آگهی مزایدۀ عمومی فروش عمومی

شمارۀ 98-263

(نوبت دوّم

(غیرحضوری)

اموال غیر منقول)

امور مالیاتی شهر و استان تهرران در نظرر دارد ،در اجررا در ر مراد  215قرانون مالیاتهرا مقرت ی و قرت ارتیرارال ادرق ار م رریرال مهریج نامر اجراهری
موضوع ماد  218قانون مالیاتهرا مقرت ی  ،بمنظرور ودروب بی ری ار بر ی مالیراتی معوقرۀ مؤدیران مقرتنف  ،وراث مر رو عرتل الر شرارر رِّ مالفییر تروم برا
سرقفلی پالک ثبتی م رو ۀ ج وب ذیرق (م رتمق برعردر و اعیران تیرار ک مقرفونی  ،رر در قیر بارداشر ادارک ررق امرور مالیراتی شرماب تهرران مری باشر را ار طریرِّ
برگتار متای عمومی نوب دوی (غیر ضور ب فروش برسان  ،لذا ار رلیر اشریاح ی ری و روقی رر تمایرق بر شررر در ایرج متایر ک را دارنر دعرول مری گرردد
جه ر رقررت اطالعررال بی ررتر و دریاف ر برررد شرررایو متای ر ک ار شررروع وق ر ادار رور دوشررنب مررور 18کمذر مرراکک 1398لغای ر پایرران وق ر ادار رور دوشررنب
مور 25کمذر ماک ک 1398ب ن انی تهران،ریابران پاسر اران ،ریابران شرهی یر سرور  ،بعر ار میر ان ا ت رامی  ،پرالک  31سرارتمان شرمارک  3امرور مالیراتی شرهر و اسرتان تهرران،
طب اوب  ،امور مالیاتی ارریابی و فروش امواب توقیفی مراجع نماین .
مت اضیان می بایق م ارک شرر در متای ک را ار طریِّ پق ویژک تا پایان وق ادار رور شنب مور 30کمذرماکک 1398ارساب نماین ؛ رمان برگرتار متایر ک رمس
سارتمان شمارک  3امور مالیاتی
ساع 10:30دبح رور چهارشنب مور 04کد ماکک 1398در محق تهران ،ریابان پاس اران ،ریابان شهی ی سور  ،بع ار می ان ا ت امی  ،پالک31
شهر و استان تهران روا بود.
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تهران ،ریابان درتر علی شریعتی ،نرسی ک
ب پق سی رن ان ،پالک 878

 25955فرعی ار  6933ادلی
واقع در بیش  2تهران

تیار _ مقفونی

متراژعرصه مطابق اسناد
مالکیت

132

مترمربع

قدمت بنا

سپردۀ اولیّۀ شرکت
(ریال)
در مزایده

باال  30ساب 9'300'000'000

برای شرکت در مزایده  ،تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامۀ بانکی الزامی می باشد.
توضیح  :مقا

عرد پالک ثبتی طبِّ رپی اسناد مالفیی

بودک ر در طب ۀ ریررمیج تاسیقال با مقا
5ک39مترمربع انیا گردی ک اس
تیلی بودک و وا

اراه ش ک 132مترمربع می باش ر طبِّ گوا ی پایانفار سارتمان ب مار 46446ک2ک 507مور 26ک12ک1369شهردار منط ۀ ف

5ک23مترمربع  ،طب ۀ مف

ر با طب ۀ اویب رالً یک وا

یک باب مغار تیار ب مقا

132متر مربع و طب ال باال

مف

مقفونی ب مقا

39ک 66متر بطوریف طبِّ میور درادرک ا ر اث طب رۀ دوی بر میرتان

مقفونی می باش  ،مچنیج پالک ثبتی مذرور دارا امتیار ِّ ان عاب مب،برق و گار بودک و در رمان باردی محق؛ وا

مقفونی نیت طبِّ ف اجراهی قضاهی رالی ار سفن گردی ک اس .

جه

تهران  ،مقا

رق ریر بنا  261مترر مربرع

رقت اطیالعال بی تر می توانی با شمارک تلفج ا  27662131-6 ، 22580401 :تماس ادق فرماهی

.

تیار (مغارک ب دورل مترور  ،فاق

رگون فعالیر

و

