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 بسمه تعالی 
 مقدمه 

نامیده   "مزایده گزار"که در اسناد مزایده پیش رو    10100518071  ملی   شناسه  و  13681  ثبت  شماره  به  ( عام  سهامی)  آ.س.پ   شرکت

  حاضر  مزایده  اسناد  در  مندرج  مشخصات  با   و  ینقد  ا شرایط پرداختب  مزایدهقطعه پارکینگ را از طریق    24تعداد    دندار  نظر در  ،دمی شو

   .  دنمای واگذار صالحیت واجد حقوقی یا  حقیقی اشخاص به به شرح ذیل

 مشخصات مورد مزایده:  
 می باشد.  این اسناد پیوست  بهنقشه جانمایی آنها که نیاد ونک  وبمجتمع کوی ن زیرزمین در طبقات ییهاپارکینگ

 شرایط اختصاصی شرکت در مزایده: 

 است.( آمدهپیوست) پیشنهاد قیمت  جدول که در است یبه شرحبرای هر قطعه پارکینگ   قیمت پایه مزایده -1
بر    به نسبت قطعات فروش رفته در مزایده،  ، مورد مزایده  یرسم  ی کارشناس  ارزیابی ها و انجام   الزحمهو حق  ینشر آگه  های  نهیهز -2

برند   فروشندهسوی  از    یانعقاد قرارداد، مطابق مبلغ اعالم  همزمان با  ندمکلف  مزایده(   گان)برند  انداری است و خر  دهیمزا  گانعهده 

تلقی می    مزایده گزارالذکر جزء اسناد محرمانه  رسمی فوق گزارش کارشناسی   .دنیآن اقدام نما  ینسبت به پرداخت نقد  (مزایده گزار)

 به برنده مزایده ندارد. مورد مزایده  تکلیفی برای ارائه نظریه کارشناسی رسمی  مزایده گزارگردد و  
 حتی   عنوان  هیچ  را تحت  دهیموضوع مزابخشی از    یا  و  تمام  واگذاری  و  انتقال به غیر  حقپیش از انتقال رسمی،  (  مزایده  برنده)  خریدار -3

   .نخواهد داشت دیگر عنوان هر  یا  وکالت صلح، نمایندگی،  صورت به
 نحوه پرداخت ثمن معامله به صورت زیر می باشد:  -4

 همزمان   پرداخت  پیش  عنوان  به  )چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب(نقد  صورت  به  معامله  ثمن  از  درصد  90پرداخت   ✓

 مزایده   برنده به ابالغ از پس  روز کاری ده حداکثر و قرارداد انعقاد با

)از طریق واریز نقدی با ارائه فیش واریزی   رسمی  اسناد  دفتر  در  اسناد  انتقال  با  همزمان  معامله  ثمن  مابقی  درصد  10  پرداخت ✓

   ( ارائه چک تضمین شده بانکییا 

  مابقی  درصد  10پرداخت  رسمی جهت    اسناد  دفتر  حضور خریدار درالزم به ذکر است در صورت فسخ قرارداد به هر دلیل اعم از عدم   -5

و یا عدم ایفای سایر تعهدات قراردادی از سوی خریدار، عالوه بر عودت و تصرف   اسناد تعیین شده جهت انتقال در زمان معامله ثمن

 کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام و جریمه فســخ قرارداد، به نفع فروشنده ضبط و دریافت خواهد شد. درصد از    10مورد مزایده،  
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 : مزایده رایط عمومی شرکت در  ش 

با شرط احراز مالکیت ) اعم از مسکونی، اداری، تجاری ( در مجتمع مسکونی کوی نوبنیاد ونک   یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -1

)در غیر اینصورت به پیشنهاد خرید ارائه شده ترتیب   را دارند مزایدهامکان شرکت در  ،یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع یدارا

 اثر داده نخواهد شد(. 

و محل تحویل    20/06/1401مورخ    شنبهیکروز  پایان وقت اداری  تا    در قبال دریافت رسید،   تکمیل شده اسناد مزایده    تحویلمهلت   -2

 می باشد. دبیرخانه شرکت آ.س.پ 
  ولی به نشانی تهران، خیابان    آ.س.پ محل شرکت    در  21/06/1401مورخ    شنبه  دوصبح روز    10زمان بازگشایی پاکت ها ساعت   -3

 باشد. می ، 16، پالک خیابان عباسپور )توانیر (، عصر
اصل رسید  معرفی نامه و    / با ارائه اصل کارت ملی    ها حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جلسه بازگشایی پاکت -4

 بالمانع بوده لیکن عدم حضور آن ها موجب توقف اجرای جلسه مزایده نخواهد بود.  ، تحویل پاکت
تعیین شده  پایه  فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا کمتر از مبلغ    یا  که ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش و  هاییپیشنهاد قیمتبه   -5

 شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. د و همچنین پیشنهادهایی که بعد از مهلت تعیین شده در آگهی تسلیم نباش
 برنده   با  قرارداد  انعقاد  عدم  و   فروش  از  کامل  انصراف  یا  مزایده  جلسه  تجدید  یا قبول پیشنهادات،   در رد  مزایده گزار -6

 سلب   خود  از خصوص  این  در  را  دعوایی  طرح  یا  اعتراض  هرگونه  حق  مزایده  در  کنندگان  . شرکتمختار است ، دلیل هر به مزایده

 گردد.رده شرکت در مزایده به متقاضی خرید مسترد می، سپدلیلهر  ه  ب  شرکت  صورت رد پیشنهاد خریدار از سوی  در  .نمودند  ساقط  و
هر    ءبه ازازی )و حداکثر به تعداد سپرده واریدهد  ارائه  تواند برای تمامی قطعات قابل قبول خود پیشنهاد قیمت  می  کننده   شرکت  هر -7

ات درخواستی قطع   تعدادبیش از  در    متقاضی  چنانچهریال( امکان و شانس برنده شدن را خواهد داشت.    300،000،000پارکینگ  

پیشنهاد  که باالترین قیمت را    خواهد بود  قطعاتی یا    ، برنده مزایده قطعهحائز باالترین پیشنهاد قیمت شود  )متناسب با سپرده واریزی(

  .استداده
 خواهد بود.    باالتر قیمتبا پیشنهادهای با  ،برنده شدن در مزایده  اولویت -8

، وقوع برای خود محفوظ میدارد که در صورت    در هر زمانحق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را    مزایده گزار -9

 خواهد شد.  رسانیاطالع  https://asp-co.irسایت شرکت به نشانی وباز طریق  یامراتب به صورت کتبی 
و    طیشرا  کلیه  و قبول  مزایده گزاراز سوی    آتی  شروط و تکالیف تعیین شده   کلیه  و ارائه پیشنهاد به منزله قبولمزایده  شرکت در   -10

 . باشدیم مزایده گزارمد نظر و ارائه شده از سوی  فروش مندرج در قرارداد مفاد
 سپرده . رسید خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با ،فروش کمیسیون  تأیید از پس ،برنده مزایده  سوم و دوم اول، نفرات اسامی  -11

 چهارم  نفرات  سپرده.  ماند  خواهد   باقی  شرکت  نزد   مزایده،  برنده   اب   قرارداد  انعقاد   و  اداری  مراحل  سیر  پایان   تا   سوم   و  دوم   اول،  نفرات
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  معتبر  نامه  معرفی با حقوقی اشخاص برای و ملی کارت اصل ها، پاکت تحویل رسید  اصل ارائه با کاری روز 5 مدت ظرف آن از بعد و

 . گرددمی عودت ، شرکت نماینده ملی  کارت و  ها  پاکت  تحویل رسید اصل همراه به

)ابالغ به   مزایده گزاراز سوی  قبول  یاعالم کتب خ یاز تارروز کاری    10مهلت  ظرف  ستیبا یم  متقاضی ده، یبرنده مزا نییپس از تع  -12

قرارداد   و انعقاد  )از طریق ارائه چک تضمین بانکی یا واریز نقدی به حساب(  ثمن معامله  ینقد  بخش  زیوار، نسبت به  برنده مزایده(

 .  دی اقدام نما
)حتی در صورت    12در بند    ثمن معامله در مهلت مقرر  درصد  90  زیعدم واریا    کتبی  انصراف  ای  عدم مراجعه به شرکت  در صورت -13

  سپرده  و   نشده، معامله محقق  (روز کاری  10قرارداد در مهلت    و عدم امضای  تداوم مذاکرات درخصوص مفاد پیش نویس قرارداد

  نماید  سوم  یا  دوم  نفر  با  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  است  مخیر  شرکت  و  گرددمی  ضبط  ارزگ  مزایده  نفع  به  تماما    برنده  مزایده  در  شرکت

  سپرده   که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص.  شد  خواهد  ضبط  مزایده گزار  نفع  به  تماما    نیز  ایشان  سپرده  سوم،  یا   دوم  نفر  امتناع  صورت  در  که

  ساقط   و  سلب  خود  ازتحت هر عنوان    را  کیفری  و  حقوقی  دعوای  طرح  و  اعتراض  هرگونه  حق  گردد،  ضبط  مزایده گزار  نفع  به  ایشان

 . نمودند
از    مورد  که حسب  صورتی  در -14  قیمت   که  برندگانی   مابین  باشند،  داده  پیشنهاد   مساوی  هایقیمت  مزایده  برندگان  از  نفر  یکبیش 

اعالم خواهد شد. در هر  شود و هر کدام قیمت باالتری پیشنهاد دهد به عنوان برنده ، مزایده حضوری برگزار میاند داده  ارائه مساوی

 مکتوب پیشنهادی قبلی کمتر باشد. تواند از قیمت نهادی حضوری تحت هیچ شرایطی نمیشصورت قیمت پی
محل و حصول اطالع از کلیه شرایط، خصوصیات، کمیت و کیفیت موضوع   از  ارائه پیشنهاد از طرف متقاضی به منزله اقرار به بازدید -15

از خود سلب و اسقاط   در آینده  را  مزایده گزارو رجوع به    اعتراضوضعیت موجود بوده و حق هرگونه    مزایده و آگاهی کامل متقاضی از

 . دی نمایم
  فارسی زبان  به  و دقت  با   و  خوانا و   کامل  صورت  به  خوردگی  خط  بدون  متقاضی  توسط  بایست  می   مزایده در  شرکت  تقاضای های  فرم -16

  رسمی  روزنامه   از  نسخه  یک   و  تکمیل   خود  اساسنامه   مطابق  را  مذکور  های   فرم  بایست  می   حقوقی  اشخاص  و   گردد   امضاء   و   تکمیل

  (1  شماره   فرم  در  مندرج  موارد سایر  و) هویتی مدارک  همراه بهممهور به مهر شرکت  و    مجاز  امضاء  صاحبان  و  تغییرات  آخرین  شامل

 . نمایند ضمیمه را
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 : شرکت در مزایده  تحویلی جهتمحتویات پاکت 

پست پیشتاز  حضوری و یا    و از طریق  را در پاکت کامال  الک و مهر شده  مدارک زیردر مهلت مقرر  شرکت کنندگان در مزایده باید  

مهلت دریافت و تحویل اسناد    نمایند. ارسال طبقه اول 16(، پالک ریعباسپور )توان  دیشه ابانیآ.س.پ واقع در خبه دبیرخانه شرکت 

 تمدید نخواهد شد. 

فروش    مزایده   به»مربوط    نام کامل و آدرس شرکت کننده در مزایده و همچنین عبارتباید  الزم به ذکر است بر روی پاکت مزایده  

 « قید گردد. های مجتمع کوی نوبنیاد ونکپارکینگ

 

نزد بانک مسکن    IR-060140040000420000066324فیش واریز وجه به حساب شرکت آ.س.پ  با شماره شبا    -1

ریال )سیصد میلیون ریال( به ازاء هر قطعه پارکینگ درخواستی، بابت تضمین شرکت در   300.000.000شعبه توانیر به مبلغ  

 مزایده. 
و کپی کارت ملی صاحبان امضا  مه رسمی ثبت و آخرین تغییرات  شرکت کنندگان حقیقی / کپی روزنا  برای  کپی کارت ملی -2

 شرکت کنندگان حقوقیمجاز برای 
کپی سند مبنی بر احراز مالکیت متقاضی خرید )اعم از مسکونی، اداری، تجاری( در مجتمع مسکونی کوی نوبنیاد ونک )در    -3

 غیر اینصورت به پیشنهاد خرید ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
 ( مربوط به مشخصات شرکت کنندگان در مزایده به صورت تکمیل شده و امضا )و مهر( شده 2( یا )1فرم شماره ) -4
 ( تعهدنامه شرکت در مزایده به صورت تکمیل شده و امضا )و مهر( شده 3فرم شماره ) -5
 ( پیشنهاد قیمت به صورت تکمیل شده و امضا )و مهر( شده 5( یا )4فرم شماره ) -6
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 ( 1) فرم شماره

 فرم مشخصات )ویژه اشخاص حقوقی( 

 
  :..............................................ملی  شناسه:................................  ثبت  تاریخ:............................  ثبت  شماره.............................  .:.......................... شرکت  نام 

..............  ............ ..... :..................خانم/آقا:    مجاز  امضای  صاحبان  نام: ............................................  مدیرعامل  نام........   ...............:.................. اقتصادی  کد

  و :.............................................  سمت  با...............................  ..:.........خانم /آقا  و............  ...:...............................ملی  کد  با:............................................. سمت  با

..........................................................................................................   ...........................:............................نشانی..........................................  :............ملی  کد  با

 .......... .................. ...:...............همراه تلفن:.............................................. فکس..........................  .......:........... ثابت تلفن....  ...........................:.......... کدپستی

 

 فعالیت  نوع 

 توضیحات  واحد محل  تا سال  از سال  نوع فعالیت 

     

     

     

     

     

 
 مدارک شناسایی اشخاص حقوقی که الزم است در پاکت قرارگیرد: 

 مدارک شناسایی صاحبان مجاز امضاء  کپی -1

  رسمی کشورمندرج در روزنامه  شرکت آگهی آخرین تغییرات آگهی تأسیس و  تصویر -2

 به همراه مهر شرکت قیتوسط صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوامضای ذیل کل صفحات اسناد مزایده  -3
 رقمی ده  پستی  کد ، تلفن و قانونیآدرس اقامتگاه  -4

 

 

 را می پذیرم                                                مدارک و اطالعات فوق قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه                                                                         

 مهر و امضاء متقاضی                                                                              
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 ( 2فرم شماره )

 فرم مشخصات )ویژه اشخاص حقیقی( 

 
: ...............................  از صادره: .......................... شناسنامه شماره:.............................. فرزند..........................  ...:...................................خانوادگی نام و نام  

.......... :............................................................................................................................نشانی...........................:....................کدملی:.................................... متولد

:......................................................  ثابت تلفن: ............................................ کدپستی.................................................................................................................... 

 :.....................................................  همراه تلفن

: ...............................  از صادره: .......................... شناسنامه شماره:.............................. فرزند............................  ..............:.......شریک خانوادگی  نام  و  نام

........................................................................... ................................... ................:..... ینشان :..............................................کدملی:.................................... متولد

 :...................................................  همراه  تلفن:...................................................... ثابت تلفن: ............................................ کدپستی   .......................... .........

 

 سکونت سابقه 

 توضیحات  واحد محل  تا سال  از سال  مسکونی/اداری/تجاری 

     

     

     

     

     

 
 در پاکت )ب( قرارگیرد:  شرکای ایشان )در صورت وجود(کلیه  و اشخاص حقیقی برای الزم استذیل   مدارک شناسایی کلیه  

 (  ملی  کارت مدارک شناسایی اشخاص حقیقی )تصویر کپی -1
 خواناو  دقیقصورت ه ب و همراه ثابت تلفن و )ده رقمی(  پستی  ، کدآدرس -2
 به همراه اثر انگشتامضای ذیل کل صفحات اسناد مزایده توسط شخص حقیقی و شرکاء  -3
 

 را می پذیرم             و اطالعات فوق قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه مدارک                                                                                   

 و شرکاء   متقاضی اثر انگشت و امضاء                                                                                     

 

 



 

      کوی نوبنیاد ونکپارکینگ در مجتمع   فروش مزایده اسناد 

11از  9صفحه   

 
 

 ( 3فرم شماره )

 تعهـدنـامه شرکت در مزایده

 

 .......................  ......................... مورخ ........ .................... به شماره ... .............با توجه به آگهی مزایده منتشره در روزنامه ..

حقیقی: ...............................................   شخص  فرزند   ............................................................... شماره    اینجانب  به  شناسنامه  دارای 

................................ با کد ملی .............................................. به همراه شریک .......................... صادره از ................ ..................................... متولد .........

  .............................................. آقای/خانم  ............ جناب  شماره  به  شناسنامه  دارای   ............................................... متولد  فرزند   .........................

 ................ اعالم می داریم: .......................... صادره از ................................................ با کد ملی .......................................

.................  شناسه ملی............................................ ............ شماره ثبت .............. ..................................................  شرکت/مؤسسه  شخص حقوقی:

با    ................................................. اینجانب  نمایندگی  به   ........................................ اقتصادی  ملیکد  سمت    کد  به   ............................................

........................................................... با کد ملی   .................................. اینجانب  ..................................... و  به عنوان .................  ................ به سمت 

 اعالم می داریم: صاحبان امضای مجاز شرکت 

مندرج در روزنامه، فرم ها و کلیه اسناد و    ( مطابق آگهی شماره .......................... روزنامه ............................. مورخ .............................، شرایط1

 را به دقت مطالعه نموده و کلیه موارد مورد قبول بوده و از زمان بازگشایی پاکت ها و انعقاد قرارداد مطلع و از شرایط عمومی این مزایده  

به طور کامل آگاه بوده و کلیه تعهدات و فرآیند برگزاری مزایده   و  همزاید موضوع بازدید به عمل آورده و از کم و کیف موضوع مزایده  کل

 پذیرم. شرایط را بدون قید و شرط می 

شوم درصورت قرارداده و متعهد می دربستهمزایده را در پاکت  کلیه مدارک الزم برای شرکت در، ( با اطالع کامل از کلیه شرایط مزایده2

یا تکمیل نبودن هریک از مدارک درخواستی یا عدم پذیرش از سوی عدم احراز هریک از شرایط مزایده    به دلیل   برنده نشدن در مزایده

 نمایم.   می هیچگونه اعتراضی نداشته باشم و حق طرح هرگونه دعوایی را از خود سلب و ساقط ، زارکننده مزایدهبرگ

  شرکت  نزد  مزایده  برنده  با  قرارداد  ابالغ   و  انعقاد   و  اداری  مراحل  سیر  پایان  تا  دوم و سوم  اول،  نفرات  ( اینجانب مطلع هستم که سپرده3

 عودت  مدارک معتبر مندرج در شرایط عمومی مزایده  ارائه  با  کاری  روز  5  مدت  ظرف  آن  بعد  وچهارم    نفرات  سپرده  و  ماند  خواهد  باقی

گیرم و به هر دلیلی از عقد قرارداد امتناع ورزم، سپرده شرکت در   های اول یا دوم یا سوم قرارکه اینجانب در رتبه  صورتی  در  . گرددمی

 خود  از  را در این خصوص  کیفری  و  حقوقی  دعوا اعم از  طرح  و  اعتراض  هرگونه  گردد و حقط میضب  مزایده گزاراینجانب به نفع    مزایده

 نمایم. می ساقط  و سلب

 و بطور کامل الک و مهر نمایم. ده قراردا مزایدهدر پاکت نیز گردم این برگه را ( متعهد می4

 ..................... ..................................................... ................ ...................همراه جهت تماس ضروری:  تلفن  و  ................................    تلفن ثابت 

   ......................................................................   ......................................................... ................................... ..................................................نشانی متقاضی: 

    

 مورد تأیید است                                        فوق کلیه موارد صحت  قرائت شد و                                                                                                                          

 و شرکاء   و امضاء متقاضیاثر انگشت    /مهر                                                                                                                             

 

 

 



 

      کوی نوبنیاد ونکپارکینگ در مجتمع   فروش مزایده اسناد 

11از  10صفحه   

 
 

 ت )ویژه اشخاص حقوقی( فرم ارائه پیشنهاد قیم  -( 4فرم شماره )

 

 

 

 

 
 )ریال(  قیمت پیشنهادی قیمت پایه مزایده  )ریال(  نوع پارکینگ  محل استقرار  قطعه تفکیکی  ردیف 

   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  689 1
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  688 2
   6,200,000,000 راسته   - 1زیرزمین  687 3
   6,200,000,000 راسته   - 1زیرزمین  686 4
   6,200,000,000 راسته   - 1زیرزمین  685 5
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  684 6
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  683 7
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  682 8
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  681 9

   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  680 10
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  679 11
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  678 12
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  677 13
   5,400,000,000 مزاحمای آشیا نه  - 1زیرزمین  297 14
   6,750,000,000 آشیانه ای  - 1زیرزمین  69 15
   6,050,000,000 آشیانه ای  - 2زیرزمین  704 16
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  701 17
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  700 18
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  699 19
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  698 20
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  697 21
   5,550,000,000 راسته  -2زیرزمین  696 22
   6,450,000,000 آشیانه ای   -2زیرزمین  692 23
   6,450,000,000 آشیانه ای   -2زیرزمین  691 24

 

 

................ با کد  ..................... اینجانبان خانم/آقای.............  ..................................  مورخ  آگهی مزایده منتشره در روزنامه ..........................  پیرو

سمت.................. ................. ملی...... به   ............... ...................... خانم/آقای  و  ملی......... .........  کد  با  به ..............................  ......................   ...........

مجاز  سمت....................................   امضای  عنوان صاحبان  ..........به  .........................................در شرکت  ثبت  به شماره  و  .......   ...................

 می نماییم. تعداد ..................قطعه پارکینگ ............................... به شرح ذیل تقاضای خرید ................شناسه ملی ......

 مهر و امضا شرکت  . باشدمورد تایید میهرگونه خط خوردگی و یا الک گرفتگی  محتویات فرم باال بدون 

 



 

      کوی نوبنیاد ونکپارکینگ در مجتمع   فروش مزایده اسناد 

11از  11صفحه   

 
 

 ارائه پیشنهاد قیمت )ویژه اشخاص حقیقی( فرم  -( 5م شماره )فر

 

 

 

 

 
 )ریال(  قیمت پیشنهادی قیمت پایه مزایده  )ریال(  نوع پارکینگ  محل استقرار  قطعه تفکیکی  ردیف 

   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  689 1
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  688 2
   6,200,000,000 راسته   - 1زیرزمین  687 3
   6,200,000,000 راسته   - 1زیرزمین  686 4
   6,200,000,000 راسته   - 1زیرزمین  685 5
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  684 6
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  683 7
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  682 8
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  681 9

   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  680 10
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  679 11
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  678 12
   6,200,000,000 راسته - 1زیرزمین  677 13
   5,400,000,000 مزاحمای آشیا نه  - 1زیرزمین  297 14
   6,750,000,000 آشیانه ای  - 1زیرزمین  69 15
   6,050,000,000 آشیانه ای  - 2زیرزمین  704 16
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  701 17
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  700 18
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  699 19
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  698 20
   5,850,000,000 راسته  -2زیرزمین  697 21
   5,550,000,000 راسته  -2زیرزمین  696 22
   6,450,000,000 آشیانه ای   -2زیرزمین  692 23
   6,450,000,000 آشیانه ای   -2زیرزمین  691 24

 

....................... فرزند  ..... ................اینجانب .................. ................................. مورخ  ...................... آگهی مزایده منتشره در روزنامه ............... پیرو

به همراه ...............................  ........ دارای شناسنامه شماره ......................... صادره از .............................. با کد ملی .............................................

ارای شناسنامه به شماره ......................... صادره از ................................. با کد  ........... د.. ......... فرزند ...................................  .......شریک ............

 می نمایم. تعداد .................. قطعه پارکینگ تقاضای خرید به شرح ذیل  ملی ..................................................

 و امضا متقاضی نام  . باشدمورد تایید میهرگونه خط خوردگی و یا الک گرفتگی  محتویات فرم باال بدون 

 


