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 «الف»پاکت 
 401 –118  مزايده شماره:

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده: مشخصات کلی

………………………………………………………………………………. 
 

 .........................................   نام متقاضی:

 متقاضی و ملکفرم مشخصات سپرده شرکت در مزایده و حاوي 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 «ب»پاکت 
 401 –118 مزايده شماره: 

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده:کلی  مشخصات

.................................................................................................................................. 

 

 .......................................... نام متقاضی:

 برگ شرایط و فرم منع مداخله حاوي مدارک شناسایی متقاضی،

 

 «ج»پاکت 
 401 –118: مزايده شماره

 این قسمت توسط متقاضی تکمیل شود
 ملک مورد مزايده: مشخصات کلی

.................................................................................................................................. 

 

 ................................... نام متقاضی:

 برگ پیشنهاد قیمتحاوي 



 (الف)پاکت 
 

 

 فرم مشخصات ملك و متقاضي
 مزايده شماره:

401-118  

 :  نشاني و مشخصات ملك

و حددد ترددبا  سددب و ددبحا و ور شددبد  جددل مدددج  ا ادددو  واددداا  ا   دداب  و   دددج              99تعددد    

مابسددب  ماددبا مددمب    –و قددص  ا تهددل     ددا   ددبمتمب   ، ورتمددص رددسا   ددل ران تهددل   جددع   دد  ورتمددص   

 4911طبقددع سددب جددباسل  ترددبا   ا  واادد  سددع و ددبحا     5ورددتمن سددل  71پدد    –مابسددب  رددسا   ددل ران   –

سددب جددباسل  پباجااددت و وستددسا مب ددع و   ددل    2و 3وتلولسددص و     ددسک   ددزیا ریدد     ا      ددل  وددا  وا دد    

و حدددبب  جددع  و حددد ترددبا  زو(ددب ج     295 ورددتمن سددل  وددا  وا دد   ددق و طبقددع بمزددو و طبقددع  و      

قددل ا      اددباج ا  قبسددن   و ا  اددباج   ددا  1402 ددب  مددهل سا وددبج تب پب ددب  قبسددن و   دددج حددد ج ل  رددبا  ت

سبمدددو سددع رددساد    ددل    و  ددب ورمددسر  سددل   ددبد مددل      دد  و   دددج      ودد  سددع سل دددج و   دددج     تقددب 

سددع راددس   وتقبردد  مل ددد  ددق و حددد سددع مددمباج ا  ددو       ..........و گددر ا ودد  مددس  ز  ارب دد. ....................  

 ..................ولقسا  ا ادو  واداا  ا سلگ مل    و   دج ب تم.  و حد...........و ممباج 

 مشخصات متقاضي

 :  «شخص حقوقي» نام و نام خانوادگي/ نام شركت
 شماره شناسنامه/ شماره ثبت:

 :شناسه مليكد ملي/ 
 :اسامي صاحبان امضای مجاز شركتتعداد شركا و 
 تلفن تماس:

 آدرس:
 كد پستي:

 مشخصات سپرده شرکت در مزايده
 ضمانت نامه بانکي:/تضمين شده شماره چک  / شماره سند فيش واريزی
 صادره از بانک/ موسسه: 

 : و كد شعبه شعبه
 

 مبلغ سپرده به عدد:
 

 مبلغ سپرده به حروف:
 

 الزامي است. « الف»در پاکت ضمانت نامه  / چك /واريزيتوجه: قرار دادن اصل فيش 

 گردد.ابطال مي« الف»در پاکت ضمانت نامه /چك  /توجه: تقاضاهاي فاقد فيش واريزي 

توجههه: در صههورتي کههه متقاضههي  ريههد بههيش اش يههك واهههد باشههيد بههراي هههر واهههد  دريافههت يههك فقههره اسهه اد و   

 تکميل و ارائه آن ضروري است.

 اثر انگشت:امضاء و مهر و 
 

 تاريخ:

 



(ب ت)كپا  
 

 

 برگه شرايط مزايده
 مزايده شماره:

118-401 

 هاي شركت در مزايده به انجام برساند:كننده درمزايده بايد اقدامات زير را براي تكميل و ارائه پاكتشركت

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
ف

ال
» 

 تضمين شده  يا چکنامه بانكي به صورت ضمانتدر مورد هر واحد مزايده  پايه قيمت درصد 5 مزايده معادل مبلغ توديع سپرده شركت در -1
)با مشخصات « واريز به حساب سپرده»، و يا صندوق بازنشستگي كشوري در وجه شركت عمران و ساختمان  ماههششصادره با اعتبار بانكي 

 .«الف»و يا فيش واريز وجه در پاكت  تضميني كي يا چکنامه بانزير( و قرار دادن اصل ضمانت

 اطالعات واريز نقدي
 230570029081004488289001شماره شبا:  29081044882891 :حساب شماره

 290كد  -شعبه و كد شعبه: جهان كودک تهران نام بانک: پاسارگاد

اطالعات الزم براي 

 نامه بانكيضمانتتهیه 

 10101697687شناسه ملي:  126357شماره ثبت: 

 10زاينده رود غربي پالک  -مالصدرا -آدرس: تهران 1991613931كد پستي: 

 توجه: -2
در مزايده و در وجه شركت « كنندهبه نام شركت» و « به درخواست»بانكي و يا فيش واريز وجه بايد  تضمين شده  نامه بانكي يا چکضمانت -

 صادر شده باشد. نشستگي كشوريصندوق باز عمران و ساختمان 

كننده در بانكي و يا فيش واريز وجه نزد شركت تضمين شده نامه بانكي يا چکضمانت تصويربه منظور كنترل و تسريع اقدامات مالي آتي،  -
 مزايده نگهداري گردد.

كنندگان در شركت« ج»و « ب»هاي الذكر غير قابل قبول است و در اين حالت پاكتارائه هرگونه سپرده شركت در مزايده غير از موارد فوق -

 شد. نخواهدمزايده باز 

 .بوده و پاكتهاي ب و ج باز نخواهد شد باطلاسنادي كه تضامين شركت در مزايده آنها داراي قلم خوردگي و ايراد باشد  -

 با درج اطالعات كامل و صحيح الزامي است.« برگه مشخصات ملک و متقاضي»تكميل  -3

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
«ب

 

 عبارتند از:« ب»محتويات پاكت  -4
 «برگه شرايط مزايده»تكميل، تنظيم و امضاي  -

 «برگه تعهدنامه»مطالعه و امضاء  -
 برگ ثبت نام سامانه ثنا در آن پاكت. نقرارداد -
 قرار دادن مدارک شناسايي متقاضي و شركاء )در صورت وجود(: -

 ماهه حساب جاريمدارک شناسايي براي اشخاص حقيقي شامل: تصوير شناسنامه و كارت ملي و پرينت گردش سه*          
ان شركت، تصوير مدارک مدارک شناسايي براي اشخاص حقوقي شامل: اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي مربوط به تعيين مدير*          

 ماهه حساب جاريشناسايي صاحبان امضاي مجاز و پرينت گردش سه

 بايد كليه صفحات اسناد مزايده به مهر و امضاي مجاز شخص حقوقي رسيده باشد.توجه: براي اشخاص حقوقي شركت كننده در مزايده، مي -5

ت 
ت پاك

حتويا
م

«
«ج

 

 و امضاي آن توسط متقاضي و شركاء )در صورت وجود(« برگه پيشنهاد قيمت»در  تكميل صحيح وكامل اطالعات درخواستي -6

 توجه: -7
 خوردگي تكميل شود.برگه پيشنهاد قيمت به صورت خوانا و بدون قلم -

 مشخصات مورد تقاضا به صورت دقيق و مشخص تكميل شود. -

و به صورت حروفي و عددي درج گردد. در صورت مغايرت بين  كنندگان، بايد مشخص و واضحقيمت پيشنهادي ارائه شده توسط شركت -
 عددي و حروفي، مالک عمل مبلغ حروفي است.

در صورتي كه متقاضي شركت در مزايده داراي شريک باشد، مشخصات كامل شريک در قسمت تعيين شده در برگه پيشنهاد قيمت، درج و  -
 ر گيرد.قرا« ب»در پاكت  4مدارک شناسايي آنها بر اساس بند 

 ام:اطالعات صفحه اول برگه شرايط مزايده را مطالعه كرده

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 
 
 
 

 تاريخ:

   



(ب ت)كپا  
 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

 (صندوق باز نشستگي كشوريشركت عمران و ساختمان  )گزار دهيمزا -1

درصد در زمان تنظيم سند رسمي  %5قرارداد و درصد در زمان عقد  %95نقدي )و شرايط پرداخت به صورت  جدول مندرج در اين اسناد واحدها طبق ليست پايه قيمت -2
است كه درصد در زمان تنظيم سند رسمي(  %5و  كه از تاريخ قرارداد شروع ميشودماهه  24درصد اقساط  %45درصددر زمان تنظيم قرارداد و  %50)( و بصورت اقساطي 

 بايد در وجه شركت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت گردد.

تعيين شده است در مزايده شركت نمايد ولي بايد به ازاي هر يک از  پيوستكه به شرح آگهي مزايده و جدول  مواردمتقاضي مي تواند به تعداد هر يک از : مهم نكته 

 جداگانه تهيه نموده و به صورت مجزا در مزايده هر يک از اين امالک شركت نمايد.، اسناد مزايده واحدهاي تجارياين 

و اخذ رسيد ضروري  شركت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوري  حراستواحد هاي مذكور و تحويل آنها به تكميل اطالعات مندرج روي پاكت -3

 . است 28/08/1401 مورخ   شنبه( روز 14:00 تا پايان وقت اداري )ساعتاست. مهلت تحويل پيشنهادها 

 مزايده گزار است. واگذاري تنظيم شده توسط گزار و قبول فرمت و شرايط قراردادشركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول كليه اختيارات مزايده -4
مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنين پيشنهادهاي فاقد سپرده، داراي به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء  -5

 هاي كمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.سپرده مخدوش، سپرده

 صندوق باز نشستگي كشوري دفتر شركت عمران و ساختماندر محل  30/08/1401 مورخ   دوشنبهصبح روز  10راس ساعت ها گشايش پاكت -6

طبقه ششم  صورت خواهد گرفت. حضور متقاضيان يا نماينده آنها با ارائه اصل رسيد تحويل پاكت شركت  10زاينده رود غربي پالک  -مالصدرا به نشاني: تهران،
 سوي متقاضي اطالع داده خواهد شد در مزايده، اختياري است. در صورت تغيير نشاني به هر دليل، محل جديد به شماره تلفن اعالم شده از

ها اعالم و صورت جلسه خواهد شد و اين اعالم و صورت جلسه، به منزله ابالغ به نفرات است. اسامي نفرات اول و دوم برنده مزايده در روز بازگشايي پاكت -7
روز اداري پس از اعالم  10كنندگان پس از طي مراحل قانوني )حداقل ماند و سپرده مابقي شركتسپرده اين نفرات تا مرحله انعقاد قرارداد نزد شركت باقي مي
 شود.نتايج( با درخواست متقاضي و اعالم شماره حساب، مسترد مي

و شركت كننده حق هيچ گونه تغيير در شرايط اقساطي آن را ندارد ،  .مزايده است پايه قيمت با مقايسه در پيشنهادي رقم باالترين مزايده، برنده انتخاب مالک -8
متقاضي خريد نقدي از اولويت صرفاً در صورتي كه بابت يک واحد پيشنهاد نقدي و اقساطي وجود داشته باشددر صورتي كه قيمت هاي ارائه شده يكسان باشد 

ما به التفاوت باالترين مبلغ نقدي پيشنهادي تا باالترين مبلغ پيشنهاد خريد نقدي باشد چنانچه و در صورتي كه قيمت پيشنهادي اقساطي بيشتر از برخوردار است 
قيمت پايه مزايده  %10مبلغ پايه مزايده باشد همچنان اولويت با خريد نقدي است ولي در صورتي كه ما به التفاوت اين دو بيش از  %10اقساطي پيشنهادي تا 

بديهي است  گزار در رد و يا قبول هر يك از پیشنهادهاي وارده مختار است.مزايدهالتر ، برنده مزايده اعالم مي شود. باشد متقاضي مبلغ اقساطي با

 اند.كنندگان در مزايده، حق هر گونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب كردهشركت
خواهد بود و در صورتي كه به هر دليل در اين مدت قرارداد  از روز گشايش پاكات  ماه 1مدت اعتبار پيشنهادهاي وارده از زمان انتشار آگهي در جرايد، حداكثر  -9

م شرايط، ضبط شده واگذاري منعقد نگردد، پيشنهادها بالاثر بوده و مزايده تجديد مي شود. ضمناً سپرده متخلف يا متخلفين بعد از مدت هاي مرقوم در اين فر
 است و استرداد نمي شود.

 ماژور است./ايده مشمول مقررات فورساين مز - 10
نفر اول مزايده هر كدام به تنهايي كفايت دارد اعالمي از ناحيه ايشان، آدرس يا گزار و پس از ابالغ كتبي به سامانه ثنا و با آماده شدن قرارداد از سوي مزايده -11

 غير اين صورت، اقدام كند. درمبلغ و انعقاد قرارداد و پرداخت  به حضور در محل شركتروز كاري از تاريخ ارسال اظهارنامه فوق، نسبت  7حداكثر ظرف مدت بايد 
گزار به صورت تمام و كمال ضبط و به حساب شركت واريز خواهد شد و شركت مجاز است با نفر دوم برنده مزايده وارد مذاكره گردد و سپرده توديعي نزد مزايده

ول برنده مزايده نيز با امضاي ذيل برگه شرايط مزايده، حق هر گونه اعتراض در اين خصوص را در كليه مراجع قانوني جمهوري اقدام به انعقاد قرارداد كند؛ نفر ا
د بعد از انقضاي مدت فوق الذكر در صورتي كه نفر دوم حاضر باشد بر اساس مبلغ اعالمي نفر اول، انعقاد قرارداد نماي نمود.اسالمي ايران از خود سلب و ساقط 

 با ايشان قرارداد منعقد و يا مزايده را تجديد نمايد. (استمخير )شركت مي تواند 

 
 

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 يرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذاعالم مي          كد پستي:

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:



(ب ت)كپا  
 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

نموده باشد و كپي گواهي ثبت نام خود را نيز در اين پاكت ارائه نمايد در غير اين صورت ابالغ به وي  نامتبصره : مزايده گر)متقاضي( بايد لزوماً در سامانه ثنا ثبت 

 .براي اجراي موضوع فوق انجام نشده و مهلت وي از تاريخ بازگشايي پاكات محسوب مي گردد

 انصراف برنده مزايده به هر دليل، موجب ضبط سپرده وي خواهد شد. -12
برنده  آگهي روزنامه و كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال ملک و به ويژه ماليات نقل و انتقال امالک ) تماماً ( و هزينه  تحويل به عهده پرداخت هزينه -13

 مزايده است و در زمان قرارداد يا حسب مورد زمان تنظيم سند رسمي بر اساس قرارداد دريافت مي شود.
 داده نخواهد شد. پيشنهادهايي كه شرايط اقساطي را تغيير داده يا پيشنهادهاي مشروط ترتيب اثراست و به  و يا اقساطي  فروش مورد مزايده بصورت نقدي -14
درصد  %5ماهه ) با لحاظ كردن  24درصد اقساط  %45درصد مبلغ در هنگام انعقاد قرارداد و  %50شرايط پرداخت ثمن معامله به صورت  در فروش اقساطي -15

درصد نقد در زمان امضائ قرارداد  و  %95و شرايط نقدي نيز به صورت درصد مبلغ در زمان اعالم آمادگي انتقال سند خواهد بود. %5كت در مزايده( و سپرده شر
 يباشد.در اجاره است و پس از آن قابل تحويل م 1402واحدهاي تجاري حداكثر تا پايان  شهريور سال  درصد در زمان تنظيم سند رسمي مي باشد 5%
و انجام تشريفات قانوني و صدور پايانكار و دريافت صورت مجلس تفكيكي به شرح انتقال قطعي ملک پس از تسويه حساب كامل مبالغ مندرج در قرارداد  -16

 صورت خواهد گرفت.مرقوم در قراردادهايي كه از طرف مزايده گزار تنظيم شده است 
 سليم چكها صورت خواهد گرفت.تحويل ملک فقط پس از عقد قرارداد و ت-17
 نمي شود.دريافت در زمان ارائه پاكات مبلغي به صورت نقدي  -18
بايد درون يک پاكت بزرگتر به چسبانيده شود. هر سه پاكت مي« ج»و « ب»و « الف»هاي برچسب ارائه شده در اسناد مزايده بايد بر روي كليه پاكت -19

و همراه( بر روي پاكت و با هاي تلفن ثابت صورت مهر شده و دربسته با درج مشخصات كامل شركت كننده )شامل: نام، نشاني كامل پستي، كد پستي و شماره
 شركت تحويل گردد. حراست، به واحد درج شماره مزايده و نام ملک مورد نظر

دارد كه مسئوليت كسب اطالعات كافي كننده در مزايده با امضاي ذيل اين برگه و كليه صفحات اسناد مزايده، ضمن اقرار مبني بر عدم ممنوعيت معامله، اعالم ميشركت -20

 كندگيري شركت در مزايده و انعقاد قرارداد را به عهده گرفته است و حق هر گونه اعتراض آتي به دليل عدم آگاهي را از خود سلب و اسقاط مي مجهت تصمي
گذار مي شود و مبلغ حق انتفاع به ازاي واگذاري هر يک واحد تجاري لزوماً حق انتفاع از يک واحد پاركينگ نيز بر اساس قيمت مصوب شركت مزايده گزار ، به متقاضي وا-21

ريال است به مبلغ پيشنهادي متقاضي اضافه شده و مبلغ قرارداد بر آن  5.500.000.000ريال شروع و تا حداكثر  4.400.000.000بر اساس جانمايي آن حداقل از  اركينگ كهپ
 شد. دم قبولي پاركينگ برابر با عدم تنظيم قرارداد بوده و سپرده شركت در مزايده وي ضبط خواهدپاركينگ خريداري نمايد و عاساس تنظيم ميگردد. متقاضي نمي تواند واحد را بدون 

درصد در اقساط  %45درصد مبلغ در زمان انعقاد قرارداد و  %50نقدي پرداخت  -1از حيث ) واگذاري ملک شركت كننده در مزايده شرايط مربوط به قرارداد  -22
تعهد خريدار به  -2 .درصد تنظيم سند رسمي  %5درصد نقد و  %95يا در صورت تقاضاي خريد نقدي پرداخت  درصد در زمان تنظيم سند رسمي %5ماهه و  24

درج ضمانت  عدم امكان-4عدم تعهد فروشنده به تغيير وضعيت ملک و قبول وضعيت فعلي آن -3هزينه هاي تنظيم سند رسمي و  نقل و انتقال مالياتپرداخت 
درصد  5وجود ضمانت اجراهاي مالي و شرط فسخ و دريافت چک تضمين بابت  -5اجرا و خسارت تاخير در تنظيم سند رسمي و عدم درج تاريخ مشخص براي آن 

 -8امكان تنظيم قرارداد با كد رهگيري  عدم -7 و مصادره اي بودن عرصه آن  اطالع كامل از اينكه اين ملک داراي چه نوع سابقه اي مي باشد -6تتمه ثمن از خريدار 
است و ساير  خريدار ماليات انتقال به عهده  -9تنظيم قرارداد بر اساس فرمت قراردادهاي شركت عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوري و در سربرگ شركت 

شرط داوري در قرارداد با اين قيد كه داور واحد حقوقي شركت  وجود -10مي باشد فروشندهبه عهده هزينه هاي احتمالي دريافت پايانكار و صورت مجلس تفكيكي 
هزينه نقل و  %2پرداخت  -12. ساير شرايط و ضوابطي كه در فرمت قرارداد درج گرديده است -11عمران و ساختمان صندوق باز نشستگي كشوري مي باشد. 

  (ساختمان صندوق باز نشستگي كشوريانتقال به شخص ثالث قبل از تنظيم سند رسمي به شركت عمران و 

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 و مهر و اثر انگشت:ضاء 
 

 

 تاريخ:

 

  



(ب ت)كپا  
 

Jfuhgf 

 

 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

 

 
 

 
  

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:

 

  

طبقهردیف
شماره پالک 

جدید

متراژ

)متر مربع(

بهای کل اقساطی هر واحد 

تجاری )ریال(

سپرده شرکت در مزایده  %5 

بهای کل)ریال(

10116.4932,897,550,0001,644,877,500زير زمین منفی يک1

10242.6178,295,875,0003,914,793,750زير زمین منفی يک2

1038.2619,514,250,000975,712,500زير زمین منفی يک3

11019.2938,483,550,0001,924,177,500زير زمین منفی يک4

11119.8739,640,650,0001,982,032,500زير زمین منفی يک5

11322.3839,478,320,0001,973,916,000منفی يک6

11421.7538,367,000,0001,918,350,000منفی يک7

11520.6236,373,680,0001,818,684,000منفی يک8

11629.4351,914,520,0002,595,726,000منفی يک9

11719.534,398,000,0001,719,900,000منفی يک10

11820.6836,479,520,0001,823,976,000منفی يک11

12030.6454,048,960,0002,702,448,000منفی يک12

12121.7238,314,080,0001,915,704,000منفی يک13

12221.0237,079,280,0001,853,964,000منفی يک14

12421.7238,314,080,0001,915,704,000منفی يک15

12521.7238,314,080,0001,915,704,000منفی يک16

12621.0237,079,280,0001,853,964,000منفی يک17

12721.0237,079,280,0001,853,964,000منفی يک18

12830.5553,890,200,0002,694,510,000منفی يک19

1296.0812,768,000,000638,400,000زير زمین منفی يک20



(ب ت)كپا  
 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

 

 

 
  

 شناسنامه/ شماره ثبت:داراي شماره   فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:

 

S 

 

 

 

13134.4774,196,675,0003,709,833,750زير زمین منفی يک21

13427.5654,982,200,0002,749,110,000زير زمین منفی يک22

13528.6856,614,320,0002,830,716,000زير زمین منفی يک23

13629.6758,568,580,0002,928,429,000زير زمین منفی يک24

13722.9243,318,800,0002,165,940,000زير زمین منفی يک25

13824.0445,435,600,0002,271,780,000زير زمین منفی يک26

13918.2534,492,500,0001,724,625,000زير زمین منفی يک27

14018.4334,832,700,0001,741,635,000زير زمین منفی يک28

14121.540,635,000,0002,031,750,000زير زمین منفی يک29

14850.7795,955,300,0004,797,765,000زير زمین منفی يک30

16722.1944,269,050,0002,213,452,500زير زمین منفی يک31

16826.1454,894,000,0002,744,700,000زير زمین منفی يک32

16925.350,473,500,0002,523,675,000زير زمین منفی يک33

17027.2650,090,250,0002,504,512,500زير زمین منفی يک34

17126.9449,502,250,0002,475,112,500زير زمین منفی يک35

17232.2160,876,900,0003,043,845,000زير زمین منفی يک36

17335.8979,137,450,0003,956,872,500زير زمین منفی يک37

17530.3966,371,760,0003,318,588,000زير زمین منفی يک38

1785.9813,813,800,000690,690,000زير زمین منفی يک39

17932.6566,850,875,0003,342,543,750زير زمین منفی يک40



(ب ت)كپا  
 

18531.3574,064,375,0003,703,218,750زير زمین منفی يک41

1861938,902,500,0001,945,125,000زير زمین منفی يک42

18718.0334,076,700,0001,703,835,000زير زمین منفی يک43

19015.5529,389,500,0001,469,475,000زير زمین منفی يک44

21721.4152,829,175,0002,641,458,750همکف45

22127.8968,818,575,0003,440,928,750همکف46

22519.8949,078,575,0002,453,928,750همکف47

23418.1438,094,000,0001,904,700,000همکف48

29219.7545,622,500,0002,281,125,000همکف49

29319.1341,177,325,0002,058,866,250همکف50

29616.9436,463,350,0001,823,167,500همکف51

30424.2141,943,825,0002,097,191,250اول52

30521.8537,855,125,0001,892,756,250اول53

3066.6411,503,800,000575,190,000اول54

30728.8348,434,400,0002,421,720,000اول55

30836.5361,370,400,0003,068,520,000اول56

30926.2144,032,800,0002,201,640,000اول57

31030.1950,719,200,0002,535,960,000اول58

31525.2638,458,350,0001,922,917,500اول59

32823.4339,362,400,0001,968,120,000طبقه اول60

 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
شماره:مزايده   

401-118 

 

 
  

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 اثر انگشت:امضاء و مهر و 
 

 

 تاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ب ت)كپا  
 

 

 

 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

 
 

 
  

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:

ت  یبتایالتیتاالتیال

32927.9646,972,800,0002,348,640,000طبقه اول61

3306.7812,102,300,000605,115,000طبقه اول62

3316.5811,745,300,000587,265,000طبقه اول63

3327.2812,994,800,000649,740,000طبقه اول64

33318.9631,852,800,0001,592,640,000طبقه اول65

33411.1724,629,850,0001,231,492,500طبقه اول66

33534.5969,007,050,0003,450,352,500طبقه اول67

33623.3449,014,000,0002,450,700,000طبقه اول68

33722.2246,662,000,0002,333,100,000طبقه اول69

33825.9151,690,450,0002,584,522,500طبقه اول70

33929.0754,942,300,0002,747,115,000طبقه اول71

34030.5857,796,200,0002,889,810,000طبقه اول72

34123.0738,757,600,0001,937,880,000طبقه اول73

34223.9939,043,725,0001,952,186,250طبقه اول74

34318.3629,880,900,0001,494,045,000طبقه اول75

34521.6235,186,550,0001,759,327,500طبقه اول76

34620.0832,680,200,0001,634,010,000طبقه اول77

34732.0853,894,400,0002,694,720,000طبقه اول78

34812.0421,491,400,0001,074,570,000طبقه اول79

35250.8696,125,400,0004,806,270,000اول80



(ب ت)كپا  
 

 

 

 دهيط مزايشرا هبرگ
 مزايده شماره:

401-118 

 

 
 

 توضيح مهم: 
هر يک واحد، حق انتفاع يک باب پاركينگ مجموعه نيز به برنده مزايده واگذار مي شود كه قيمت آن بر اساس جانمايي از مبلغ حداقل  لزوماً به همراه-1

 ريال متغير است و به مبلغ پيشنهادي برنده مزايده اضافه خواهد شد. 5.500.000.000ريال تا حداكثر 4.400.000.000
 ) چهاردرصد(  قيمت پايه اين مزايده به وي تخفيف داده مي شود. %4نقدي باشد  در صورتي كه شخص ، متقاضي خريد-2

 
 

 داراي شماره شناسنامه/ شماره ثبت:  فرزند:     اينجانب/ شركت:
 كد ملي/ شناسه ملي:

 آدرس:
 دارم كه از كليه شرايط و ضوابط شركت در مزايده آگاهي دارم و ضمن پذيرش شرايط مزايده، موظف به رعايت آنها هستم.اعالم مي          كد پستي:

 امضاء و مهر و اثر انگشت:
 

 

 تاريخ:

 

36135.0358,850,400,0002,942,520,000اول81

36523.2439,043,200,0001,952,160,000طبقه اول82

36821.2935,767,200,0001,788,360,000طبقه اول83

37019.4132,608,800,0001,630,440,000طبقه اول84

37120.2634,036,800,0001,701,840,000طبقه اول85

37720.2933,021,975,0001,651,098,750اول86

37927.2344,316,825,0002,215,841,250اول87

38526.9948,177,150,0002,408,857,500طبقه اول88

39254.29102,608,100,0005,130,405,000و387طبقه اول89

38935.3874,298,000,0003,714,900,000طبقه اول90

3946.4413,185,900,000659,295,000طبقه اول91

39716.4231,033,800,0001,551,690,000طبقه اول92

39937.4270,723,800,0003,536,190,000و404طبقه اول93

40029.3360,053,175,0003,002,658,750طبقه اول94

40219.8235,378,700,0001,768,935,000اول95

40319.2831,378,200,0001,568,910,000اول96

40514.8224,119,550,0001,205,977,500اول97



 (ب)ت كپا
 

 

 

 نامهتعهدبرگه 
 

 مزايده شماره:

401-118 

 
 :ه ك كنديمد ييتاو  اقراره رگل بيذ يشنهاددهنده با امضايپ

 23/10/1337مصوب مورخ  «ين دولت در معامالت دولتاارمندكندگان مجلس ويو نما ءمنع مداخله وزرا يحه قانونيال»از مفاد  -1
ن ير قوانيو سا مندرج در قانون مزبور يهاتياز ممنوع يك چيه مشمول هككند يتعهد م اقرار و و استآگاه  يمل يمجلس شورا

 ،را مردود يشنهاد متقاضيه پكاست گزار محق دهيمزا ،امر به اثبات برسد نيه خالف اكياست در صورت يهيبد  .نيست و مقررات
 .كندخود را مطالبه و وصول  يهانهيهزخسارات و  و كان لم يکنرا  مزايدهبرنده شدن احتماليِ ايشان در  ،را ضبط يسپرده و

 آگاهي دقيق كسب نموده است.آن از بازديد نموده و از وضعيت  واگذارياز ملك موضوع  -2

 
 فرزند:      :«شخص حقوقي»تكنام شر /«شخص حقيقي» ينام و نام خانوادگ

 :يشناسه مل /يد ملك     ت:كشماره شناسنامه/ شماره ثبت شر
 

 صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي:مشخصات كامل و نشاني 
1- 
2-  
3- 
 

 آدرس:  
 كد پستي:

 تلفن تماس:
 

 :شخص حقيقي اثر انگشتامضاء و مهر و 
 
 

 :امضاء صاحبان امضاي مجاز و مهر شخص حقوقي

  

 خ:يتار

 



 (ج)ت كپا

 

 
 

 قيمت پيشنهاد برگه
 مزايده شماره:

401-118 

ك
ت مل

صا
خ

ش
م

  
مورد مزايده

 

 :«واگذاریموضوع  ملک» بنا مشخصات

واحد تجاری با مساحت و مشخصات ذکر شده در جدول مندرج در اسناد مزایده از مجتمع صور  99تعداد 

خیابان صور اسرافیل  –خیابان خیام شمالی  –ساختمانی  است واقع در تهران ،اسرافیل تهران که این مجتمع 

مترمربع و از نوع اسکلت فلزی  4911طبقه کاربری تجاری در زمینی به مساحت  5با مشتمل بر  71پالک  –

با کاربری پارکینگ و موتور خانه و زیر زمین منفی یک و طبقه همکف و طبقه اول  2و 3دارای  زیر زمین منفی

 1402مغازه(  که واحدهای تجاری  قابل مزایده حداکثرتا پایان شهریور ماه سال واحد تجاری ) 295مشتمل بر 

و به صورت انفرادی و یا مجموعی بر  قرار داد اجاره آن قابل انتقال به برنده مزایده  می باشد ودر اجاره است 

به عنوان متقاضی خرید یک واحد به  ..............اساس شرایط این مزایده واگذار می شود )اینجانب ....................

 شماره ردیف ...........و شماره واحد ..................مرقوم در جدول مندرج در برگ شرایط مزایده هستم.(
 

زديد از به شرح فوق و با واگذاریموضوع  امضای اين برگه به منزله آگهی دقيق از مشخصات ملكتوجه: 

و نحوه بهره مستندات آن و هم چنين اطالع کافی از وضعيت حقوقی امالک مشاعی  عرصه و اعيان و اطالع از

 می باشد. برداری و غيره

ت
صا

خ
ش

م
 

سپرده
 

شر
ک

 ت

 در
مزا

ي
ده

 

 چک : /يزيوار شيف سند شماره

 شعبه: موسسه:  /كصادره از بان ..../ ...... / ... : خيتار

 الي..................................................... ر...............مبلغ به حروف: ............................ الي....... ر................مبلغ به عدد: ................

 است. یالزام« الف»ت کدر پاو يا چك بانكی   كینامه بانا ضمانتي یزيش واري: قراردادن اصل ف1توجه

و به امضا  اء به همراه امضاء و اثر انگشت در پشت صفحه درجكر شريداشته باشد، اطالعات سا يکشر يکش از يب يه متقاضك يتوجه: در موارد
 است. ياء به همرا امضاء و اثر انگشت الزامكشر يدرج اطالعات مشخصات تمام. برسد

ی
خريد نقد

به عدد:  یشنهادیمت پیق 

 الی.......................... ر.............................................................................................................................

به حروف:  یشنهادیمت پیق

 الی..................................... ر..............................................................................................................

ت 
صا

خ
ش

م

ی
ض

متقا
 و اثر انگشت: و مهر امضاء ت: كنام شر /ينام و نام خانوادگ 

 شماره ثبت:  شماره شناسنامه/

 تلفن تماس: : شناسه ملي /يد ملك

 آدرس:

ت 
صا

خ
ش

م

ك اول
شري

 و اثر انگشت: و مهر امضاء :تكشر نام /يخانوادگ نام و نام 

 :ثبت شماره /شناسنامه شماره

 تلفن تماس: :شناسه ملي /يمل دك

 آدرس:
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