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 3/1/1401شماره  -امالک مازاد بانک ایران زمینشرایط مزایده فروش 

 گزار )مالک( مزایده
نشانی: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان به  10320503079و شناسه ملی  399279ثبت  شمارهبه  (عام)سهامی بانک ایران زمین گزاردهیمزا

و  533721)سهامی خاص( به شماره ثبت با نمایندگی شرکت آتیه نیک امین سبز1919913853کدپستی  187شمس تبریزی شمالی، پالک 

، خیابان سپر ، نلسون ماندالخیابان تهران،به نشانی:  30/6/1401مورخ  61552/1401شماره  قراردادبه موجب  14007938641شناسه ملی 

 می باشد. 1518644136کدپستی  ومد، طبقه 14پالک 

 موضوع مزایده امالکمشخصات 
 22/08/1401وزنامه دنیای اقتصاد مورخ ر 3/1/1401مندرج در آگهی مزایده شماره متقاضی امالک مشروحه زیر از لیست امالک مشروحه 

عرصه  پالک ثبتی آدرس ملک وضعیت کاربری نام شهر ردیف
 )مترمربع(

اعیان 
 )مترمربع (

قیمت پایه 
 مزایده )ریال(

%  5سپرده 
 قیمت پایه

 توضیحات

           

           

 

 سپرده شرکت در مزایده
بصورت چک بانکی تضمین شده در وجه حساب بایست این مبلغ را باشد که متقاضی میمی درصد قیمت پایه 5معادل سپرده شرکت در مزایده 

تهیه و چک را همزمان با   مرکزیشعبه  زمیننزد بانک ایران شرکت آتیه نیک امین سبزبنام  ir 400690050001101201658001شماره شبا 

 .نمایدو رسید دریافت تحویل  ،تحویل اسناد مزایده

 نماید . ارائه متقاضی مزایده می بایست چک بانکی مورد اشاره را از مبدا حساب بانکی خود 

 شرایط پرداخت مبلغ موضوع مزایده 

 شرایط نقدی –الف 
 :بشرح ذیل پرداخت نماید شدنبرنده  هغ پیشنهادی را بعد از دریافت ناملبایست مببرنده مزایده میباشد در امالکی که فروش به صورت نقدی می

 بعد از اعالم برنده شدن. روز10چک تضمین شده بانکی حداکثر  به صورت)با احتساب مبلغ سپرده شرکت در مزایده( مبلغ 30% -1

 .بعد از اعالم برنده شدنروز  60  مبلغ حداکثر 30% -2

 .بعد از اعالم برنده شدنروز  120  مبلغ حداکثر 35% -3

 بعد از اعالم برنده شدن(. روز 130)حداکثر رسمی هنگام انتقال سنددر مبلغ  5% -4

فوق قرارداد فروش از سوی مزایده گر مطابق نمونه قرارداد پیوست این اسناد  1بعد از دریافت چک های فوق و وصول مبلغ چک ردیف های  -5

 مالک مورد مزایده خواهد بود.امضا و مبادله خواهد شد و با امضا و مبادله این قرارداد ، برنده مزایده 

 شرایط فروش اجاره به شرط تملیک –ب 
 در امالکی که فروش آن به روش اجاره به شرط تملیک می باشد برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی را بعد از دریافت نامه برنده شدن به

 شرح زیر پرداخت نماید .

روز  بعد  10)حداکثر  % (  18)ساله با احتساب سود مصوب بانکی5در اقساط  %50 -2  ه شدن (روز بعد از اعالم برند 10)حداکثر  نقد % 50 – 1

   از اعالم برنده شدن (

مراه متقاضیان روش خرید اجاره به شرط تملیک ابتداً بایستی فرم اعتبار سنجی خود را قبل از شرکت در مزایده از بانک ایران زمین دریافت و ه-

نمایند .ملک مورد نظر پس از اعتبارسنجی مجدد بانک و اخذ تایید و حائز شرایط بودن متقاضی و طبق شرایط قرارداد اجاره  مدارک مزایده ارسال

)پیوست (واگذار خواهدشد در صورت عدم تایید اعتبار نهایی فروش نقدی مدنظر می باشد و در صورت عدم تمایل متقاضی  تملیک  به شرط

 مسترد می گردد .وی سپرده 

را از مربوطه های روز بعد از اعالم برنده شدن چک 10حداکثر  در هر دو حالت فروش نقدی یا اجاره به شرط تملیک  بایستایده میبرنده مز -

 صادر و تحویل دهد.گزار )بانک( مبداء حساب بانکی خود در وجه مزایده
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 ایدهتحویل موضوع مز
( قرارداددرصد مبلغ  95) 3تا  1موضوع مزایده بعد از وصول و تسویه کامل ردیف های  ،باشدتحویل امالکی که روش فروش انها نقدی می –الف 

 مطابق شرایط قرارداد و طی صورتجلسه ای تحویل برنده مزایده خواهد شد.

مطابق و  معرفی ضامنین مبلغ قرارداد و  %50پس از وصول  ،باشدتحویل امالکی که روش فروش آنها به صورت اجاره به شرط تملیک می –ب 

 شرایط قرارداد و طی صورتجلسه ای تحویل برنده مزایده خواهد شد.

 :نمایدگزار تحویل مزایده ،بایست همراه پیشنهاد قیمتکه متقاضی می یاسناد مزایده و مدارک
 .شرایط مزایدهاوراق  -1

صفحات اول و و کارت ملی متقاضیان )شخص حقوقی( کپی آگهی روزنامه آخرین تغییرات و صاحبان امضاء مجاز و کپی  /متقاضی -2

 .اعضاء هیأت مدیرهشناسنامه تغییرات 

 .شناسنامه اول و تغییرات صفحات  متقاضی / متقاضیان )شخص حقیقی( کپی کارت ملی و -3

 و کپی رسید تحویل چک. مزایده شرکت درسپرده  چک بانکی تضمین شده بابتکپی  -4

 (.گردد توسط متقاضی مهر و امضاءالزم هست تمام صفحات متن قرارداد پیش نویس قرارداد ) -5

 پیوست ( 2)فرم شماره .برگ پیشنهاد قیمت -6

 (پیوست  3و اعالم شماره حساب )فرم شماره  موضوع مزایدهرویت  تعهدنامه -7

 در دوره برگزاری مزایده. به متقاضیانارسالی مدارک احتمالی  -8

متقاضیانی که شرایط فروش اجاره به شرط تملیک را انتخاب کرده مخصوص اخذ شده از شعب بانک ایران زمین ) برگ اعتبار سنجی  -9

  و با هماهنگی شرکت ( اند

 زمان و محل تحویل اسناد مزایده

را تکمیل و همراه سایر اسناد مزایده مهر و امضاء نموده (  2)فرم شماره برگ پیشنهاد قیمت  ضمن بازدید از ملک مورد نظر ، بایستمتقاضی می

تهران،خیابان نلسون شرکت آتیه نیک امین سبز به نشانی: دبیرخانه  تحویل 08/09/1401مورخ  سه شنبهروز  16 ساعتو در پاکت در بسته تا 

 و رسید دریافت نماید. نموده، طبقه دوم 14پالک ماندال، خیابان سپر ، 

 ت )پیشنهادات(ازمان بازگشایی پاک 

 بازگشایی و صورتجلسه خواهد شد. آتیه نیک امین سبز در جلسه شرکت12/09/1401مورخ  شنبهروز  11ت )پیشنهادات( در ساعت اپاک

 جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است .در  "کارت ملی و معرفی نامه "حضور متقاضی )شخص حقیقی ( و نماینده شخص حقوقی با شرط ارائه 

 انتخاب برنده مزایده

که قیمت  یگزار بررسی و اشخاصتوسط مزایده 19/09/1401روز شنبه مورخ تا متقاضیان حداکثر  اسناد و مدارکت اصورتجلسه بازگشایی پاک

روز 10کنندگان حداکثر تا انتخاب و سپرده سایر شرکت دوماول و نفرات  بعنوان ست )حداکثر دو متقاضی(اگزار مورد قبول مزایده آنان یپیشنهاد

 ،گزار نباشدمزایده مورد قبولچنانچه هیچ یک از پیشنهادات  .مسترد خواهد شد (  3فرم تعهد نامه )فرم شماره بعد به حساب بانکی اعالم شده در 

 مسترد خواهد شد. اعالم شده ایشان به حساب بانکی روز  10سپرده تمامی متقاضیان حداکثر تا 

اعالم کرده، موضوع  (2)فرم شماره دکه در برگ پیشنها یابتدا به برنده اول از طریق پست به آدرس، اول و دومنفرات  انتخاببعد از گزار مزایده -

 وضمن انعقاد قرارداد مراجعهگزار مزایدهبه  اعالم برنده شدنبعد از روز  10بایست حداکثر و ایشان مینمود اعالم خواهد را برنده شدن ایشان 

 تحویل نماید.ی اقساط را اچک همندرج درشرایط مزایده  و انجام سایرتعهدات،

سپرده  ،ها اقدام ننماید چک تحویل و نسبت به ایفای تعهدات خود ،اعالم برنده شدنبعد از  روز10چنانچه متقاضی )برنده اول( حداکثر  -

 شد. دقیقاً برای نفر دوم تکرار و با ایشان نیز مشابه نفر اول اقدام خواهدمراحل گزار ضبط و این شرکت در مزایده ایشان به نفع مزایده

 سایر شرایط مزایده
 .باشدنمیمورد قبول و مغایر با اسناد مزایده فاقد سپرده  ،مشروط ، مخدوش ،مبهم  پیشنهادات .1

 مختار است.بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل داشته باشد گزار در قبول یا رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مزایده .2

 را به غیر ندارد. (مورد مزایدهملک )منافع کل یا بخشی از و برنده مزایده قبل از تسویه کامل ثمن معامله ، حق فروش و واگذاری عین  .3

بنام شخص یا اشخاص دیگری وجود دارد در این صورت هزینه  سندامکان انتقال  ،در صورت تسویه کامل ثمن معامله و با درخواست برنده .4

 می بایست این هزینه ها تسویه شود. سندهای متعلقه از قبیل مالیات، و غیره به عهده برنده مزایده است و قبل از انتقال 

 رم شماره یک ـف
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نویس و پیشاسناد مزایده ، نماید که از مورد مزایده بازدید کرده و از کم و کیف آن آگاهی کامل دارد و تمام اسناد و مدارکمی عالممتقاضی ا .5

صورت عدم دقت ردشرایط امضا نموده و آدرس و مشخصات خود را بصورت کامل اعالم کرده است.  از قرارداد را بررسی و با آگاهی کامل

این اسناد  ءبا امضا ایشانباشد و مسئولیت عواقب احتمالی آن به عهده متقاضی میمزایده  ر و سایر اسناد و شرایطدر بررسی اسناد مذکو

گزار باشد و مزایدهنماید که تمام مقررات و شرایط را مطالعه و قبول دارد و هیچگونه اعتراضی بعد از برگزاری مزایده پذیرفته نمیاعالم می

 .به برنده تحویل خواهد داد و وضعیت موجود اعالمیشرایط نیز ملک موصوف را با 

 پس از ارائه پاکات مزایده و اخذ رسید از دبیرخانه امکان انصراف مقدور نمی باشد . .6

ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی در حکم آن است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف مورد مزایده وفق مفاد مندرج در کلیه بندها کامالً  .7

 سناد از خود سلب و ساقط می نماید.مطلع بوده و حق هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را در هر زمینه با امضاء این ا

شرایط مزایده را امضاء و اثر انگشت )جهت افراد حقیقی( و مهر و  هایهشرکت در مزایده و برگمستندات بایست کلیه قاضی خرید میمت .8

 تسلیم نماید. شرکت آتیه نیک امین سبز و همراه پیشنهاد قیمت به نماید حقوقی (امضاءهای مجاز )جهت اشخاص 

بایست مشخصات خود و قیمت پیشنهادی را در شود و متقاضی میهمراه اسناد مزایده پیش نویس قرارداد فروش به متقاضی ارائه می .9

دربسته، تحویل نماید. )سایر جاهای خالی از جمله مشخصات جاهای خالی قرارداد درج و قرارداد را امضا و مهر و همراه سایر مدارک در پاکت 

ها و ... پس از اعالم برنده شدن تکمیل خواهدشد( بدیهی است کل شرایط مندرج در قرارداد مذکور در صورت برنده اعالم شدن مبلغ چک

 متقاضی و امضای قرارداد توسط مزایده گزار، برای طرفین الزم االجرا خواهد بود.

د و درصد سهم نهای مزایده را امضا و مهر نمایبرگه یبایست تماممی ءد کلیه شرکانشخاص بصورت مشترک در مزایده شرکت نمایچنانچه ا .10

در هر حال پیشنهاد  .بصورت تضامنی خواهد بودگزار در قبال مزایده. بدیهی است مسئولیت شرکاء هم در پیشنهاد درج شود ءهر یک از شرکا

 باشد. و در یک پاکت ایکجخرید باید بصورت 

ت نقل و انتقال به عهده فروشنده و هزینه دفترخانه )اعم از حق التحریر و حق الثبت ( بالمناصفه به عهده فروشنده )مزایده گزار( و امالی .11

 )برنده مزایده( می باشد. خریدار

به عهده فروشنده بوده و پس از تحویل مورد مزایده،  تا قبل از تحویل مورد مزایده و سایر هزینه های مرتبط با ملک هزینه عوارض شهرداری .12

 به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.

که اسناد مزایده را دریافت  یو شرایط اسناد مزایده قبل از مهلت تحویل پاکت، موضوع تغییر بصورت کتبی به اشخاص مفاددر صورت تغییر  .13

شماره فاکس و همراه  ،اسناد و مدارک مزایدهدریافت زمان شد، لذا ضرورت دارد اشخاص  کس اعالم خواهدارسان و یا فکردند از طریق پیام

 .نمایندخود را جهت امکان تماس اعالم 

 مراجعه نمایند.  امالک موضوع مزایدهجهت بازدید از با هماهنگی قبلی 07/09/1401 تاریختا  23/08/1401از تاریخ توانند متقاضیان می .14

 این مبلغ باید قبل از مبادله قرارداد تسویه گردد. و بودهعهده برنده مزایده به )به نسبت ( هزینه کارشناسی و آگهی مزایده  .15

در ماه به صورت روزشمار  ( درصد )یک و دو دهم%   2/1مبالغ اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت نماید به ماخذ  خریداردر صورتی که  .16

 تخفیف نقدی برای وی اعمال خواهد شد.

 خلع ید از امالک متصرفدار برعهده خریدار می باشد . .17

تا  عی منتقل خواهد شد و درصورت وجود بدهی احتمالیاسناد مالکیت واحدهای تجاری بدون دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتما .18

 . میباشد ه فروشنده آن به عهد هزینه تاریخ تحویل ملک 

درج مشخصات کامل ملک مورد پیشنهاد ، مخصوصاٌ شماره ردیف ملک )مندرج در آگهی روزنامه ( همچنین مشخصات پیشنهاد دهنده نام  .19

 و نام خانوادگی ، شماره تلفن همراه ، آدرس پستی و کدپستی )به صورت واضح ( بر روی پاکت پیشنهاد الزامی است .

گردد از باشد و متعهد مینامه و دستورالعمل اجرائی آن میمکلف و ملزم به رعایت قانون مبارزه با پولشوئی و آئین . متقاضی )خریدار( .20

هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی شود، خودداری نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مذکور، تمامی مسئولیت آن متوجه 

 باشد. خریدار می

با شماره  شیران   توانند با آقایمتقاضیان می و هماهنگی جهت بازدید ، در شرایط مزایده و نیاز به اطالعات بیشتر در صورت ابهام
 تماس و سواالت و ابهامات خود را مطرح فرمایند. سرکار خانم حیدری  88779859و شماره  09125878564

، موجود و مساحتوضعیت از  یبا علم و آگاهشماره ملی ....................................  /ملی به شماره شناسهاین شرکت/ اینجانب .................................... 
 .............................................................................................................حروف ....... )بهریال  ..............................خود را جمعاً به مبلغ ................ یشنهادیپ قیمت

 با وضع موجود که رویت کردم تحویل اینجانب خواهد شد.  ملکبشرح برگ پیشنهاد قیمت اعالم نموده و آگاهی کامل دارم که ( الیر

 امضاء متقاضیو نام                                                                                              

 رم شماره یک ـف
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 (( 3/1/1401شماره  مزایدهشرکت در )) فرم پیشنهاد قیمت 

***************************** 

 با سالم،

دنیای  روزنامه در مندرجمتعلق به بانک ایران زمین، 3/1/1401شماره بازگشت به آگهی مزایده فروش 

.......................  به شماره ...........شرکت ..... بدینوسیله اینجانب/ 22/08/1401اقتصاد مورخ 

ملک ردیف .... جدول  خریدمتقاضی  منمایمیاعالم  فرزند...............صادره از ................................................ثبتملی/

 مطابق شرایط پیوست با قیمت پیشنهادی  ................................................  ریال )به حروف مندرج در آگهی

 .............................................................................................ریال( می باشم. 

 

 

 

 : مهر و امضاء -نام خانوادگینام و   

 

 نشانی:

 کدپستی:

 : تماستلفن 

 : تاریخ

 

 

 

 

 

  دورم شماره ـف
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 (3/1/1401شماره  فرم رسید دریافت اسناد مزایده)) 

 

................................... اینجانب .............................................. به شماره ملی .................................... به نمایندگی ........

دنیای موضوع آگهی روزنامه   3/1/1401 امالک مازاد بانک ایران زمین به شماره فروشمتقاضی شرکت در مزایده 

های شرایط شرکت در مزایده، فرم پیشنهاد نمایم تعداد ............ برگ شامل فرمگواهی می22/08/1401مورخ اقتصاد 

شرکت آتیه  نویس قرارداد فروش و اسناد و مدارک پیوست شرایط مزایده را از دبیرخانهو پیش قیمت، تعهدنامه

 ام.دریافت نموده نیک امین سبز

                                                                       

 

 نام و امضاء و اثر انگشت        

 شماره تماس ثابت :             

 شماره تماس همراه :         

 

 

 یک نسخه دبیرخانه شرکت آتیه نیک امین سبز -
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 ((3/1/1401شماره  فرم رسید تحویل اسناد مزایده))

 

شود در ساعت ................... روز ........................ مورخ ....... / ......../ ....... یک عدد پاکت سربسته میبدینوسیله گواهی 

 د.گردی شرکت آتیه نیک امین سبز به شماره .................. توسط .................................... تحویل دبیرخانه

 

 

 

 

 نام و امضاء تحویل گیرنده                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 .بایگانی شود شرکت آتیه نیک امین سبز  در دونسخه تهیه شود و یک نسخه نزد دبیرخانه
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 ((3/1/1401مزایده شماره  تعهدنامه))

 

 دنیای اقتصاد روزنامه در ره اینجانب / این شرکت ........................................... متقاضی شرکت در مزایده منتش

.............متعلق به بانک  شماره ردیف به  ملک موضوع مزایدهنمایم که بدینوسیله گواهی می 22/08/1401مورخ  

شوم که در صورت برنده شدن مطابق شرایط مزایده را مطالعه کرده و متعهد می ت و کلیه اسناد ویرو را ایران زمین

 .این شرایط اقدام و تعهدات خود را انجام خواهم داد

ضمناً به پیوست اصل چک بانکی تضمین شده به مبلغ ............................... ریال )................... تومان(در وجه 

.........................................  بنام شرکت آتیه نیک امین سبز نزد بانک ایران زمین بابت سپرده حساب شبا شماره  ...

شرکت در مزایده و همچنین برگ شرایط شرکت در مزایده به همراه پیش نویس قرارداد امضاء شده توسط اینجانب 

 ارسال میگردد.

............................................. نزد بانک .................................................. به نام اینجانب / ضمنًا شماره حساب .........................

غ اد ، مبلاین شرکت  ................................................................... اعالم و تقاضا می گردد تا در صورت عدم قبول پیشنه

 ........................... )................... تومان( سپرده شرکت در مزایده را به حساب معرفی شده مسترد )واریز( نمایید.

 

 

 نام و امضاء مهر / اثر انگشت متقاضی                                                                             

  سهرم شماره ـف


