مـزايـده عمـومي امالک و مسـتغالت
مركز اجـرايي امـالک و اراضـی
شماره /81/98/11/70س

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی ،مرکز اجرایی امالک و اراضی در نظر دارد امالک زیر را از طریق مزایده عمومی با وضعیت موجود بفروش برساند.
متقاضیان محترم برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط ،بازدید امالک ،رویت اسناد و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده از ساعت  8/00صبح تا 14/00
در شهرستانها و از ساعت  8/00صبح تا  16/00در تهران از تاریخ  98/10/28تا  98/11/20به دفاتر اعالمی مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.
ایمیل info@samaamlak.ir :
وبسایت www.samaamlak.ir :
شــرايـط شـرکت در مـزايـده 1 :ـ داشتن اهلیت قانونی 2ـ دریافت و تکمیل برگ شرکت در مزایده و تحویل آن به دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی
3ـ ارائه فیش بانکی واریزی معادل  %5قیمت پایه مزایده به حساب جاری طالیی شماره  5151629003001و یا شماره شبا 320150000005151629003001
نزد بانک سپه شعبه شهید کالهدوز تهران بنام وجوه سپرده 4ـ اعالم کتبی قیمت پیشنهادی در فرم تحویلی و بدون خطخوردگی و الکگرفتگی
و بدون قید هر گونه شرطی بصورت محرمانه در پاکت مهر و موم شده  5ـ الزام به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی  6ـ در صورت
عدم برنده شدن متقاضیان ،ظرف مدت  7روز کاری بعد از بازگشایی پاکتها مبلغ سپرده مزایده نفرات دوم به بعد عودت میگردد.

شـرايـط فـروش :
شرايط فروش

نحوه پرداخت

 40%زمان تنظیم مبایعهنامه ـ  50%تحویل ملک ـ  10%انتقال سند

نقدی

(کل فرآیند  2الی  3ماهه خواهد بود)

اقساط

(کل فرآیند  12ماهه خواهد بود)

 %30زمان تنظیم مبایعهنامه ـ  %60تحویل ملک در اقساط  10ماهه ـ  %10انتقال سند

توضيحات
برای کلیه امالک

متقاضیان در صورت تمایل ،هر گونه پیشنهادات و انتقادات و موارد خود را از طریق پست الکترونیک و یا بصورت مکتوب ارائه فرمایید.
دفتر مرکزی تهران آماده ارائه اطالعات و فرمهای مورد نیاز برای کلیه متقاضیان محترم میباشد.

دفاتر نمايندگی در تهران و شهرستانها :

1ـ دفتر مرکزی تهران  :تهران ـ بلوار میرداماد ـ نرسیده به خیابان شریعتی ـ خیابان رودبار شرقی (ضلع جنوبی) ـ نبش کوچه شمشک ـ پالک 15
تلفن  22227513 :و 22229333و 021- 22225142
2ـ آذربايجان شرقی  :تبریز ـ اتوبان شهید کسایی ـ روبروی ترمینال ـ معاونت مهندسی تلفن ( 0914-4158306 :ردیف ، )1تلفن ( 0914-2279767 :ردیف، )2
تلفن ( 0919-0773267 :ردیف)3
3ـ فارس  :شيراز ـ بلوار معلم ـ بلوار پاسداران ـ روبروي خيابان شهيد سبحاني ـمعاونت مهندسي تلفن ( 0939-8316917، 0933-2214810 :ردیف 4الي)18
4ـ قم  :میدان  72تن ـ بلوار امام علی (ع) ـ معاونت مهندسی تلفن ( 025-11222053 ،0912-4533527 :ردیف  19و )20
 5ـ خراسان رضوی  :مشهد مقدس ـ خيابان فدائيان اسالم  29ـ پالك  2تلفن ( 0915-1215409 ، 051-33431934 :ردیف)21
 6ـ گلستان  :بابلسر ـ جنب شهرک دریاکنار تلفن ( 011-15280030 :ردیف )38آقاي حسيني
 7ـ همدان  :خيابان مهديه ـ خيابان شهيد بهنامجو ـ روبروي استخر فرهنگي شهدا ـ پالك  37ـ طبقه  3تلفن ( 0939-3196770 :ردیف)39

برای امالک با قیمت باالی
 200میلیارد ریال

رديف

نوع ملک

1

ساختمان

2

زمین

3

زمین و
ساختمان

تاريخ نـشـرآگهی مـزايـده  81در جـرايـد اسـتانی

تبــريـز

آخرين مهلت تحويل پاکتها  :تا ساعت  12/00روزچهارشنبهمورخ 98/11/16در شهرستانها و ساعت  12/00روزیکشنبه مورخ 98/11/20در دفتر مرکزی تهران میباشد.
زمان و مکان بازگشايی پاکتها  :دفتر مرکزی تهران به آدرس ذکر شده ـ ساعت بازگشایی 1 4/30روز یکشنبه مورخ 98/11/20میباشد.
ضمـناً حضور شرکتکنندگان در مزایده در جلسه بازگشایی پاکتها با ارائه رسید فیش واریزی بالمانع است.

فارس

طـرح نـو

قـــم

ايـمــان

خبـرجنوب

خراسان رضوي
قــدس

دوشنبه 98/11/30

عرصه

اعيان

تبریز ـ شهرک باغمیشه ـ شیت3ـ خيابان شهریار ـ خيابان پردیس دوم ـ پالک  48شمالی

مسکونی

1/1006/30205

122.5

شبستر ـ روبروي دانشگاه پيام نور

ورزشي

51/7278

3467.44

0

جلفا ـ خیابان امام جعفر صادق(ع) ـ جنب مدرسه دکتر شریعتی

تجاری ـ
مسکونی ویژه ـ
آموزشی

13/1117 , 12/988/4511

1499.87

100

38,000,000,000

4

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 8

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

377

0

5

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 9

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

377

0

6

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 10

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

377

0

7

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 11

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

377

0

8

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 12

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

377

0

9

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 13

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

377

0

10

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 14

مسکونی

بخشی از پالک 447.83 1651/14088

0

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 15

مسکونی

بخشی از پالک 374.62 1651/14088

0

12,500,000,000
12,500,000,000
12,500,000,000
12,500,000,000
12,500,000,000
12,500,000,000
13,800,000,000
11,000,000,000
12,700,000,000
12,700,000,000
12,700,000,000
12,700,000,000
12,700,000,000
12,700,000,000
12,700,000,000
14,000,000,000

11
12

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 16

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

13

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 17

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

14

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 18

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

15

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 19

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

16

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 20

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

17

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 21

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

18

شیراز ـ احمدآباد ـ شمال خیابان هویزه ـ جنب کارخانه پشمشیشه ـ روبروی کوچه  5ـ قطعه 22

مسکونی

بخشی از پالک 1651/14088

390

0

قم ـ شهرك امام حسن(ع) ـ فلكه دقايقي ـ خیابان انصار ـ کوچه 10ـ پالک( 113کوچه  8پالک )100

تجاری

2499/107/916

317.81

317.81

قم ـ میدان شهید زینالدین ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ  20متری سهیلی ـ خیابان طالقانی ـ پالک9

مسکونی

2754/22/118/140

180.36

272

مشهد ـ خیابان امام رضا(ع) 31ـ بستان 7ـ پالک 136ـ طبقه سوم جنوبی

مسکونی

232/4975/35287

19

مغازه

20

ساختمان

21

آپارتمان

قم
خراسان رضوی

قدرالسهم 78.55

گلشـنمهر

12,000,000,000
70,000,000,000

367.5

فارس

سـپهرغرب

ملک مذکور در قالب  4واحد مسکونی با قدمت حدودا ً  13سال میباشد.

نشاني ملك

کاربری

پالک ثبتی

شرقی

گلستان

قيمت پايه مزايده (ريال)

(مترمربع)

آذربایجان

همدان

توضيحات

(مترمربع)

زمین

استان

مرکز اجرايی امالک و اراضی

14,000,000,000
5,000,000,000

قابليت بالقوه تغيير كاربري و تفكيك به قطعات از مزاياي ملك ميباشد.
مورد مزایده  2قطعه مجزا بصورت دونبش و از کل مساحت عرصه حدود
 %20داراي كاربري آموزشي و  %80كاربري تجاري و مسكوني ويژه ميباشد
ـ به مساحت  1 45مترمربع از ضلع شمال و شرق اصالحی دارد.

کل مساحت  15قطعه
 5935.23مترمربع
با قیمت پایه مزایده
 188.700.000.000ریال میباشد.
هزینههای آمادهسازی
به عهده خریدار است.
اولویت با خریدار به صورت
یکجا میباشد.

ملک مذکور دو بر (دو کله) میباشد.
ملک مورد نظر شامل اعیانی (طبقه زیرزمین و همکف) و دارای
دو انشعاب برق ،آب و گاز شهری میباشد.
عرصه ملک مذکور اوقافی و دارای انباری و پارکینگ و
فاقد آسانسور و قدمت ساخت حدودا ً  13ساله میباشد.

22

زمین و
ساختمان

تهران ـ نياوران ـ خیابان شهید باهنر ـ خیابان یاسر ـ کوی سوده ـ پالک13

واقع در پهنه
R122

8/248

2807.25

500

1,150,000,000,000

ملک مذکور دارای اعیانی حدود  500مترمربع (با قدمت  40ساله)
با انشعاب آب ،برق و گاز بوده و در پهنه  R122واقع شده است.

23

زمین

تهران ـ خیابان ولیعصر(عج) ـ پایینتر از خیابان زرتشت ـ کوچه شهید عتیقینژاد(رهبان) ـ پالک10

پارکینگ

3745/7332

774.85

0

24

زمین و
ساختمان

184,000,000,000

ملک مذکور دارای انشعاب آب ،برق و گاز بوده و در پهنه S122
واقع شده است و مقدار  13.44مترمربع آن جزء گذر میباشد.

تهران ـ آجودانیه ـ خیابان شهید سباری ـ کوچه چهارم غربی ـ پالک 12

مسکونی

30/80/153

850

170

500,000,000,000

بَر ملک  17متر و عمق آن  50متر و در پهنه  R122واقع شده است.

تهران ـ حکیمیه ـ خیابان اتحاد ـ خیابان نشوه ـ خیابان بابائیان ـ کوچه ارس ـ قطعه 9

مسکونی

93/20/752

740

0

140,000,000,000

ملک مذکور دو بَر (دو کله) و دارای  40مترمربع اصالحی میباشد.
(ابعاد زمین پس از اصالحی  35* 20متر میباشد)

تهران ـ حکیمیه ـ خیابان اتحاد ـ خیابان نشوه ـ خیابان بابائیان ـ کوچه ارس ـ قطعه 10

مسکونی

93/20/753

740

0

140,000,000,000

27

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه اول ـ واحد 5

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,700,000,000

کلید نخورده

28

25
26

زمین

بخشی از پالکهای
بخشی از پالکهای

ملک مذکور دو بَر (دو کله) و دارای  40مترمربع اصالحی میباشد.
(ابعاد زمین پس از اصالحی  35* 20متر میباشد)

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه اول ـ واحد 10

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,700,000,000

کلید نخورده

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه دوم ـ واحد 5

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,400,000,000

استفاده شده

قدمت واحدها
حدودا ً  4ساله،

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه دوم ـ واحد 10

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,900,000,000

کلید نخورده

تفکیکی و

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه سوم ـ واحد 5

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

16,100,000,000

کلید نخورده

سیستم چیلر،

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه سوم ـ واحد 10

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,600,000,000

استفاده شده

پارکینگ و انباری

33

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه چهارم ـ واحد 5

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,800,000,000

استفاده شده

(مالکیت به صورت

34

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه چهارم ـ واحد 10

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

15,800,000,000

استفاده شده

دفترچه تعاونی

35

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه پنجم ـ واحد 5

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

16,000,000,000

استفاده شده

36

تهران ـ بزرگراه شهید بابایی ـ شهرک شهید بهشتی ـ مجتمع ارکیده ـ بلوک  Aـ طبقه پنجم ـ واحد 10

مسکونی

 88/4049,4043,4048,4035قدرالسهم

120

16,000,000,000

استفاده شده

تهران ـ خیابان مطهری ـ خیابان الرستان ـ خیابان حسینیراد ـ پالک  6و 8

مسکونی

پالک متعدد3526/3729/

29

تهران

30
31
32

آپارتمان

37

ساختمان

38

زمین

39

باغ

گلستان
همدان

بخشی از پالکهای
بخشی از پالکهای
بخشی از پالکهای

بخشی از پالکهای

بخشی از پالکهای
بخشی از پالکهای
بخشی از پالکهای
بخشی از پالکهای

1734.5 396.34

گلستان ـ جاده اصلی بندر گز به گلوگاه ـ منطقه معروف به شورچال از اراضی ساحلی روستای هشت تیکه

زراعی

25/1

1100000

کلنگی

همدان ـ بلوار ارم ـ تپه عباسآباد ـ نرسیده به مجتمع توریستی عباسآباد

باغ

1/2669

9553.48

26

270,000,000,000
160,000,000,000
51,000,000,000

فاقد سند مالکیت
دارای کابینت،
 3خوابه،

و تراس میباشد.
مبایعهنامه و

منتقل میگردد)

ملک مذکور شامل  10واحد مسکونی با موقعیت اداری در  5طبقه  2واحدی و
با  5واحد پارکینگ به انضمام استخر و سونا میباشد.
ملك بصورت زمين ساحلي ميباشد
داراي حق عبور جهت آبياري براي مالكين ملك مجاور ميباشد.

