
 

 م ی/1/69آگهی مزایده

 استان یزد –فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 

متقاضیان . از طریق مزایده عمومی به فروش برساندبا شرایط نقد و اقساط به شرح ذیل ، با وضع موجود و استان یزدنیاز خود را واقع در  امالک مازاد بر در نظر داردمدیریت شعب استان یزد –بانک تجارت 

به مدیریت شعب بانک تجارت استان یزد واقع   10/11/96دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ  وتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک می

در محل ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان یزد به نشانی فوق  11رأس ساعت 11/11/96بازگشایی پاکات در تاریخ . رماینددایره تدارکات و مهندسی  مراجعه ف -طیقه اول –بلوار جمهوری اسالمی –در یزد 

ضمناً متن آگهی درسایت .  کنندگان خواهد رسید  چنانچه تغییری در تاریخ بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت. بالمانع استپاکات کنندگان درجلسه بازگشایی انجام خواهد شد و حضور شرکت

 .                                                                           باشدقابل دسترسی   می www.tejaratbank.irبانک تجارت به نشانی 

  :توضيحات

  نزد بانك تجارت واريز گردد 42412010قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه مي بايست به حساب شماره % 5مزايده معادل مبلغ سپرده شركت در. 

  (.فتي جهت خريد اسناد به هيچ وجه مسترد نخواهد شدمبلغ دريا.)واريز و فيش را ضميمه برگ پيشنهاد نمايندنزد بانك تجارت  42450410ه شماره ريال به حساب كارمزد فروش اسناد ب144ر444شركت كنندگان مبلغ 

 تسليم گردد(دربسته)اكت الك و مهر شده رعايت مفاد فرم پيشنهاد شركت در مزايده الزامي مي باشد و بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون خط خوردگي بوده و درپ. 

 رسند و بازديد از محل با هماهنگي قبلي امكانپذير مي باشد  كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي. 

 بانك در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي باشد. 

 درصورت مساوي بودن قيمت پيشنهادي اولويت با فروش نقدي مي باشد. 

 هزينه آگهي از برندگان مزايده اخذ مي گردد. 

 

 534-34444443و 4:تلفن تماس   

 

http://www.tejaratbank.ir/
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 شرح
مساحت عرصه 

 (مترمربع)

مساحت 

اعیان تقریبی 

 (مترمربع)

 شرایط  پرداخت توضیحات (ریال)قیمت پایه 

1 

سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 

، به سمت  12در شهرستان اردکان ، خیابان صدر آباد ،کوچه 

 9299بلوار دانشگاه پیام نور ، پالک ثبتی 

(   سه دانگ)

5/1291  
2،200،500،000 

 1995مساحت ششدانگ 

 متر مربع است

درصد نقد و مابقی در 15بصورت  و درصد زیر قیمت کارشناسی 10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

1 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین واقع در 

شهرستان یزد ، بلوار جمهوری ، کوچه چهارم استقالل ، کوچه 

مهتاب ، انتهای بن بست دوم مهتاب ، سمت چپ ، پالک ثبتی 

996/5006 

55/959 
 

1،009،990،000 

تخلیه ملک و -متصرف دارد

کلیه هزینه های مترتبهبه 

 عهده خریدار است

ماهه با نرخ سود 90رصد نقد و مابقی در اقساط د90بصورت  

 درصد11

9 

سهم ششدانگ یک بابساختمان  01سهم مشاع از 69/10

واقع در شهرستان یزد ، خیابان امام (خشتی و گلی)مسکونی 

 1/9506خمینی ،انتهای کوچه هتلفرهنگپالک ثبتی 

65/509 590 1،990،592،011 

تخلیه ملک و -متصرف دارد

های مترتبهبه کلیه هزینه 

 عهده خریدار است

ماهه با نرخ سود 60درصد نقد و مابقی در اقساط 15بصورت  

 درصد11

2 
یک قطعه  زمینواقع در شهرستان اردکان ، خیابان صدر آباد ، 

 9/1091، پالک ثبتی  11کوچه 
90/1191 

 
 در طرح تعریض قراردارد 6،195،009،000

درصد نقد و مابقی در 15بصورت   و درصد زیر قیمت کارشناسی10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

5 

یک قطعه زمین محصور واقع در شهرستان یزد ، شهر حمیدیا 

، قاسم نقی ، خیابان سلمان فارسی ، بن بست فارسی ، پالک 

 51/2256ثبتی 

10/190 
 

 اصالحی دارد 592،990،000
با نرخ سود  ماهه96درصد نقد و مابقی در اقساط 15بصورت  

 درصد11

6 

ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه واقع در شهرستان یزد ، 

، پالک  195و  199خیابان کاشانی ، جنب پل راه آهن ، پالک 

 09/19999ثبتی 

 قرارداردتعریض در طرح   19،922،100،000 95/116 95/116
درصد نقد و مابقی در 15درصد زیر قیمت کارشناسی بصورت  10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

0 
شرکت یزد رکاب محل سابق عرصه و اعیان  و ماشین آالت 

 191/2669پالک ثبتیبهادران  –واقع در مهریز 
 تخلیه است 1،109،950،000 900 9200

درصد نقد و مابقی در 15درصد زیر قیمت کارشناسی بصورت  10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

9 

ماشین آالت محل سابق شرکتسهیل تاب یزد عرصه ، اعیان و 

کوچه جنبش -بلوار قائم -ناحیه صنعتی زارچ  -واقع در یزد 

 2اصلیمجزی شده از باقیمانده969فرعی از 196به پالکثبتی

 یزد9بخش  1فرعی از باقیمانده 

 تخلیه است 9،921،090،000 1669 9500
در  درصد نقد و مابقی15درصد زیر قیمت کارشناسی بصورت  10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 



9 

 سهم عرصه و اعیان پالک 01شاع از سهمم 11/99

محل یزد واقع در شهرک صنعتی مهریز 96بخش 201/2691

 شرکت عایق بتن معتمد کویر سابق 

6910 1990 9،116،690،660 

تخلیه ملک و -متصرف دارد

کلیه هزینه های مترتبهبه 

 عهده خریدار است

درصد نقد و مابقی در 90قیمت کارشناسی بصورت  درصد زیر 10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

10 

ثبتی سهم عرصه و اعیان پالک 01سهممشاع از  12/92

یزد بصورت واحد تولیدیواقع در شهرک  6بخش  602/2991

 صنعتی تفت

 9،909،016،999 مشاع 5995

تخلیه ملک و -متصرف دارد

کلیه هزینه های مترتبهبه 

 عهده خریدار است

درصد نقد و مابقی در 90درصد زیر قیمت کارشناسی بصورت  10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

11 

سهم  21/99عرصه و اعیان ششدانگ یکباب مغازه تجاری و 

سهم کارگاه و تعمیرگاه متصل به آن واقع در  01مشاع از 

و  69شهرستان یزد، بلوار شهید حاج حسن دشتی، بین کوچه 

 1/9151و   12259پالک ثبتی  00

02/1550 12/900 9،966،090،299 

مغازه تجاری به مساحت 

 متر مربع تخلیه می 02/15

باشد و کارگاه به مساحت 

متر مربع دارای  90275

 متصرف می باشد

درصد نقد و مابقی در 90درصد زیر قیمت کارشناسی بصورت  10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

11 

فرآوری سهم عرصه و اعیان شرکت 01سهم مشاع از 21/59

کامل معین واقع در شهرکصنعتی جهان آباد میبد پالک یمعدن

 129/5906ثبتی 

10900 5/9925 10،029،692،960 

تخلیه ملک و -متصرف دارد

کلیه هزینه های مترتبه به 

 عهده خریدار است

درصد نقد و مابقی در 90درصد زیر قیمت کارشناسی بصورت  10

 درصد11ماهه با نرخ سود 96اقساط 

19 

شرکت سیم الکی  مجاورسهم زمین  01سهممشاع از 01/29

اصلی  1196زرسازان کویر واقع در مهریز به پالک ثبتی 

 یزد 96بخش  2691

2900 106 1،269،029،222 

تخلیه ملک و -متصرف دارد

کلیه هزینه های مترتبه به 

 عهده خریدار است

ماهه با نرخ سود 96درصد نقد و مابقی در اقساط 90بصورت  

 درصد11

12 
شهرک  -شرکت آذین بسپار واقع در مهریز محل سابق

 2691فرعی 1009پالک ثبتی -صنعتی 
6015 911179 16،901،920،000 

تخلیه ملک و -متصرف دارد

کلیه هزینه های مترتبهبه 

 عهده خریدار است

ماهه با نرخ سود 96درصد نقد و مابقی در اقساط 90بصورت  

 درصد11

15 

شرکت سیم  سابقمحل ( سوله) باریششدانگ یک باب ان

الکی زرسازان کویر واقع در بلوار شهید عابدی به پالک ثبتی 

 یزد 2اصلی بخش  1292فرعی از  65

95/011 95/1102 19،692،295،000 
 

ماهه با نرخ سود 96درصد نقد و مابقی در اقساط 90بصورت  

 درصد11

16 

 191/119/9260 ثبتییک باب منزل مسکونی به شماره

در اردکان بلوار جهاد سازندگی جنب یزدواقع  10خش ب

 (مابین میدان شفق و شهید فهمیده)آموزشگاه میالد
 

125755 15670 1،915،290،000 
 

 نقدی

10 
یزد واقع در  5بخش  10209ششدانگ زمین به پالک ثبتی 

 (حوالی دهنو) مزرعه ریسمانی
196 * 221،000،000 

 
 نقدی



19 

محل سابق )ششدانگ ساختمان تجاری ملکیت و سرقفلی 

بلوار امامزاده جعفر پالک ثبتی  واقع در( شعبه بانک تجارت 

 1912و1909

195 109 95،195،950،000 
 

 نقدی

 90،922،119،669 296701 مشاع 1/1951–یزد ، بخش چهار  -آپارتمان باران  19
 

 نقدی

 9،901،165،991 05751 مشاع 1/1951-پارتمان باران یزد ، بخش چهار آ 10
 

 نقدی

 9،190،116،010 09720 مشاع 9/1951—آپارتمان باران یزد ، بخش چهار 11
 

 نقدی

 9،101،901،691 69715 مشاع 2/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  11
 

 نقدی

 1،291،690،591 56721 مشاع 5/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  19
 

 نقدی

 2،201،209،599 91799 مشاع 6/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  12
 

 نقدی

 2،019،120،292 91702 مشاع 0/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  15
 

 نقدی

 9،209،299،959 09760 مشاع 9/1951 --آپارتمان باران یزد ،بخش چهار   16
 

 نقدی

 9،151،291،615 01751 مشاع 9/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  10
 

 نقدی

 1،999،265،116 69769 مشاع 10/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  19
 

 نقدی

 1،519،902،905 59761 مشاع 11/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  19
 

 نقدی

 2،629،920،011 99709 مشاع 11/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  90
 

 نقدی

 9،092،959،520 09760 مشاع 19/1951—آپارتمان باران یزد ، بخش چهار 91
 

 نقدی

 9،919،959،109 09750 مشاع 12/1951-ارتمان باران یزد ، بخش چهار  آپ 91
 

 نقدی

 9،129،000،906 02729 مشاع 15/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  99
 

 نقدی

 1،052،609،526 62702 مشاع 16/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  92
 

 نقدی

 1،296،190،991 60710 مشاع 10/1951 --ن باران یزد ، بخش چهار  آپارتما 95
 

 نقدی

 2،299،919،992 101719 مشاع 19/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  96
 

 نقدی

 9،609،601،902 09791 مشاع 19/1951 --آپارتمان باران یزد ، بخش چهار   90
 

 نقدی



 

 

 9،992،921،220 99769 مشاع 10/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  99
 

 نقدی

 9،169،916،999 06795 مشاع 11/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  99
 

 نقدی

 1،095،691،105 60719 مشاع 11/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  20
 

 نقدی

 1،902،596،902 59790 مشاع 19/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  21
 

 نقدی

 2،996،969،051 101716 مشاع 12/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  21
 

 نقدی

 9،519،995،191 09729 مشاع 15/1951–آپارتمان باران یزد ، بخش چهار  29
 

 نقدی

 10،091،095،025 190752 مشاع 16/1951 --آپارتمان باران یزد ، بخش چهار   22
 

 نقدی


