
 

  

 «401-103شماره آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول » 
ذیل را در قالب مزایده عمومی  امالکبه نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد  صندوق باز نشستگی کشوری شرکت عمران و ساختمان 

قاضیان می توانند به اجاره یک ساله واگذار نماید. مزایده از قیمت پایه ذیل شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی مورد تایید مالک اجاره داده می شود. مت
  8ساعت از   22/03/1401لغایت  10/03/1401تاریخ  برای دریافت اطالعات و فرم های شرکت در مزایده و تحویل آن، همه روزه به جز ایام تعطیل از

مراجعه نموده و با هماهنگی قبلی و تماس با تلفن   فروش و قراردادهاواحد  2طبقه  -10پالک  -زاینده رود غربی -مالصدرا-به نشانی تهران 14لغایت 
ضیان باید، پیشنهاد خود را به صورت مجزّا برای هر یک از این امالک اقدام نمایند. متقاامالک برای بازدید از  4005،  4008داخلی    21-02188217917

یا فیش واریزی با مشخصات و شرایطی که در اسناد  و تضمینی بانکی طی یک فقره چک سالیانه  ارزش پایه کارشناسی برای کل اجاره %5به همراه 
 2.000.000همچنین می بایستی مبلغ قبول هر یک از پیشنهادات مخیر می باشد./ مزایده قید شده است به شرکت تسلیم نمایند، شرکت به هر حال در رد یا

 ی خرید اسناد مزایده پرداخت گردد و مبلغ مورد نیاز رهن نیز در اسناد مزایده درج شده است.ریال برا

 طبقه شهرستان نشانی ملک پالک ثبتی موضوع ردیف
حدودزیربنای 

 مفید
 کاربری

قیمت پایه مزایده برای 
 یک سال)ریال(

 ساختمان شهید مدنی 1
 7198فرعی از  42

 اصلی

خیابان شهید مدنی شمالی –تهران 

پالک –روبروی خانه سالمت –
1155 

 80 شمالیاول واحد 

 مسکونی

888.000.000 

 900.000.000 80 جنوبی اول واحد

 840.000.000 80 شمالی دوم واحد

 852.000.000 80 جنوبیدوم واحد 

 ساختمان شریعتی 2
 6933فرعی از  9693

 اصلی
بعد از -خیابان شریعتی -تهران

 4پالک -کوچه جهاد-چهارراه دقصر
 پنج طبقه دو واحدی 

 48.000.000.000 اداری 1170

 ساختمان همدان 3
فرعی  1960و  1687

 اصلی 1از 

روبروی  –بلوار مهدیه  –همدان 
اداره توزیع برق ساختمان اداره کل 

 بازرسی استان همدان
 همکف

   

41 

 تجاری

1.440.000.000 

12 492.000.000 

11 444.000.000 

12 516.000.000 

 


