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متقاضیان می توانند با مراجعه  .خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند کدر نظر دارد تعدادی از امال )سهامی عام( ارومیهسیمان شرکت 

شمالی، خیابان به آدرس  سهروردی  شه تهران، خیابان  شهید حمید قدس(، پالک  2اندی شنبه مورخ از دوم  ، طبقه96) شنبه مورخ لغایت رو 40/42/0044روز    01/42/0044ز چهار

ساعت ) ساب  یالر 004440444 با پرداخت مبلغ (09صبح لغایت  8همه روزه به جز ایام تعطیل از  شماره ح شرکت  ملتبانک  9038229316به  )به ازای هر  ارومیهسیمان به نام 

در پاکات در بسته مزایده قرار داده ردیف ملک( اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده 

شر اولین آگهی تاو  شنبهروز  01ساعت  پایان وقت اداری از همان تاریخ ن شانی  01/42/0044 مورخ چهار سفبه ن سدآبادی، تهران، یو ، 206پالک ، 21نبش خیابان آباد، خیابان ا

 .تحویل و رسید دریافت نمایند شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، واحد حراست،

داخلی  42002009444 یا 46022060990 همراهه با شماره تلفن متقاضیان می توانند به منظور هماهنگی الزم برای بازدید و یا هرگونه سوال احتمالی در زمینه امالک موضوع مزاید

 ،خیابان مطهریدر  08/42/0044 مورخ شنبهروز  ظهر 02ساعت نهادهای نظارتی و متقاضیان  ،سیمان ارومیهتماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت  200

ضمنبرگزار می IGIساختمان  ،330شماره  ،بعد از قائم مقام فراهانی سایت اًگردد.  سناد مزایده از طریق    www.urmiacement.com ، www.tamin-cement.com  هایا

www.ssic.ir  پرینت پرداخت وجه می بایست ضمیمه اسناد گردد. وباشد نیز قابل دریافت می 

   

نوع ملکنام شرکت کد ملکردیف
نوع 

کاربری

مساحت عرصه

)متر مربع(

مساحت اعیان

)متر مربع(

پالک  

اصلی/فرعی

قیمت پایه

)ریال(
توضیحاتآدرس ملکمیزان مالکیت

شش دانگ  5748585,000,000,000 /422.620526933اداریساختمانسیمان ارومیه1123
تهران، خیابان  بهشتی، خیابان احمد 

قصیر، کوچه 6، پالک 34

در حال حاضر در اجاره شرکت 

کارگزاری صبا تامین است.

اداریآپارتمان سیمان ارومیه2188
قدرالسهم

مشاع از 485
شش دانگ     63125,000,000,000 /101.646812

تهران، خیابان طالقانی شرقی، نرسیده به 

خیابان شریعتی، پالک 17 ،طبقه 3، واحد 

جنوب شرقی

طبق سند سه دانگ در مالکیت 

سیمان ارومیه و سه دانگ در 

مالکیت شرکت خاک چینی ایران 

می باشد که طبق وکالتنامه 

رسمی، فروش ملک بر عهده 

شرکت سیمان ارومیه می باشد.

تهران

http://www.tamin-cement.com/

