
 

 

 م گ/1/69آگهی مزایده شماره                                                    

                                                                                            

 فروش امالک و مستغالت بانک تجارت

در قالب قرارداد % ( 21با نرخ سود ) امالک مازاد برنیاز خود را واقع در رشت و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقدو اقساط  در نظر داردبانک تجارت 

رگ درخواست شرکت در مزایده ، در متقاضیان می توانندجهت کسب اطالعات بیشتر ،بازدید از امالک ، دریافت ب. اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 

 77112633به شماره تلفن ( طبقه ششم ) رشت به دایره تدارکات و مهندسی واقع در بلوار امام خمینی ، جنب هتل پامچال ، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان گیالن 

  تسلیم واقع در رشت به نشانی فوق( طبقه ششم ) رخانه کمیسیون معامالت عمده به دبی 1/22/61و پیشنهادات خود را حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ  مراجعه فرمایند  627

 .نمایند

انجام خواهد شد وحضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی یریت شعب بانک تجارت استان گیالن در محل ساختمان مد 26رأس ساعت  3/22/61بازگشایی پاکات در تاریخ 

 .اریخ بازگشایی پاکات صورت گیرد ، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسیدچنانچه تغییری در ت. بالمانع است

  .قابل دسترسی می باشد ir.bankwww.tejarat ضمناً متن آگهی در سایت بانک تجارت به نشانی 

 :توضیحات

 .نزد بانک تجارت واریز گردد 62412030مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره قیمت پایه % 3مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل -2

ضمناً مبلغ . ) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند( نزد بانک تجارت  62430436به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره ) ریال  666/166شرکت کنندگان مبلغ -1

 (د اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد دریافتی جهت خری

در ) و در پاکت الک و مهر شده لغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مب-7

 تسلیم گردد( بسته 

 .ند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشدکلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رس-0

 در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد بانک-3

 در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت با فروش نقدی می باشد-1

 هزینه چاپ آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد                                                                  -3

 627-77112633:     شماره تلفن 
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 پایه قیمت  توضیحات شرایط پرداخت

 (ریال ) 

مساحت تقریبی 

 اعیان/

 (متر مربع ) 

عرصه/ساحتم

   (متر مربع ) 

 ردیف شرح              

محل سابق واحد تولیدی قارچ خوراکی واقع در رشت،پیربازار،ابتدای جاده  46/3114 2373 666/666/206/23  نقدی

، فرعی  212بطرف ضیابر، روبروی شرکت خانه گستر گیل ، پالک ثبتی 

 11سنگ اصلی 

2 

مسکونی واقع در بندرانزلی ، غازیان ، دهکده یک باب ساختمان ویالیی  331 136 666/666/136/23  نقدی

، مجزی شده  721ساحلی ،بلوار ساحلی غربی، بن بست ششم ،پالک ثبتی 

 760/107از پالک 

1 

یک باب ساختمان ویالیی مسکونی واقع در الهیجان ، میدان جانبازان،  776 206 666/666/766/0  نقدی

 211/26تی خیابان سبحان ، روبروی کوچه پاکدل ، پالک ثب

7 

کارخانه فاقد بنا و ماشین  نقدی

آالت و بصورت متروکه می 

 باشد 

 

طبقه  1محل سابق کارخانه چای کلنگی و یک باب ساختمان مسکونی در  0336 136همکف  666/666/666/21

آجری و سه دهنه انباری واقع در سیاهکل ، جاده قدیم دیلمان ، روبروی 

 و 3/71و 71/71خیابان چمران ، پالک ثبتی 

31/71 

0 

درصدنقد مابقی 13

 ماهه16در اقساط 

دو باب اعیان یا اسکلت بتن 

 یو بلوک سیمانی واحد ویالی

یک قطعه زمین مسکونی واقع در بندر انزلی ، بعد از پل طالب آباد ،   36/1211 146 666/666/366/7

 7113/103، پالک ثبتی  7، کوچه الله  7خیابان بوستان 

3 

درصدنقد مابقی 13

 ماهه16در اقساط 

 

 

طالب آباد ، یک قطعه زمین مسکونی واقع در بندر انزلی ، بعد از پل  13/2646  666/666/436/2

 7130/103، پالک ثبتی  7، کوچه الله  7خیابان بوستان 

1 

درصدنقد مابقی 13

 ماهه60در اقساط

یک باب ساختمان مسکونی واقع در رشت ، شالکوه ، خیابان دیانتی ، کوچه  112 226 666/666/443/1 

 0422/33، پالک ثبتی 71صدوقی ، پالک 

3 

 

 

       



/ مساحت تقریبی  (ریال ) پایه قیمت  توضیحات شرایط پرداخت

 اعیان

 (متر مربع ) 

 عرصه/مساحت
 (متر مربع ) 

 ردیف شرح

 

 نقدی

  3/261پارکینگ  666/466/330/13 

 3/261همکف 

 3/211نیم طبقه  

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در رشت ، خیابان مطهری   30/126

راسته تور بافان ؛جنب بانک وچک ، روبروی مسجد صفی ، ک، میدان 

 2636و  2634صادرات ، پالک ثبتی 

4 

 

 

 

 نقدی

 272همکف 666/666/666/10 

 36نیم طبقه 

 ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در رشت ،  272

  3       میدان زرجوب ، اول خیابان شهدا ، پالک ثبتی 

 6476و6474و6473                                                     

 

6 

 33/242زیرزمین  666/666/166/1   نقدی

 26/244همکف 

 7/263نیم طبقه 

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان رودبار،  06/132

 2346/0و 2336شهرلوشان ، خیابان امام خمینی ، پالک ثبتی 

26 

درصدنقد مابقی 13

 ماهه 16در اقساط

باب مغازه در همکف و  1

یک طبقه فوقانی آن 

 مسکونی 

 (تجاری ) همکف  666/636/366/23

03/263 

 طبقه اول مسکونی

 (03/126 ) 

ملکیت و سر قفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان خشکبیجار ،  03/126

 263/1جنب کوچه مهدی ، پالک ثبتی 

22 

درصدنقد مابقی 13

 ماهه16در اقساط

عرصه و اعیان یک واحد گاوداری واقع در رستم آباد ، شمام ، پالک ثبتی  13/11606 26/1436 666/666/666/22 

416/11 

21 

 13همکف  666/666/346  نقدی

 36طبقه اول 

یکباب خانه و محوطه با یکدستگاه ساختمان مسکونی ، دو طبقه واقع در  241

لوندویل ، خیابان آبشار ، خیابان فردوسی ، کوچه عزیزی، پالک آستارا ، 

 402/1ثبتی 

27 

    
 

   



 

 شرایط پرداخت

 

 توضیحات

 

 (ریال ) قیمت پایه 

 

مساحت تقریبی 

 (متر مربع ) اعیان 

 

عرصه/مساحت

 (متر مربع ) 

               

 شرح   

 

 ردیف

یک واحد پارکینگ به  نقدی

 متر مربع و 01/20مساحت 

یک باب انباری به مساحت 

 متر مربع 00/2

 00/2انباری  666/666/636

 01/20پارکینگ 

 32/30طبقه اول 

یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه اول غربی واقع در آستارا ، خیابان  مشاع

 تجمیعی 2/330/337فرعی از  0حافظ ، کوچه نصیریان ، پالک ثبتی 

14 

 

 نقدی
یک واحد پارکینگ به 

متر مربع و  61/13مساحت 

یک باب انباری به مساحت 

 متر مربع 73/0

یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه سوم شمال شرقی واقع در آستارا ،  مشاع 43 666/666/736/2

خیابان امام خمینی ، خیابان رستمیان ، کوچه گیلک لر، ساختمان برزن ، 

 73و  1/71فرعی از  20پالک ثبتی 

23 

عرصه و اعیان محل سابق تاالر ضیافت واقع در رشت ، جاده الهیجان ،  23/2331 2333 666/666/666/76  نقدی

 61مفروز از 161قریه خناچاه ، نبش کوچه نواب چهار ، پالک ثبتی 

21 

شهید وم سمت شرقی واقع در بندرانزلی ، خیابان طبقه دیک واحد آپاراتمان در  مشاع 76/276 666/666/116/1  نقدی

 31/2763مطهری غربی ، جنب پمپ بنزین ، پالک ثبتی 
 

23 

درصدنقد مابقی 13

 ماهه 16در اقساط

 266کارخانه  666/366/413 

 13مسکونی 

 73انباری 

67/743  +116 

 

محل سابق شرکت تعاونی ترانس عرفان ، واقع در شهرستان املش ، روستای 

 2126/3و  2116/3سورکوه ، پالک ثبتی 

24 

درصد نقد ما بقی 13

 ماهه 16در اقساط 

 4/131همکف   666/666/376/22 

 66نیم طبقه 

یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان الهیجان ، خیابان  4/131 

 2216امام خمینی ، نبش کوچه شهید عبداله بروشان ، پالک ثبتی 

 

26 

درصد نقد ما بقی 13

 ماهه16در اقساط 

 01همکف   666/666/766/21 

 16/12نیم طبقه 

،  اقع در شهرستان الهیجان وملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک   01 

خیابان کاشف شرقی ، جنب مسجد چهار پادشاه ، پالک اول 

 1616و1612ثبتی

16 



 


