
 (401-118)شماره   امالک و مستغالتآگهی مزایده عمومی 

خود را طبق جدول ذیل و مسکونی اداری -در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاریساختمان صندوق باز نشستگی کشوری شرکت عمران و 

، شروع و به باالترین  و مسکونی و تجاری مزایده از قیمت پایه برای هر یک از امالک و واحدهای اداریواگذار نماید الب مزایده عمومی در ق

و فرم های شرکت در مزایده همه روزه به جز  قیمت واحدها متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات گردد..واگذارمیقیمت پیشنهادی 

خیابان زاینده  -شیراز شمالیخیابان مالصدرا خیابان  -ه نشانی تهرانب 14:00لغایت  08:00ساعت از  16/08/1401ایام تعطیل از تاریخ 

بخش سامانه ها  sabaomran.comیا به آدرس سایت شرکت به نشانی  واحد قراردادها و فروش مراجعه و 2طبقه  10پالک  -رود غربی

وف شرکت  برای بازدید موارد موص 4008و  4006داخلی  88217917-22با هماهنگی قبلی و تماس با تلفن و مزایده ها مراجعه نمایند –

و  تجاری ،اداری کاربری های به صورت مجزا برای هریک از  28/08/1401اقدام نمایند، متقاضیان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 

ارزش پایه  با مشخصات و شرایطی که در اسناد مزایده قید شده است به شرکت تسلیم نمایند، شرکت به هرحال در  %5به همراه  مسکونی 

 . ضمیمه اسناد مزایده می باشد اقساطی و نقدی شرایط فروش هر یک از پیشنهادات مخیر می باشد.  رد یا قبول

 

 

کاربریعنوانردیف
متراژ به )متر 

مربع(
قیمت پایه )ریال(شرایط فروشتعداد واحد

مبلغ تضمین مزایده %5 

قیمت پایه )ریال(
ادرس

1
مجتمع تجاری 

صوراسرافیل
229599تجاری

بصورت منفرد و 

یکجا و اقساط
تهران -خیابان خیام شمالی خیابان صور اسرافیل پالک 71ضمیمه اسناد مزایدهضمیمه اسناد مزایده

ضمیمه اسناد مزایدهضمیمه اسناد مزایده883.8918تجاری

116137,120,000,0001,856,000,000اداری

تجاری واحد27-26-

28-30
146.244211,185,184,00010,559,259,200

44.8166,082,016,0003,304,100,800تجاری واحد 35

62.47192,146,061,1504,607,303,058تجاری واحد36

109.81129,670,300,0001,483,515,000اداری واحد 4

109.81129,670,300,0001,483,515,000اداری واحد 5

37.54131,317,400,0001,565,870,000تجاری واحد 4

40.39133,695,000,0001,684,750,000تجاری واحد 5

40.76134,003,600,0001,700,180,000تجاری واحد 8

27.52121,519,500,0001,075,975,000تجاری واحد 11

90.48118,498,000,000924,900,000مسکونی واحد 19

1,036,000,000,00051,800,000,000بصورت یکجا113910اداریساختمان شریعتی5
تهران-خیابان شریعتی-بعد از چهارراه قصر-کوچه جهاد -

پالک 4

اراک-کوی مسکن -خیابان بوعلی -بن بست ظفر111,037,500,0005,551,875,000بصورت یکجا5044مسکونیساختمان اراک6

894تجاری

مسکونی با موقعیت 

اداری
213322

131.47172,600,000,0003,630,000,000مسکونی طبقه اول

131.47173,810,000,0003,690,500,000مسکونی طبقه دوم

131.47175,020,000,0003,751,000,000مسکونی طبقه سوم

128,280,900,0006,414,045,000بصورت یکجا12088مسکونیساختمان بندرعباس9
بندر عباس -خیابان رسالت -بلوار امامت -کوچه عدالت 1 

پالک 78

3
مجتمع تجاری اداری 

پالمیرای تهران

تهران -خیابان شهیدآیت اهلل مدنی -نظام آباد )شمالی( 

جنب متروی فدک

بصورت منفرد و 

یکجا و اقساط

بصورت منفرد و 

یکجا

مجتمع تجاری آرین 

تبریز
2

تبریز-خیابان ارتش جنوبی-روبروی بانک شهر-مجتمع 

تجاری اداری آرین تبریز

بصورت منفرد و 

یکجا
8

رشت-بلوار شهید بهشتی -فلکه گاز- جنب پمپ بنزین

تهران-خیابان ستارخان- خیابان پاتریس لومومبا-خیابان 

ارش مهر-نبش کوچه سی ام پالک 2
ساختمان شهرآرا

مجتمع تجاری- 

اداری و مسکونی 

زیتون رشت

بصورت یکجا ساختمان همدان همدان -بلوار مهدیه -روبروی شرکت برق بخش 7666,393,000,0003

4
بصورت منفرد و 

یکجا و اقساط

33,319,650,000


