
 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 10/89شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند، ( 1000002011000002)خود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تحت شمارهتعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
تماس حاصل  012-42004و مرکز تماس 012-42002403امضاي الکترونیکی:دفتر ثبت نام   ضاي الکترونیکی)توکن(با شمارهدريافت گواهی امثبت نام و ، کسب اطالعاتجهت شرکت در مزايده، توانند  متقاضیان می

  مراجعه نمايند. www.setadiran.irنمايند و يا به آدرس اينترنتی 

 21/4/00مورخ  نبهروز چهارش زمان انتشار آگهی در سامانه:

 00/4/00مورخ روز يکشنبه  پايان وقت اداري ساعتلغايت  21/4/00صبح روز چهارشنبه مورخ  00/0از ساعت  مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 

 02/4/00مورخ دوشنبه  روز 00/20 ساعت زمان بازگشایی: 

 02/4/00مورخ دوشنبه  روز زمان اعالم به برنده:
 

 نکات قابل توجه :
، پیشنهاداتزگشايی الذکر می باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت وديعه شرکت در مزايده، ارسال پیشنهاد قیمت، با برگزاري مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق -2

 پذيريد. در بستر سامانه مذکور انجام می ،واريز وجه مزايده و اعالم برنده

 می گردد.منتشر  21/4/00روزنامه دنیاي اقتصاد مورخ  درمزايده فروش امالك مورد نظر نوبت اول مزايده در روزنامه اطالعات نیز منتشر و آگهی نوبت دوم آگهی  -1

 مراجعه فرمايند. WWW.EGFI.IRو يا به سايت تماس  ( 100)داخلی  00800080-3و  00341048 هاي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنبراي هماهنگی بازديد و  -0

  

اولنوبت   

http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.egfi.ir/


 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 10/89شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند، ( 1000002011000002)خود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تحت شمارهتعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صادرات ايران صندوق ضمانت
تماس حاصل  012-42004و مرکز تماس 012-42002403امضاي الکترونیکی:دفتر ثبت نام   ی)توکن(با شمارهضاي الکترونیکدريافت گواهی امثبت نام و ، کسب اطالعاتجهت شرکت در مزايده، توانند  متقاضیان می

  مراجعه نمايند. www.setadiran.irنمايند و يا به آدرس اينترنتی 

 21/4/00مورخ  نبهروز چهارش زمان انتشار آگهی در سامانه:

 00/4/00مورخ روز يکشنبه  پايان وقت اداري ساعتلغايت  21/4/00صبح روز چهارشنبه مورخ  00/0از ساعت  مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 

 02/4/00مورخ دوشنبه  روز 00/20 ساعت زمان بازگشایی: 

 02/4/00مورخ دوشنبه  روز زمان اعالم به برنده:
 

 نکات قابل توجه :
، پیشنهاداتالذکر می باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت وديعه شرکت در مزايده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشايی  برگزاري مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق -2

 پذيريد. در بستر سامانه مذکور انجام می ،واريز وجه مزايده و اعالم برنده

 درج و منتشر شده است . 20/4/00مورخ  و اطالعات در روزنامه ايران مزايده فروش امالك مورد نظر نوبت اول آگهی  -1

 مراجعه فرمايند. WWW.EGFI.IRو يا به سايت تماس  ( 100)داخلی  00800080-3و  00341048 هاي براي هماهنگی بازديد و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن -0

  

دومنوبت   

http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.egfi.ir/


 01/4/89 اطالعاتروزنامه 
 

 

 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 10/89شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند،  (1000002011000002)تحت شماره خود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولتتعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
  ايند.مراجعه نم www.EGFI.ir و يا   www.setadiran.irبه آدرس اينترنتی بیشتر  کسب اطالعاتو جهت شرکت در مزايدهتوانند  متقاضیان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01/4/89 روزنامه دنیای اقتصاد
 

 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 10/89شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند،  (1000002011000002) دولت تحت شمارهخود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی تعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
  عه نمايند.مراج www.EGFI.ir و يا   www.setadiran.irبه آدرس اينترنتی بیشتر  کسب اطالعاتو جهت شرکت در مزايدهتوانند  متقاضیان می

 
  

http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.egfi.ir/
http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.egfi.ir/


 10/89مزايده شماره 

ف
دی

ر
 

 آدرس پستی كاربري
 شماره 

 پالك ثبتی

 مساحت عرصه

 )مترمربع(

 مساحت اعیان

 )مترمربع(
 شرایط پرداخت

 مبلغ سپرده

 به ریال

 مبلغ پایه

 به ریال
 زمان بازدید

 صنعتی-زمین 2
انتهاي بلوار اصلی نبش  -بخش انبارها-منطقه ويژه اقتصادي  -جاده شهر بابک 3کیلومتر  -سیرجان -کرمان

 متري  20خیابان 
1320/2240/2031 130000/3   

طی  نقدالباقی305

ماهه14اقساط   
 آزاد 101،111،000،000 1،310،004،000

 با هماهنگی قبلی 40،000،000،000 2،120،000،000 نقد 111/11   200/11800  22طبقه  -برج باران - 41/1پالك  -20هاشمیه  -بلوار هاشمیه -بلوار وکیل آباد -مشهد مسکونی -آپارتمان 1

 با هماهنگی قبلی 0،000،830،000 313،008،300 نقد 248/30   2121/2224  2پالك  -نبش کوجه مسعود -بلوار اطباء -غازيان  -بندرانزلی -گیالن مسکونی -آپارتمان 0

4 

 مسکونی -زمین

 -به صورت يکجا   400/1 2/20080 روبروي آپارتمانهاي پور صادق -خیابان فرهنگ -میدان پروين اعتصامی  -بناب -تبريز

 نقد

 آزاد 0،233،040،000 023،304،000

 آزاد 1،441،113،000 144،111،300   013/10 2/20082 روبروي آپارتمانهاي پور صادق -خیابان فرهنگ -میدان پروين اعتصامی  -بناب -تبريز  3

 با هماهنگی قبلی 22،300،000،000 180،000،000 نقد 03/18   1000/11840 0واحد  - 40پالك  -کوچه شاهین )شهید متحیري(  -باالتر از عباس آباد -خیابان سهروردي  -تهران مسکونی -آپارتمان 1

 با هماهنگی قبلی 11،000،000،000 000،000،000 نقد 240/10   18/8208 41پالك  -کوچه ياسمن يکم -خیابان بوستان يکم -بلوار دانشجو -ولنجک -تهران مسکونی -آپارتمان 8

 مسکونی -آپارتمان 0
شهید کوچه -کوي ريحانی  -خیابان قلیچ خانی شرقی -میدان ملت -خیابان استاد حسن بناء -تهران

 1واحد  1پالك  -رضامند
 با هماهنگی قبلی 8،400،000،000 300،400،000 نقد 03/00   43/23018

 مسکونی -آپارتمان 0
کوچه شهید -کوي ريحانی  -خیابان خلیچ خانی شرقی  -میدان ملت -خیابان استاد حسن بناء  -تهران

 21واحد  -ساختمان مبین - 1پالك  -رضامند
 با هماهنگی قبلی 11،000،000،000 000،000،000 نقد 200/84   43/23013

 ويال 20
 -اولین بن بست سمت راست -اولین چهارراه سمت چپ -کوچه ششم -بلوار امام خمینی -آمل  -مازندران

 مهد کودك مايان -شمالی 0پالك 
 با هماهنگی قبلی 20،430،000،000 022،300،000 نقد 000/10   41-102-020

 210/02   1181/20 1طبقه  -محل شعبه بانک گردشگري -نبش خیابان گمرك -خیابان منتظري -آبادان واحد تجاري 22

 -به صورت يکجا

 نقد

 با هماهنگی قبلی 0،000،000،000 300،000،000

 با هماهنگی قبلی 0،000،000،000 303،000،000 210/02   1181/0 3طبقه  -محل شعبه بانک گردشگري -نبش خیابان گمرك -خیابان منتظري -آبادان واحد تجاري 21

 با هماهنگی قبلی 0،000،000،000 303،000،000 210/02   1181/0 4طبقه  -محل شعبه بانک گردشگري -نبش خیابان گمرك -خیابان منتظري -آبادان واحد تجاري 20

 با هماهنگی قبلی 0،000،000،000 301،000،000 210/02   1181/8 0طبقه  -گردشگريمحل شعبه بانک  -نبش خیابان گمرك -خیابان منتظري -آبادان واحد تجاري 24



 حجره بار فروشی 23
  1کمربندي خرمشهر، خیابان بنیاد شهید آزادگان  -زاهدان

 میدان بار قديم، حجره بار فروشی -بلوار شهید طباطبايی
10800/10   430 

طی  نقدالباقی305

ماهه21اقساط   
 با هماهنگی قبلی 2،100،000،000 210،000،000

 مغازه 21

 اراضی زرنده دهستان ريوند -پل دولت آباد حاشیه بلوار طالقانی  -نیشابور

 با هماهنگی قبلی 2،310،000،000 231،000،000 نقد 11/13   30/00/101

 با هماهنگی قبلی 2،310،000،000 231،000،000 نقد 11/13   30/00/100 مغازه 28

 با هماهنگی قبلی 2،310،000،000 231،000،000 نقد 11/13   30/00/104 مغازه 20

 با هماهنگی قبلی 2،300،000،000 230،000،000 نقد 11/13   30/00/103 مغازه 20

 با هماهنگی قبلی 2،300،000،000 230،000،000 نقد 18   30/00/100 مغازه 10

 با هماهنگی قبلی 2،110،000،000 211،000،000 نقد 18   30/00/104 مغازه 12

 با هماهنگی قبلی 1،010،000،000 101،000،000 نقد 43   30/00/103 مغازه 11

 با هماهنگی قبلی 2،110،000،000 211،000،000 نقد 18   30/00/101 مغازه 10

 قبلیبا هماهنگی  2،400،000،000 240،000،000 نقد 13/3   30/00/002 مغازه 14

 با هماهنگی قبلی 12،300،000،000 080،000،000 نقد 1830   30/00/108 گاراژ 13

 کارخانه 11
شهرك -)شهرك صنعتی خیام نیشابور -انتهاي بلوار توسعه شرقی  1شهرك صنعتی خیام فاز  -نیشابور 

 (810-810صنعتی قطعات

شماره قراردادکارخانه 

03001-03/0/10 
 با هماهنگی قبلی 03،300،000،000 2،000،000،000 نقد 1004 1003

18 
ماشین آالت کارخانه 

 لبنی پاستوکا

شهرك -)شهرك صنعتی خیام نیشابور -انتهاي بلوار توسعه شرقی  1شهرك صنعتی خیام فاز  -نیشابور 

 (810-810صنعتی قطعات
 با هماهنگی قبلی 81،812،000،000 1،320،000،000 نقد      

 تولیدي -زمین  10
روبروي امامزاده شاهزاده قاسم ضلع غربی   -زرقان -جاده شیراز مرو دشت  نزديک 10کیلومتر  -شیراز

 کارخانه  
2142/4003 02011/81   

 به صورت يکجا

5نقدالباقی طی 30

 ماهه14اقساط

 آزاد 11،110،000،000 2،211،040،000

 تولیدي -زمین  10
روبروي امامزاده شاهزاده قاسم ضلع غربی   -زرقان -جاده شیراز مرو دشت  نزديک 10کیلومتر  -شیراز

 کارخانه  
 آزاد 40،100،000،000 2،340،180،000   30012/00 2142/4004

 


