آگهی مزایدۀ فروش عمومی

شمارۀ 98-264

(نوبت اوّل

اموال غیر منقول)

امور مالیاتی شهر و استان تهرران در نظر دررد ،حسر رتیاراررح حا رز رق ّرر ررح نراه ناّرئ رم رنر ّ ر ّراد  218قران
شرکت شبکه گستران پایتخت

(سهامی خرا

شراار ببرت

 )145232حرّ مالکیرت  2/25دانر

ماراا اش شر

دان

(غیرحضوری)

ّایااهارام ّسریرا  ،بمنظر ر ص ر ب بی ر رق برما ّایاراه ّع قر

عرصره و اعیران پرک

پژمان شند نامدار ّ ،صح ممصب ذیز کرئ در قارم باقدر ر ردرره کرز ّایاراح بر ررقف ردر صده را هار ر ّ با رم رر رق ر یر ب ار ررم ّ ریرم

ببتری

(نوبرت او

(بره اسرتاءاح حرّ سرر و ی و ت)رار )

غیرحضرور

ّیعلر برئ قرام

) برئ در صف ب نرانم ،یرار رق کلارئ ر ریا

حرار ص حر ق کرئ همایرز برئ ر ک در ریره ّ ریرمه رر دررنرم دگر ح ّر ار دد مار کسر رر گراح با ری ص دریادر بر ز ر ریو ّ ریرمه رق ر ص صقر ردررم رصق دوشرءبه ّر ر /18آذرمرا 1398/
یغای پایا صق ردررم رصق دوشءبه ّر ر /25آذرما  1398/برئ ن ران تهرران خیابران پاسرداران خیابران شرهید ح)رت سرور
مالیاتی شهر و استان تهران ،طبقۀ او

بمرد اش میردان احتارامیه پرک 31

سراختاان شراار  3امرور

امور مالیاتی ارشیابی و فروش اموا تو یوی ّ رمعئ نماینم.

ّیرا اا ّ بایس ّمررک

ک در ّ ریمه رر رق ر ی پست ویژ ها پایا صق ردررم رصق شءبه ّ ر /30آذرما  1398/ررناب نماینم؛ قّرا ب ار ررم ّ ریرمه رأس نراگ  11صرب رصق چهارشرءبه

ّ ر /04د ما 1398/در ّحز تهران خیابان پاسداران خیابان شهید ح)ت سور

بمد اش میدان احتاامیه پک 31

کالسه محلی

آدرس

پالک ثبتی

104004016608

شایران خیابان شریمتی روبرو بانک
م ی کاشف کوچه ساعد پک 118

شاار  6فرعی اش  2275اص ی موروش و م)ز شد اش
 2فرعی اش اص ی مذکور وا ع در بخ  11ببتی تهران

ساختاان شاار

 3امور مالیاتی شهر و استان تهران ت رام ب د.

کاربری مطابق گواهی
پایانکار ساختمان
مورخ 1384/09/22
مسکونی

متراژ مطابق
اسناد مالکیت
108/01

مترمربع

قیمت پایۀ
(ریال)
مزایده
2 850 000 000

برای شرکت در مزایده ،تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامۀ بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه الزامی می باشد.
توضرری

پررک

مررذکور بررا مو میررت دو بررر (خیابرران اصرر ی و کوچرره) بررا رردمت حرردود بیسررت و پررء سررا کرره اش برردو سرراخت مررورد اسررتواد بانررک بررود اسررت؛ هاچءرری

عرصرره و اعیرران یررک برران سرراختاان برره ماخ رراس فرروب وا ررع در سررات غربرری هاکررف برره انضرراا

بررالک داخ رری برره مسرراحت  50/08متررر مربررع مرری باشررد کرره در

هءگا نوساش و تخریب مقدار  7/90مترمربع اش مساحت بانک و  4/75مترمربع اش مساحت بالک در مسیر تمریض گذر جءوبی رار می گیرد.

جـهت کــسب اطـالعـات بـیشـتر می توانید با شماره تلفن های  22580401:و  27662131 - 6تماس حاصل نمــائید.

