تاارت 11450429به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره )ریال 211ر111شرک  کنندگان مبلغ  .2

 (.اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

 .تسلیم گردد(دربسته)اک  الک و مهر شده رعای  مفاد فرم پیشنهاد شرک  در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپ .3

 .مالک عرضه شده با وضعی  موجود به فروش می رسند و بازدید از ملل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد کلیه ا .0

 .بان  در رد یا قبول ی  یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد .5

 ایده اخذ می گرددهزینه آگهی از برندگان مز .6
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 121-66922221و     121-66925302:   تلفن      

 ردیف
شماره 

 پرونده
 شرح

مساح  عرصه 

 (مترمربع)

 مساح  تقریبی اعیان       

 (مترمربع )   
 شرایط پرداخ  توضیلات (ریال)قیم  پایه 

 131-54م 1

با کاربری اداری  ساختمانیپروانه  بایک باب ساختمان مسکونی 

نی ، نبش کوچه خسرو ، پالک خیابان سپهبد قرواقع در تهران ،

 3545/ 13و  91و  11و  66پالک ثبتی ،  ( 11)   222

 طبق سند

 34/1119 
--- 231.112.060.111 

به  کلتخریب و نوسازی با کاربری اداری با زیر بنای پروانه  با

زمین طبقه زیر 4)  طبقه 15متر مربع در  42/11911مساحت 

 (طبقه روی همکف  1 و  ، همکف ، نیم طبقه 

 نقدی

 133-45م 2

یک قطعه زمین با مستحدثات مربوطه و دارای پروانه ساختمانی 

طالقانی ، ....واقع در تهران ، خیابان آیت ابا کاربری اداری 

 ، 396نرسیده به خیابان حافظ ، روبروی شرکت نفت ، پالک 

 21/3264پالک ثبتی  

14/2421 --- 642.361.161.111 

دارای پروانه تخریب و نوسازی با کاربری اداری با زیر بنای کل 

زمین ، طبقه زیر 9)  طبقه 23متر مربع در  36955به مساحت 

 (طبقه روی همکف   15 و همکف ، نیم طبقه 

 نقدی

 134-4م  3

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع درتهران، خیابان 

 1564قلهک ، پالک  یخچال و دوراهیشریعتی، بین خیابان 

 11/3413و19پالک ثبتی 

 مشاع
14/112:همکف  

61:نیم طبقه   
40.111.111.111 

 بدون درنظر گرفتن نیم طبقه در قیمت گذاری 

 دارای دوجلد سند مجزا می باشد 

 

 درصد نقد 34

مابقی در اقساط 

  ماهه59

 34-4ت 5

ر پذیرایی کشتی آبی واقع در تاال عرصه و اعیان محل سابق

 ،  5و 3 پالکشهرستان قم ، جاده کهک ، روستای میم ، 

 546/142و  144/452پالک ثبتی 

14/6914  

پس از اصالحی  

11/6441 

 نقدی متر مربع از ملک جز اراضی ملی می باشد 1244 10.111.111.111 2144

  

 اداره مهندسی و امالک


