
 بسمه تعالی

 «401-120شماره  اموال غیر منقول اجاره آگهی مزایده عمومی»

را در یل ذ و اراضی ابنیهصندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد به نمایندگی از  صندوق باز نشستگی کشوری شرکت عمران و ساختمان 

شروع و به باالترین قیمت ، هر یک از ابنیه و امالکبرای  ذیل مزایده از قیمت پایه واگذار نماید.به اجاره یک ساله قالب مزایده عمومی 

به جز ایام  همه روزه شرکت در مزایدهبرای دریافت اطالعات و فرم های توانند متقاضیان می می شود.  اجاره دادهپیشنهادی مورد تایید مالک 

 -مالصدرا خیابان شیراز شمالیخیابان  -تهراننشانی  به 16:00لغایت  08:00ساعت از   17/11/1401لغایت  09/11/1401 از تاریختعطیل 

بخش  sabaomran.comو یا به آدرس سایت شرکت به نشانی واحد قراردادها و فروش مراجعه  2طبقه  10پالک  -خیابان زاینده رود غربی

 مواردبرای بازدید  شرکت  4008و  4006داخلی  88217917-22با هماهنگی قبلی و تماس با تلفن مزایده ها مراجعه نمایند و –سامانه ها 

 %5ین امالک به همراه صورت مجزا برای هریک از ابه  19/11/1401تاریخ  متقاضیان باید پیشنهاد خود را حداکثر تا ، موصوف اقدام نمایند

سالیانه با مشخصات و شرایطی که در اسناد مزایده قید شده است به شرکت تسلیم نمایند، شرکت به هرحال در رد  کل اجارهبرای  ارزش پایه 

به نشانی فوق بازگشایی  صبح در دفتر شرکت 10ساعت  23/11/1401پاکات ارسالی در تاریخ . یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر می باشد

 %میشود

 

      

پالک ثبتیردیف

شماره 

ساختمان بر 

روی پالن

کاربریمساحت 
قیمت پایه مزایده 

برای یک سال)ریال(

سپرده شرکت در 

مزایده 5% مبلغ پایه 

)ریال(

3,240,000,000162,000,000تجاری119+65_11/1856

960,000,00048,000,000تجاری180_27/1323

1,080,000,00054,000,000زیر زمین386/20_3117/11936

1,560,000,00078,000,000تجاری113/8_4118/11936

780,000,00039,000,000تجاری45+22/5_5171/2109

1,980,000,00099,000,000تجاری94/5+97_6593/31

540,000,00027,000,000تجاری32/40_76/6708

4,200,000,000210,000,000سوله688/50_8149/19

10,530,000,000526,500,000سوله-انبار9171170

3,168,000,000158,400,000ساختمان1013240

7,020,000,000351,000,000سوله-انبار1115585

7,776,000,000388,800,000سوله-انبار1227720

13
روبروی سوله 

26 و 27
15,360,000,000768,000,000 زمین خاکی8000

14
روبروی سوله 

شماره 24
6,480,000,000324,000,000 زمین آسفالت3000

15
موازی 

ساختمان 17
1,800,000,00090,000,000انبار250

ردیف 13 و 15 در قطعت کوچکتر قابل واگذاری جهت انبار میباشد.

تهران ، تهرانپارس ، بلوار دماوند ، بلوار بابائیان پالک 12 93/336

استان مازندران ، سلمانشهر، بر جنوبی جاده سلمان شهر، بعد از 

پمپ بنزین

شهرستان زاهدان، خیابان جانبازان، نبش خیابان بنفشه

شهرستان بجنورد، خیابان بهزیستی ، بعد از مسجد امام رضا )ع(

شهرستان بوشهر،میدان شهرداری، خیابان رئیس علی دلواری، 

نبش کوچه تنگسیر12 طبقه همکف ساختمان صندوق 

بازنشستگی کشوری

شهرستان کرمان، خیابان والفجر نبش والفجر12 ، واقع در طبقه 

همکف

شهرستان زاهدان، خیابان جانبازان، نبش خیابان بنفشه

شهرستان نشانی ملک

شهرستان اراک، خیابان شریعتی، نبش کوچه نجمی ، طبقه همکف 

ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

شهرستان ایالم، 24 متری اشرفی اصفهانی، مقابل تاالر بانک 

صادرات ، طبقه همکف


