
آگهی4 پنج شنبه  26 اردیبهشت 1398  شماره 5023 

آگهی فروش امالك به صورت مزایده

5 چک بانکى در وجه ستاد اجرایى فرمان امام(ره) به شناسه ملى 14003127610 بدون پشت نویسى

(بدون کارمزد)

10 تبصره 1 : 

مالحظات:

سازمان اموال و امالك ستاد
مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ  98/02/21  تا ساعت  11  صبح روز چهارشنبه مورخ  98/03/01  می باشد . 

نودمین

www.saa-s.ir

اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است . بدیهى است هرگونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.

تبصره2 :

تهیه فرم شرکت در مزایده و اخذ پاکت هاي پیشنهادي فقط دردفتر فروش تهران و محل نمایندگی هاي ذکر شده امکان پذیر است. الزم به ذکر است متقاضیان امالك واقع در نمایندگى هاى مازندران عالوه بر دفاتر مستقر در استان می توانند به دفتر فروش تهران جهت اخذ فرم و 
تحویل پاکت پیشنهادها تا روز سه شنبه مورخ 98/02/31 نیز مراجعه نمایند. همچنین در روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 صرفًا در محل نمایندگى هاى مزبور، پیشنهادها اخذ خواهد شد.

متقاضیان امالك واقع در نمایندگى قم می توانند جهت تهیه فرم شرکت در مزایده و اخذ پاکت هاي پیشنهادي به دفتر مستقر در استان و دفتر فروش تهران مراجعه نمایند و در روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 صرفًا در محل دفتر فروش تهران، پیشنهادها اخذ خواهد شد.
لیست تعدادى از امالك نمایندگى مازندران صرفًا در روزنامه هاى استانى چاپ مى گردد. 

* دفتر قم در محل نمایندگی واقع در تهران                          ضمنًا محل دریافت پاکت هاي پیشنهادات در روزچهارشنبه مورخ 98/03/01 (تا ساعت 11 صبح) و مراسم بازگشایی پاکتهاى نماسندگى قم  بدین شرح می باشد:     

شماره تلفندور نویسآدرس نمایندگىنام نمایندگىردیف

تهران 1 

قم 2 

البرز 3 

لواسانات 4 

دماوند و  فیروزکوه 5 

– مازندران 6   –

تخفیف پرداخت نقديحصه غیرنقدي (باقیمانده در اقساط...)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)

12%45% در اقساط 15 ماهه10%45%الف

14%50% در اقساط 21 ماهه10%40%ب

16%60% در اقساط 27 ماهه10%30%ج

17%70% در اقساط 30 ماهه10%20%د

شماره آدرسردیف
کاربرى نوع ملکپرونده

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
(ریال)

شرایط 
توضیحاتپرداخت

حدود8
ج2/400/000/000--- 92

حدود 9
ج2/550/000/000--- 98

حدود --- – 10
67

ج4/000/000/000

حدود11
ج5/700/000/000 ---202

ب112/016/170/000/000---12

ب112/016/320/000/000---13

ب112/016/500/000/000---14

ب117/576/600/000/000 ---15

حدود --- 16
103

د9/000/000/000

 تـهــران
شماره آدرسردیف

کاربرى نوع ملکپرونده
ملک

متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
(ریال)

شرایط 
توضیحاتپرداخت

ج5/672/000/000/000 ---1

ج2/500/000/000 ---223/80

3M
حدود 
15

حدود 
15

د7/200/000/000

4R
حدود
د10/000/000/000--- 880

حدود --- 5
248

طبق 17/000/000/000
توضیحات

6---

320 به 
انضمام 
115 متر 
مربع 
نیم 
طبقه 
داخلی 

طبق 350/000/000/000
توضیحات

7S---  حدود
78

ب600/000/000


