
 م/3/95آگهی مزایده شماره  

 فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
 

   فورو  برسوان     بوه    از طریو  ماایو ع ومووم     شرایط نقد و اقساا   با و در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجوود  بانک تجارت     

          بانهوان  در تهوران بوه ادارع مهن سو  و اموالک واقوع در خیابوان ،زادن ، بوی  خیا        ، کسب اطالوات بیشتر، بازدی  از امالک ، دریافت بور  درخواسوت شورکت در ماایو ع    توانن  جهت م  متقاضیان 

اسوتانها بوه    مراکوا  و در( ) طبقه هشوتم ه دبیرخانه کمیسیون معامالت وم عب 3/5/95)طبقه پنجم( و تسلیم پیشنهادات خود ح اکثر تاپایان وقت ادارن مورخ بانک تجارتنواب و اسکن رن ، ساختمان 

انجام واقع در تهران به نشان  فوق  محل ساختمان م یریت امور ت ارکات و مهن س در صبح  10رأس ساوت 11/5/95محل م یریت شعب منطقه مربوطه مراجعه فرماین   بازگشای  پاکات در تاریخ

 شرکت کنن گان خواه  رسی      یرد، مراتب تلفن  به اطالعکنن گان درجلسه بازگشای  بالمانع است  چنانچه تغییرن در تاریخ  بازگشای  پاکات صورت گخواه  ش  و حضور  شرکت

 باش  قابل دسترس  م   www.tejaratbank.irضمناً مت  ،گه  درسایت بانک تجارت به نشان  

 توضیحات: 

 ناد بانک تجارت واریا گردد  01821474% قیمت پایه ماای ع من رج در ،گه  م  باش  که م  بایست به حساب شمارع 5مبلغ سپردع شرکت در ماای ع معادل  .1

)ضمناً مبلوغ دریوافت  جهوت خریو        ناد بانک تجارت(واریا و فیش را ضمیمه بر  پیشنهاد نماین   01854879حساب کارماد فرو  اسناد به شمارع ریال )به 200ر000شرکت کنن گان مبلغ  .2

 اسناد به هیچ وجه مسترد نخواه  ش ( 

 عی  و ب ون خط خوردگ  بودع و درپاکت الک و مهر ش ع )دربسته(تسلیم گردد روایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در ماای ع الاام  م  باش  و بهان پیشنهادن بای  از حیث مبلغ مشخص و م .3

 کلیه امالک ورضه ش ع با وضعیت موجود به فرو  م  رسن  و بازدی  از محل با هماهنگ  قبل  امکانپذیر م  باش    .4

 بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارم  باش   .5

 ای ع اخذ م  گرددهاینه ،گه  از برن گان ما .6

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.tejaratbank.ir/
http://www.tejaratbank.ir/


 021-66927220و     021-66925347تلف :           تهران

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان       

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه )ریال(

 931-1م  1

 حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع

خیابان شوش شرقی ، نبش کوی حبیب ،             ، تهراندر 

 321پالک 

- 43 2.000.000.000  

 

 نقدی

 931-1ت  2

 محل سابق شرکت تهران مهکام نامی به همراه 

ماشین آالت مربوطه واقع در شهرستان رباط کریم، 

 شهرک صنعتی نصیرآباد، میدان شقایق،  

 B 68، قطعه  7نبش ارغوان

72/2721 1142 17.496.000.000 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و 

مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 931-2ت 3

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، 21سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان دوم، پالک 

 61958/3526طبقه چهارم شمال غربی، پالک ثبتی 

 3.900.000.000 34/74 مشاع
 دارای یک واحد پارکینگ می باشد

 موقعیت اداری می باشد

 

 

 نقدی

 931-3ت  4

جاده خاوران ، مسعودیه  تهران ،  یک قطعه زمین واقع در

، انتهای خیابان شهید کلهر ، روبروی بیمارستان حضرت 

   976/138مهدی )عج( ، پالک ثبتی 
3700 - 3.000.000.000 

 بصورت وکالتی واگذار می شود 

 خارج از محدوده شهری می باشد
 نقدی

5 
-16م

931

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

 خیابان کریم خان زند ، بعد از خیابان ایرانشهر ، 

 51037/6933سابق ( پالک ثبتی  164)  152پالک 

 

15/164 مشاع   40.000.000.000  

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 931-21م  6

 یک واحد آپارتمان اداری واقع در تهران خیابان 

 کریمخان زند، بین خیابانهای قائم مقام فراهانی و 

، 23آبان، پالک  13خردمند شمالی، نرسیده به داروخانه 

 37335/6933طبقه هشتم جنوبی، پالک ثبتی 

 

  5.400.000.000 93/127 مشاع

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 931-22م  7

یک واحد آپارتمان اداری واقع در تهران ، خیابان 

 کریمخان زند، بین خیابانهای قائم مقام فراهانی و 

 ، 23آبان، پ  13خردمند شمالی، نرسیده به داروخانه 

 37334/6933طبقه هشتم شمالی، پالک ثبتی 

 

  5.300.000.000 77/128 مشاع

 

 نقددرصد  30

 ماهه 18درصد  70



 931-24م 8

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، بعد از ائمه اطهار، نبش کوچه 

 54246/4476، پالک ثبتی 523سوم شرقی، پالک 

 مشاع

80/218 
87/111 15.800.000.000 

 22/40اعیان شامل دو قطعه مساحت 

 تجاری و انبار تجاری  79/20و 

 86/50به مساحت 

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 931-25م 9

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

 خیابان شوش شرقی، بعد از خیابان ارج )ابراهیمی(، 

و  4409و  507/4762، پالک ثبتی 172پالک 
4677 

218 85/165 25.350.000.000 

  

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 932-3ت 10

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

شریعتی، باالتر از پل سید خندان، مقابل پمپ بنزین، 

، طبقه چهارم شمال غربی، 7، واحد45کوچه پیروز، پالک 

 14270/47پالک ثبتی 

 2.715.300.000 10/43 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 932-5م 11

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان 

فردوسی، پائین تر از چهارراه استانبول، نبش ضلع جنوبی 

 10/134و9و8، پالک ثبتی 255کوچه بلژیک، پالک 
- 

 144همکف 

 50/76نیم طبقه 

 32زیرزمین 
75.000.000.000 

  

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 932-8م  12

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در  تهران ،خیابان 

ولیعصر ، نرسیده به تقاطع جمهوری ، نبش کوچه نظام ، 

 ، 1139ساختمان علومی طبقه همکف ، پالک 

 2695جزء پالک ثبتی 

- 
 60همکف 

 5/34طبقه :  نیم
17.500.000.000 

  

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 932-9م 13

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان 

 جمهوری، نبش خیابان فخررازی ،

 6/3776پالک ثبتی  

- 
 53همکف:

 40/21نیم طبقه :
12.500.000.000 

 

اخذ مجوز جهت تغییر شغل وکلیه 

 مترتبه بعهده برنده مزایده هزینه های 

 می باشد

 
  

 

 

 نقدی

 

 932-11م 14

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

خیابان قزوین، روبروی شرکت دخانیات، جنب مرکز تلفن 

 204/1316نواب صفوی، پالک ثبتی 

 طبق سند
127 

 وضع موجود
158 

 127همکف 

 67نیم طبقه 
23.550.000.000 

وکلیه هزینه ها بعهده  سنداصالح 

 خریدار می باشد

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 932-12م 15

ششدانگ سرقفلی به استثناء یک شانزدهم آن و سه 

دانگ مالکیت محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

 ،76خیابان مصطفی خمینی، بازار حضرتی، پالک 

 4504/4503پالک ثبتی  

 عرصه پس از اصالحی
107 

50/136 55.000.000.000 

 شامل:  79طبق پایانکار سال 

 50/17تجاری 

 119انبار تجاری 

 

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50



 932-14م 16

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، خیابان مختاری، نبش 

 19/3302، پالک ثبتی 530کوچه نیک صفت، پالک 

 12.500.000.000 31/84 مشاع
 قسمتی از ملک در طرح تعریض

 می باشد 

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

17 
-15م

932 

  سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، جوادیه،

ده متری اول، نبش کوچه مغازه ای، پالک ثبتی 

708/2426 

- 
 77همکف 

 70/103زیرزمین 
 طرح تعریض قرار دارددر  10.850.000.000

 

 نقدی

 933-2ت 18

محل سابق شرکت قطعات عرصه و اعیان و ماشین آالت 

قم، شهرک صنعتی  -واقع در اتوبان تهرانپیشرفته آریا 

، خیابان سروستان، خیابان مهستان، 3شمس آباد، فاز 

  415-1633، قرارداد 4خیابان گلسرخ 

4800 3565 211.144.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 933-13م 19

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهریار، 

 بلوار آزادگان ، ضلع شمال غربی پل شباهنگ،

 1746/62پالک ثبتی  

 مشاع
 17/89همکف 

 10/45نیم طبقه 
 دارای پایانکار تجاری می باشد  7.500.000.000

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 933-14م 20

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

 خیابان نواب ، نرسیده به خیابان آزادی ، نبش 

 1275/2267خیابان کلهر ، پالک ثبتی 

 مشاع
 74/74زیرزمین 

 55/111همکف 
23.350.000.0000 

 دارای پایانکار تجاری می باشد 

 زیرزمین به همکف متصل می باشد 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 934-1م 21

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

خیابان آیت اله کاشانی، بین بلوار باکری )آسیا( و شهرزیبا 

،  پالک ثبتی 275) کنار پل  (، جنب پالک 

346/2111 

300 50/95 28.582.000.000 

 

 دارای پایانکار تجاری می باشد 

 

 

 نقدی

 934-5ت 22

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، 60جمالزاده شمالی، کوچه صدوقی، پالک 

 476/3936شمال غربی طبقه سوم، پالک ثبتی 

 3.910.550.000 72/111 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی

 934-6ت 23

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، طبقه چهارم،12کلهر، نبش خیابان کاوه، پالک 

 43/2160پالک ثبتی  

 3.787.000.000 25/135 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی

 934-7ت 24

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، طبقه دوم، 47آزادی، خیابان بهبودی، پالک 

 529/2271پالک ثبتی 

 مشاع

11/77  

 به انضمام بالکن بسته

52/10 
2.832.140.000 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی

 934-8ت 25

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

، طبقه سوم، 261انقالب، خیابان جمالزاده شمالی، پالک 

 543/3947پالک ثبتی 

 3.951.600.000 72/131 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی



 934-9ت 26

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، جنب بانک ملی، 

 ، طبقه دوم، 94پالک 

 3930و  3927و  21/3926پالک ثبتی 

 5.098.880.000 34/159 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی

 934-10ت 27

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، طبقه دوم جنوبی، 458جمالزاده شمالی، پالک 

 239/3938پالک ثبتی 

 4.444.160.000 85/138 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی

 

 934-11ت  28

خیابان نواب،  یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،

باالتر  از میدان جمهوری، خیابان کلهر، نبش خیابان کاوه 

 13/2160، طبقه پنجم، پالک ثبتی 12)بهزاد(، پالک 

 3.150.000.000 25/135 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 934-11م 29

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

میدان پونک، مجتمع تجاری بوستان، جنب ورودی 

 و بازارچه یاس،  1اردیبهشت 

 35042/118الی  35036پالک ثبتی 

51/184 51/184 26.750.000.000 

جلد سند مالکیت ششدانگ  7دارای 

جداگانه می باشد که بصورت واحد در 

 آمده است

 

 نقدی

 

 934-12ت  30

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان دکتر 

شریعتی، پائین تر از خیابان خواجه نصیر، کوچه صدیق، 

 ، طبقه پنجم غربی، 10، واحد 2پ 

 218/6812پالک ثبتی 

 4.950.000.000 03/170 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 934-13ت  31

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

شریعتی، خیابان خواجه نصیر، کوچه معززی، بن بست 

 86/6802، پالک ثبتی 8دوم، پالک 

 2.450.000.000 47/86 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 934-14ت  32

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

، 12آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه اخوان، پالک 

 28/3949طبقه دوم، پالک ثبتی 

 3.430.000.000 42/133 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 934-15ت  33

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان دکتر 

شریعتی، پائین تر از خواجه نصیر، نبش کوچه صدیق، 

 384/6812، طبقه سوم، پالک ثبتی 120پالک 

 6.000.000.000 35/198 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 می باشدمترتبه بعهده خریدار 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 934-17ت  34

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،، خیابان 

انقالب، خیابان نجات الهی، نبش کوچه مراغه، ساختمان 

 ، طبقه پنجم شرقی،22کورش، پالک 

 24/3340پالک ثبتی  

 4.600.000.000 03/153 مشاع
های متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70



 934-19ت  35
یک باب ساختمان مسکونی واقع در تهران، شهرک غرب، 

 5169/74، پالک ثبتی 9مهستان، کوچه پنجم، پالک 
782  

 مترمربع آن اوقافی می باشد( 17/212)مقدار 

 8/319زیرزمین : 

 8/312همکف : 

 8/312اول : 
140.000.000.000 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

مترتبه بعهده خریدار می باشد )مقدار 

موقوفه آستان قدس رضوی  17/212

 می باشد(

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 935-2م 36

مسکونی واقع در تهران،  -یک باب ساختمان تجاری

 ، 2خیابان سهروردی جنوبی، نبش کوچه زاهدان، پالک

 3334/6933پالک ثبتی 

20/287 
 مترمربع  956

 طبقه 4در 
23.546.000.000 

 2واحد مسکونی و  6اعیانی مشتمل بر 

 مترمربع 142واحد تجاری به متراژ 

) سرقفلی واحدهای تجاری متعلق به  

 غیر می باشد(

 اخذ پایانکار بعهده خریدار می باشد  

 

 

 نقدی

 935-3م  37

شعبه بانک واقع در تهران ملکیت و سرقفلی محل سابق 

 پارس، بزرگراه وفادار غربی،نبش بلوار مطهری

 3002/85پالک ثبتی ،  2) قنات کوثر( ، پالک  

 9.000.000.000 50/132 مشاع

با قرارداد عادی واگذار می گردد و کلیه 

هزینه های اخذ و انتقال سند و بدهی ها 

به شهرداری و سایر سازمانها بعهده 

 باشد.خریدار می 

 نقدی

 935-5م  38

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع درتهران، 

خیابان شریعتی، بین خیابان یخچال و دوراهی قلهک ، 

 19/3093و18، پالک ثبتی 1460پالک 

 مشاع
10/112همکف:  

67نیم طبقه :  
84.000.000.000 

 بدون درنظر گرفتن نیم طبقه در 

 قیمت گذاری 

 دارای دوجلد سند مجزا می باشد 

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 935-13م  39

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک 

 ، 659واقع در تهران ، خیابان سهرودی شمالی، پالک 

 8006/6933جزء پالک ثبتی 

- 
 92همکف :  

 48نیم طبقه :  
 بانک می باشددارای پایانکار با کاربری  40.000.000.000

 

 نقدی

 49-10ت 40

سهم یک باب ساختمان مسکونی  100سهم مشاع از  56

واقع در تهران، خیابان استاد معین، خیابان هاشمی، 

 ، 1434نرسیده به بزرگراه آیت اله سعیدی، پالک 

 63322/2395پالک ثبتی 

08/95 

 پس از اصالحی 

60/82 

35/75 2.408.000.000 
کلیه هزینه های متصرف دارد، تخلیه و 

  مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 

 نقدی

 49-30ت 41

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،، خیابان 

 ولیعصر)عج( ، نرسیده به چهار راه طالقانی ،کوچه 

 ، 2، بن بست رحیم زاده  1رحیم زاده ، رحیم زاده 

 ، طبقه اول شرقی 22/3544پالک ثبتی 

 2.200.000.000 67/54 مشاع
دارای یک باب انباری به مساحت 

 متر مربع 40/14

 

 

 نقدی

 021-66927220و   026-32219501  -  2    : تلف       البرز

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 49-4ت 42

واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، جاده  یک

مالرد، بعد از انبار نفت، شهرک منظریه، بلوار بهار 

، طبقه 32آزادی، خیابان نوذری اول، کوچه صبری، پالک 

 39530/163اول جنوبی، پالک ثبتی 

 1.728.220.000 94/132 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 خریدار می باشدمترتبه بعهده 

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50



 49-5ت 43

سهم ششدانگ یک واحد  100سهم مشاع از  70

آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، منظریه، انتهای 

، ساختمان 80خیابان ششم شرقی، بعد از پارک، پالک 

ارکیده، طبقه سوم شمال شرقی، پالک ثبتی 

44045/163 

 625.800.000 50/74 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 49-16ت  44

یک باب ساختمان مسکونی واقع در بیدگنه مالرد ، 

 ،  10خیابان بسیج ، کوی بوعلی، پالک 

 1989/84پالک ثبتی 

36/152 100 500.000.000 
و کلیه هزینه های متصرف دارد، تخلیه 

  مترتبه بعهده خریدار می باشد

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 49-17ت 45

سهم ششدانگ باشگاه اسب سواری  6سهم از  67/0

اسواران واقع در شهرستان کرج ، کردان ، کوهسار ، 

 962/326روستای شنده ، پالک ثبتی 

 می شود.با وضع موجود واگذار  8.710.000.000 79/4072 5/33527

 

 

 نقدی

 49-18ت  46

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج ، 

 ، 55خیابان شهید بهشتی ، خیابان پدیدار ، پالک 

 621/157تفکیکی ، پالک ثبتی  4طبقه دوم ، قطعه  

  1.458.000.000 108 مشاع 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 49-21ت  47

سهم یک واحد آپارتمان مسکونی واقع  100سهم از  26

 در شهرستان کرج ،گلشهر، ویالی شرقی ، انتهای 

 طبقه اول، 81خیام شرقی ، خیابان هجرت، پالک 

  4708/169پالک ثبتی  

 687.283.576 90/139 مشاع 

 دارای پارکینگ و انباری می باشد

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 بعهده خریدار می باشدمترتبه 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 49-22ت  48

دانگ ( یکباب مغازه واقع در  5/1سهم )  6سهم از  5/1

 برغان ، ابتدای خیابان کمالی، روبروی پاساژ طالئی 

 7177/155) میوه فروشی محتشم (، پالک ثبتی 

 575.000.000 60/29 مشاع 
های  متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه

  مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 49-23ت  49

سهم ششدانگ عرصه و اعیان محل  100سهم از  53

سابق شرکت تک شیر واقع در شهرستان اشتهارد ، 

 شهرک صنعتی کوثر ، خیابان چهارم غربی، 

 1766/305و  1765پالک ثبتی 

6294 1051 4.240.000.000 

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات 

و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 

نماید ، متصرف دارد و با وضع موجود 

 به فروش میرسد 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 49-26ت 50

سهم یک باب ساختمان مسکونی،  6سهم مشاع از  09/3

واقع در شهرستان کرج، نظرآباد، الغدیر جنوبی، خیابان 

 4382/69، پالک ثبتی 37274، پالک 18غدیر 

 طبق سند
 360 

 پس از اصالحی
 348 

 168زیرزمین 

 168همکف 

 168اول 

 80/15دوم 

2.488.212.197 
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50



 934-20ت 51

شهرستان کرج، یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 

فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه 

، طبقه دوم جنوبی ، 5پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 

 64658/163پالک ثبتی 

 959.130.000 83/85 مشاع

 دارای پارکینگ و انباری می باشد. 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

52 
-21ت 

934 

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، 

فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه 

، طبقه دوم شمالی، 5پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 

 64657/163پالک ثبتی 

 913.000.000 80/89 مشاع

 دارای پارکینگ و انباری می باشد. 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

53 
-22ت 

934  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، 

فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه 

، طبقه سوم شمالی، 5پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 

 64659/163ثبتی پالک 

 821.760.000 64/89 مشاع

 دارای پارکینگ و انباری می باشد. 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 934-23ت 54

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، 

جنب درمانگاه  فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی،

، طبقه سوم جنوبی، 5پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 

 64660/163پالک ثبتی 

 871.700.000 67/85 مشاع

 دارای پارکینگ و انباری می باشد. 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 021-66927220و  0413-5565059،ذربایجان شرق      تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

55  31-18ت 

 

عرصه و اعیان محل سابق نساجی تبریز ) قالیبافی ( واقع 

 در شهرستان آذرشهر ، راه روستائی ینگی کند ، 

 1561/2019و  1560پالک ثبتی  

 

7700 2835 40.000.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

65  31-19ت 

عرصه و اعیان محل سابق نساجی تبریز ) قالیشوئی ( ، 

آذرشهر ، راه روستائی ینگی کند ، واقع در شهرستان 

 1559/2019-1558پالک ثبتی 

 

7555 1426 39.500.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 31-25ت 57

عرصه و اعیان ومستحدثات مجتمع تجاری ، مسکونی ، 

فرهنگی ، ورزشی و تفریحی آذر ساتراپ واقع در 

غربی شهرستان تبریز ، انتهای خیابان عباسی ، ضلع 

 3496و  1/3495میدان شهید فهمیده ، پالک ثبتی 

73/4142  50/26314 370.233.250.000 

 طبقه 13برج مسکونی  2مشتمل بر 

 14705واحد به مساحت  70مجموعا 

قسمت تجاری به مساحت  –متر مربع 

متر مربع و فرهنگی ورزشی و  2939

متر  50/8670تفریحی به مساحت 

 مربع می باشد

 

 

 

 نقدی



 021-66927220و  044-32238028،ذربایجان غرب     تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

85 33-1ت 

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ماکو ، 

پالک ثبتی  انتهای بلوار شهید قنبری، فلکه گاز، 

366/14 

 

32/316  
   2170    

 19.954.080.000 طبقه بانضمام زیرزمین 6در

بصورت وکالتی واگذار می شود و اخذ 

پایان کار و هزینه های مترتبه بعهده برنده 

 مزایده می باشد.

 

 نقددرصد  50

 ماهه 12درصد  50

 021-66927220و  031-32343889اصفهوان   تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

95  34-1م 

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ، بلوار کشاورز 

گذر غربی اتوبان شهید حبیب الهی ، گذر شمالی ، کنار 

 13شهرداری منطقه 

 

300 - 11.371.500.000 

با قرارداد عادی واگذار می شود ، اخذ 

سند و هزینه های مترتبه بعهده خریدار 

 می باشد

 

 نقدی

 34-7ت  60

 

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان، 

( ، بن بست 3خیابان دانشگاه، کوچه شهید خوشاب )

 ، 2، طبقه دوم، واحد 23سمت چپ، پالک 

 584/4794پالک ثبتی 

 

 7.592.940.000 48/187 مشاع

با حق استفاده از پارکینگ مشاعی به 

 51/9انضمام انباری به مساحت 

 مترمربع

 

 

 نقدی

16  34-10م  

 

دانگ ملکیت و ششدانگ سرقفلی  6دانگ مشاع از  3

یکباب مغازه ) محل سابق شعبه میانچال ( واقع در 

شهرستان کاشان ، خیابان میرعماد ، بعد از راسته اصلی 

 2542بازار ، روبروی مسجد میانچال ، پالک ثبتی 

 

20 

15زیرزمین   

20همکف :   

15نیم طبقه :   
8.725.000.000  

 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 

26  34-14م  

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در 

شهرستان کاشان، خیابان امیرکبیر، فین بزرگ، پالک ثبتی 

 3095/753/34و  3094و  3093

 

 

50/526 
 238همکف 

 135اول 
13.602.500.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50



36  34-27ت  

مسکونی واقع در شهرستان خمینی یک باب ساختمان 

شهر، بعد از سه راه دورچه ،محله قرطمان، خیابان 

، کوچه برادران، مقابل 35، کوچه شماره 33قرطمان 

 240/89، پالک ثبتی 10پالک 

 

 65/241طبق سند 

 173پس از اصالحی 
130 757.000.000  

 

 

 نقدی

 021 -66927220و 051 - 32225821تلف :     خراسان رضون

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

46  35-5م 
یک قطعه زمین واقع در شهرستان چناران ، جاده آسیائی 

 130پالک ثبتی  579، مقابل نیروی انتظامی ، قطعه 
 با قراداد عادی واگذار می شود  10.400.000.000 - 740

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 021 -66927220و 056 - 32445033تلف :     خراسان جنوب 

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

56  35-14ت  

اعیان محل سابق شرکت پارس طوس واقع در عرصه و 

شهرک صنعتی بیرجند )بلوک کانی های فلزی(، خیابان 

 59الی  52، قطعات  8تالش شرقی، نبش تالش شرقی 
7260 49/1238 6.386.280.000  

 

 نقدی

66  35-47ت 

اعیانی و حق بهره برداری محل سابق شرکت 

صنعتی، کنسروسازی واقع در شهرستان بیرجند، شهرک 

 ، 3801، نبش شمال غربی، قطعه  3بلوار همت، همت 

 144/1584پالک ثبتی 

4428 1308 3.904.400.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

76  35-50ت  

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق کارخانه تولید 

کنسرو غیرگوشتی واقع در شهرستان مود، ابتدای روستای 

 381/1163مرتوند، پالک ثبتی 

30/24051 86/956 11.444.235.000  

 

 نقدی

 021 -66927220و  061-32211469تلف :     خوزستان

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 36-15م  68

 

شعبه واقع در شهرستان ملکیت و سرقفلی محل سابق 

مسجد سلیمان ، خیابان آزادی، حدفاصل فلکه باشگاه و 

 16532/1و  18570ایستگاه سرکوره ها ، پالک ثبتی 

 

  4.035.000.000 24/157طبق سند  مشاع

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70



96  36-22م 

 

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در 

 شهرستان شوش دانیال ، روستای ابوذر غفاری ، 

 خیابان اصلی 

 

 بصورت قرارداد عادی واگذار می شود  1.501.000.000 141 141

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 021-66927220و    028 -  33241192قاوی    تلف : 

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 38-2م  70

اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان )محل سابق شعبه 

 بانک( واقع در شهرستان آبیک، روستای زیاران، 

 20/11خیابان شهدا، پالک ثبتی 

 اوقافی 

 1455طبق سند 

 25/118زیرزمین 

 93/274همکف )شعبه( 

 21/174همکف )مسکونی( 
 عرصه اوقافی می باشد 2.600.000.000

 

 نقدی

021-66927220و  071-32306276فارس   تلف :    

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 39-7م 71

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان شیراز، 

 خرداد، مجتمع تجاری خلیج فارس،  15چهارراه 

 51/7136پالک ثبتی 

- 
 69/88همکف 

 88/24نیم طبقه 
23.409.332.000  

 

 نقدی

 39-14م 72

یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان 

 صاحب الزمان،مرودشت ، خیابان انقالب، روبروی مسجد 

و  2472و 2471 -2999/100پالک ثبتی  

2473/100 

5/115 

 5/115همکف شعبه  

 60/33نیم طبقه شعبه 

 126اول مسکونی 
25.564.114.000 

 دارای صورتمجلس تفکیکی و 

 سند مجزا می باشد 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 021-66927220و  034-32615007تلف :     نکرما

 ردیف
 شمارع

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 41-9ت 73

یک باب ساختمان با پروانه تجاری واقع در شهرستان 

کرمان، خیابان هزار و یک شب، نبش جنوبی کوچه 

 358/5،  پالک ثبتی 2شماره

 

915  
 پس از اصالحی 

76/793 
660 117.126.383.580  

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 021-66927220و  013 -33661075گیالن    تلف :  

 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال ( مساحت تقریب  اویان      مساحت ورصه )مترمربع( شرحشمارع  ردیف



 ) مترمربع (   پرون ع

 42-45ت  74

سابق شرکت تعاونی چینی تولم واقع عرصه و اعیان محل 

در شهرستان صومعه سرا، شهرک صنعتی هفت دغنان، 

 98/47/62پالک ثبتی 

 

3270 1864 6.516.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 021-66927220و  011-33367259-60-61مازن ران    تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 43-2م 75

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در 

شهرستان ساری، خیابان انقالب، مابین میدان ساعت و 

 1240کوچه بازار نرگسیه،  پالک ثبتی 
80 

 80زیرزمین 

 80همکف 

 40نیم طبقه 

 87اول 

80.544.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 43-3م 76

 یک باب ساختمان تجاری اداری و اموال اثاثیه موجود 

) محل سابق مدیریت شعب بانک تجارت ( واقع در 

شهرستان ساری ، خیابان انقالب ، روبروی استانداری ، 

 1168نبش انقالب ششم ، پالک ثبتی 

  647عرصه طبق سند 

 492 وضع موجود

طبقه به انضمام ،  5شامل 

زیرزمین و نیم طبقه مجموعاً 

 مترمربع  2689
167.414.900.000  

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 43-4م 77
یک قطعه زمین واقع در شهرستان ساری ، خیابان انقالب، 

 1073انقالب ششم ، جنب اولین سه راهی پالک ثبتی 

  414طبق سند 

375وضع موجود   
20 10.555.000.000 

کاربری قدیم ملک بصورت مسکونی 

 بوده ، در حال حاضر فاقد کاربری

 می باشد  

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 43-7ت 78

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ساری ، 

خیابان مدرس ، کوچه شهید مستشرق ، انتهای بن بست ، 

 3161پالک ثبتی 

5/576  180 5.746.750.000  

 

 نقدی

 43-13ت 79

دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان هتل  84/1

آپارتمان آوا واقع در شهرستان تنکابن ، بلوار دکتر فاطمی 

بلوار هالل احمر ، جنب هالل احمر ، ضلع غربی رودخانه ، 

 7275/413پالک ثبتی 

50/535  
2625 

 با وضع موجود واگذار می شود 18.676.000.000 طبقه 6در 

 

 نقدی

 43-33ت 80

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان بابل، 

 ، طبقه اول واحد غربی، 5کوی بعثت، کوچه بعثت

 23/7/2446پالک ثبتی 

 700.000.000 24/64 مشاع
 دارای پارکینگ و انباری می باشد

 عرصه ملک اوقافی می باشد

 

 نقدی

 43-60ت 81

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان نور، 

خیابان مسجد جامع، نرسیده به سه راه شیر )دانشگاه(، 

 مجتمع مسکونی گلسار، طبقه پنجم، 

 7931/14پالک ثبتی 

 1.213.750.000 10/81 مشاع
 دارای پارکینگ و انباری می باشد

 

 

 نقدی



 43-62ت 82

یک قطعه  سیر و یک مثقال و دو نخود از ششدانگ 23

زمین با بنای احداثی واقع در شهرستان بابل، میدان اول، 

، 10حمزه کال ، همت آباد، انتهای کوچه فجر جنوبی 

 3711/113/2326پالک ثبتی 

9/118 
96  

  105.727.000 )کلنگی(

 

 نقدی

 43-81ت  83

 

محل سابق شرکت خاک آلی سبزینه واقع در شهرستان 

رویان کجور، آب پری، جاده  30نور، رویان، کیلومتر 

 10/14روستای کدیرسر ، پالک ثبتی 

 

39482 
  30.000.000.000 668 )اوقافی( 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 43-98ت 84

سهم ششدانگ یک  3800سهم مشاع از  27/2889

باب ساختمان تجاری مسکونی ) ملک هتل الماس ( واقع 

 ، در شهرستان عباس آباد ، خیابان امام خمینی

  374/5روبروی پمپ بنزین ،پالک ثبتی  

3800 3072 39.881.050.000 

واحد  12واحد تجاری و  2مشتمل بر 

دارای متصرف می باشد و با  - مسکونی

 وضع موجود واگذار می شود .

 

 

 نقدی

 

 43-99ت 85

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان تنکابن، 

 خرم آباد، خیابان شهید مطهری، کوچه شهید محمودپور،  

 714/22پالک ثبتی 
776 175 1.468.900.000  

 

 نقدی

 43-113ت 86
یک قطعه باغ واقع در شهرستان تنکابن، قریه علی آباد، 

 62/26دهستان گلیجان، پالک ثبتی 
 اصله نهال کیوی می باشد 200دارای  1.892.500.000 - 3785

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

87 
-129ت 

43 

محل سابق شرکت نئوپان ساری پویا واقع در شهرستان 

، شهرک صنعتی، میدان 6سلمانشهر، خیابان آرا، کیلومتر 

 C1ان شهید ا براهیم جهانین، خیاب

19500 56/3707 40.171.805.000 

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات 

و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید ، 

 

 نقدی

88 
-151ت 

43 

یک قطعه زمین واقع در شهرستان بابل، امیرکبیر غربی، 

 متری جدید،  35اوشیب، خیابان 

 551/48/3624پالک ثبتی 
220 - 5.940.000.000  

 

 نقدی

 43-159ت 89

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان آمل، 

خیابان امام رضا، بلوار شهید منفرد نیاکی، امیر چهلم، 

 ، بن بست اول سمت راست، 8کوچه شهید فاطمی 

 714/22، پالک ثبتی  7پالک 

6/233 5/103 1.400.000.000  

 

 

 نقدی



90 
-161ت 

43 

یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن )بصورت دو 

دستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه( واقع در شهرستان 

، کوچه 11متری شاهد، نبش شاهد  20آمل، خیابان نور، 

 236/52، پالک ثبتی  1پنجم شرقی )نسیم(، پالک 

35/271 377 3.556.425.000 

متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه 

های مترتبه بعهده خریدار می باشد ، 

عرصه  سهم ششدانگ 9یک سهم از 

 اوقافی می باشد.

 

 

 نقدی

 021-66927220و  086  - 32232115:   تلف  مرکان 

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 45-5م 91

 یک قطعه زمین واقع در شهرستان خمین ، جاده خمین به

محالت ، گلدشت ، روبروی بهزیستی ، پالک ثبتی 

271/2 

1200طبق سند   

 پس از اصالحی
195 

 در مسیر طرح تعریض قرار دارد 312.000.000 -

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 45-6ت 92

 

محل سابق شرکت فرآیند فوم واقع در شهرستان زرندیه، 

 ساوه، شهرک صنعتی مامونیه،  -اتوبان تهران

 خیابانهای هفتم و نهمبین 

 

75/21340  1200 19.161.562.500 
مترمربع در مرحله فونداسیون  6300

 می باشد

 

 نقدی

 021-66927220و  076-32226821هرماگان تلف  : 

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 پرداختشرایط  توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 46-3ت 93
یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بندرلنگه، 

 14969کوی رودباری، پالک ثبتی 
81/383  105 321.905.000  

 

 نقدی

 46-48ت 94

 

یک قطعه زمین و مستحدثات موجود در آن )محل سابق 

اسکله صدور شن و ماسه شرکت فرا ساحل بندر( واقع در 

 1/1151کرگان، پالک ثبتی شهرستان میناب، روستای 

30000 350000 26.757.683.386  

 

 

 نقدی

 021-66927220و  081-38271920(  261هم ان تلف  : ) داخل  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (



 47-4م  95

ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان یک باب 

شهریور، جنب بانک سپه  17نهاوند میدان ابوذر، خیابان 

و  2/1120، پالک ثبتی محل سابق شعبه بانک تجارت()

 1119و  1119 /1/3و2و 1/1120.1120

 محل ساختمان شعبه و حیاط پشت 15.823.950.000 5/797 5/418

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 47-12ت 96

محل سابق واحد تولیدی چینی بهداشتی واقع در 

 جاده اراک، شهرک  11شهرستان مالیر، کیلومتر 

 77، قطعه شماره 15صنعتی سهند، پالک 

 

 

2625 1061 5.507.450.000 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و 

مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 47-14ت  97

محل سابق یک واحد صنعتی به همراه با ماشین آالت 

موجود )تولید بلوک یونولیتی( واقع در شهرستان 

جاده کنگاور، ناحیه صنعتی آریکان،  8تویسرکان، کیلومتر 

 14، پالک ثبتی 75خیابان کارگر، قطعه 

 

2940 35/1730 10.390.140.637 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و 

ت شهرکهای صنعتی را رعایت مقررا

 نماید

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 021-66927220و  023-33324759سمنان   تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 48-5ت 98

اقامتی و پذیرایی نیلوفر واقع در عرصه و اعیان مجتمع 

تهران، -شهرستان ایوانکی، ضلع شمالی جاده سمنان

 16/175، پالک ثبتی  2کیلومتر 
1192 5/4000 34.829.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 48-29ت 99

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت دنیای 

صنعتی  سبز قومس واقع در شهرستان سمنان، شهرک

 ،3شرق، فاز یک، میدان نبوت، خیابان صنعت 

 224و  5/225و  459/1/217پالک ثبتی  

5000 67/1417 22.612.185.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 48-30ت 100

عرصه ، اعیان و ماشین آالت  محل سابق شرکت کیانا 

صنعت، واقع درشهرستان سمنان، شهرک صنعتی شرق ، 

کارفرمایان ، صنعت یک ، پالک ثبتی خیابان 

 224و5/225و1/217

2000 994 2.857.350.000 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط 

شرکت شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 48-47ت  101

یکباب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دامغان ، 

 روستای جزن ، شهرک جدید ، آخرین خیابان ،  

 1067/7پالک ثبتی 
200 55 255.000.000  

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70



 021-66927220و  077-33554531بوشهر   تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

210  51-8ت 
یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان کنگان، 

 837/3، پالک ثبتی 7خیابان آزادی، فرعی 
80/773 310 2.236.810.000 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 باشدمترتبه بعهده خریدار می 

 

 نقدی

310  51-10ت  

 عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت 

چرمینه دوزان واقع در شهرستان بوشهر، شهرک صنعتی 

 10069/3768، بلوار خلیج فارس، پالک ثبتی 2شماره 

16/2236 763 5.218.940.000  

 

 نقدی

410  51-23ت 

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت فرد 

آپادانا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، پالست 

 2431/3768خیابان سالمت، پالک ثبتی 
5000 1230 26.122.418.069  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

021-66927220و    054   -  33349220تلف   :       سیستان و بلوچستان  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 52-5ت  105
یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان زاهدان، 

 22762تقاطع خیابانهای مولوی و مدرس، پالک ثبتی 
35/221 345 5.412.200.000  

 

 نقدی

 52-9م 106

بانک واقع در ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 

متری  16شهرستان زاهدان، خیابان شهید رجایی، نبش 

 1/14609مسجد صدیقیه ، پالک ثبتی 

71/93 23/95 1.671.295.000  

 

 نقدی

 021 -66927220و    066- 33219817لرستان :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات پایه ) ریال (قیمت 

 57-2ت 107

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دورود ، 

متری شفا،  18روبروی ترمینال ، شهرک سینا ، خیابان 

 5610/118پالک ثبتی  
140 30/384 2.920.000.000  

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70



 57-8ت 108

 یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان درود ، 

 متری ، نبش جانباز جنوبی ،  18کوی جانبازان ، خیابان 

 3083/117پالک ثبتی 

44/192 300 2.415.740.000  

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 57-9ت 109

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد، 

کوچه ابوذر، فرعی دوم،   میدان امام حسین، خیرآباد،

 44461پالک ثبتی  
200 140 2.715.000.000  

 

 درصد نقد 50

 ماهه 18درصد  50

 021-66927220و  0353-5244523یاد    تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 پرداختشرایط  توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 59-33ت  110

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان اردکان ، 

 خیابان جهاد سازندگی ، بین میدان شهید فهمیده و 

 231/3460میدان شفق ، پالک ثبتی 

 

55/245 7/156 1.803.652.500  

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 021-66927220و  024-33323061زنجان   تلف :  

 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 مساحت ورصه )مترمربع( شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 71-1ت 111

یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک 

 و  3جنب خیابان صنعت  9زنجان ، خیابان یاوران 

 5خیابان توسعه 

53/9148 - 8.233.677.000 

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات 

و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 
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 71-2ت 112

یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک 

 و  3جنب خیابان صنعت  9زنجان ، خیابان یاوران 

 5خیابان توسعه 
9170 - 7.794.500.000 

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات 

و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 

 

 درصد نقد 30

 ماهه 18درصد  70

 71-3ت 113

یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک 

 و  3جنب خیابان صنعت  9زنجان ، خیابان یاوران 

 5خیابان توسعه 

53/9148  7.593.279.900 

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات 

و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 
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114 

 

 71-4ت

 

یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک 

 و 3جنب خیابان صنعت  9زنجان ، خیابان یاوران 

 5خیابان توسعه 
9170  7.519.400.000 

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات 

و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 
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 021 -66927220و  017-32522473 - 32527350گلستان  تلف : 



 ردیف
شمارع 

 پرون ع
 )مترمربع(مساحت ورصه  شرح

 مساحت تقریب  اویان     

 ) مترمربع (  
 شرایط پرداخت توضیحات قیمت پایه ) ریال (

 72-23ت  115

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان گرگان، 

،  46بلوار سی متری رسالت، گرگان جدید، رسالت 

 شمال شرقی، پالک ثبتی  4مجتمع مسکونی صدف، طبقه 

445/2660 

 787.600.000 17/94 مشاع

دارای یک باب انباری و یک باب 

 پارکینگ 

 می باشد
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 اداره مهندسی و امالک


