
 فروش امالک و مستغالت بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را واقع در استان خوزستان به شرح ذیل با وضع موجود و با 

در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش % ( 21با نرخ سود ) شرایط نقد و اقساط 

زدید از امالک ، دریافت برگ درخواست شرکت در متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، با. برساند 

بازگشایی . به محل مدیریت شعب منطقه مراجعه فرمایند  21/21/69مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

انجام می گردد و حضور ساختمان مدیریت شعب منطقه دایره تدارکات و مهندسی در  11/21/69پاکات در تاریخ 

صورت گیرد  چنانچه تغییری در تاریخ بازگشایی پاکات .بالمانع است بازگشایی پاکاتشرکت کنندگان در جلسه 

 . مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید 

 .قابل دسترسی می باشد  www.tejaratbank.irدر سایت بانک تجارت به نشانی  ضمناً متن آگهی

 : توضیحات 

قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به % 5مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  .2

 .نزد بانک تجارت واریز گردد  12412010حساب شماره 

نزد بانک  12450416به حساب کارمزد  فروش اسناد به شماره ) ریال  111.111شرکت کنندگان مبلغ  .1

ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه . ) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند ( تجارت 

 ( مسترد نخواهد شد 

د و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باش .3

 .تسلیم گردد ( در بسته ) معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهرشده 

کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر  .0

 .می باشد 

 .دات واصله مختار می باشد بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنها .5

 .در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت با فروش نقدی می باشد  .9

 . هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد  .1

 

 

 

 

http://www.tejaratbank.ir/


 112-99611111و  1922-31122096: خوزستان تلفن 

 شرح شماره پرونده ردیف
 مساحت عرصه

 (مترمربع ) 

 اعیانمساحت تقریبی 

 (مترمربع ) 

 قیمت پایه

 (ریال ) 
 شرایط پرداخت توضیحات

2 0-39 
سوسنگرد بلوار آیت اله خامنه ای نرسیده به میدان بسیج 

 169/1411روبروی ترمینال پالک ثبتی 
31/599 31 1.622.911.111 --- 

نقد و مابقی اقساط % 15

 ماهه 10

1 11-39 
فرعی سوم  9پالک ،  03آبادان جمشید آباد ، خیابان بهمن 

 210/1215پالک ثبتی 
15 55 363.313.111 --- 

نقد و مابقی اقساط % 51

 ماهه 31

3 12-39 
متر باالتر از شرکت تعاونی روستایی  411خرمشهر جاده شنه 

 2/2533خاور پالک ثبتی 
 نقدی --- 3.104.155.111 301 51/2194

0 15-39 
پالک  11پالک  90ذوالفقاریآبادان کوی ذوالفقاری ، سی متری 

 315/3051ثبتی 
 نقدی --- 161.511.111 63 219

 نقدی --- 442.511.111 115 351 405خرمشهر کوی آریا ، بلوار مهر ، خیابان شقایق پالک ثبتی  21-39 5

9 25-39 
مسجد سلیمان ، خیابان آزادی حدفاصل باشگاه و ایستگاه سرکوره 

 29531/2پالک ثبتی 
291 291 0.031.111.111 

کلیه هزینه های دارایی و 

 .شهرداری بعهده خریدار می باشد 

نقد و مابقی اقساط % 51

 ماهه 10

 2.501.411.111 202 202 شوش خیابان امام خمینی ، روستای ابوذر غفاری 11-39 1
هزینه های اخذ سند  –سند عادی 

 .بعهده خریدار می باشد 

نقد و مابقی اقساط % 31

 ماهه 10

4 5-39 
شوشتر خیابان ولیعصر ، بلوار صاحب الزمان محل سابق شعبه 

 فرعی 122/5150و  121/5150ولیعصر پالک ثبتی 
11/143 

 41/215همکف 

 211طبقه اول 
6.100.211.111 

کلیه هزینه های دارایی و 

 .شهرداری بعهده خریدار می باشد 

نقد و مابقی اقساط % 51

 ماهه 10

6 14-39 
آباد خیابان امت  بین فلکه و خیابان عطار درمانگاه اهواز نهضت 

 131امام صادق پالک ثبتی 
69/061 

 311زیرزمین 

 051همکف 

 طبقه اول و دوم

 361هر کدام 

1.195.901.111 --- 
نقد و مابقی اقساط % 15

 ماهه 10

21  
خیابان امام شرقی ، جنب هتل نادری بین ادهم و گندمی پالک 

 26/2693ثبتی 
5/262 

 5/262طبقه همکف 

 51نیم طبقه 
25.101.151.111 

کلیه هزینه های دارایی و 

 .شهرداری بعهده خریدار می باشد 
 نقدی

 


