
ادامه در صفحه ؟

بانک تجارت در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود 
و با ش��رایط نقد و اقس��اط )با نرخ س��ود 12% ( از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. متقاضیان می توانند 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر، بازدید از امالک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده ، در تهران به اداره 
مهندس��ی و امالک واقع در خیابان آزادی ، بین خیابانهای نواب و اس��کندری ، س��اختمان بانک تجارت )طبقه 
پنجم( و تس��لیم پیش��نهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ 95/8/29 به دبیرخانه کمیسیون معامالت 
عمده) طبقه هشتم( و در مراکز استانها به محل مدیریت شعب منطقه مربوطه مراجعه فرمایند. بازگشایی پاکات 
در تاریخ 95/9/15 رأس س��اعت 9 صبح در محل س��اختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی واقع در تهران 
به نشانی فوق انجام خواهد شد و حضور شرکت  کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری در 

تاریخ بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید . 
ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد.

 توضيحات: 
1-مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باش��د که مي بایست به 

حساب شماره 01821474 نزد بانک تجارت واریز گردد.
2-ش��رکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال )به حس��اب کارمزد فروش اس��ناد به شماره 01854879 نزد بانک 
تجارت(واریز و فیش را ضمیمه برگ پیش��نهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اس��ناد به هیچ وجه 

مسترد نخواهد شد(.
3-رعایت مفاد فرم پیش��نهاد ش��رکت در مزایده الزامي مي باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص 

و معین و بدون خط خوردگي بوده و درپاکت الک و مهر شده )دربسته(تسلیم گردد.
4-کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید از محل با هماهنگي قبلي امکانپذیر 

مي باشد .
5-بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمي باشد.

6-اولویت فروش با پیشنهاد نقدی می باشد .
7-هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

تهران تلفن: 66925347-021 و 021-66927220

همکف : 200200یک باب ساختمان نیمه کاره واقع در تهران ، خیابان خاوران، خیابان شهید ذوالفقاری ، نبش شمالی کوچه سیاوش ، پالک ثبتی 4418م1931-2
با قرارداد عادی واگذار می شود و اخذ پایانکار ، سند و کلیه هزینه های مترتبه 15.600.000.000نیم طبقه : 120

نقدیبعهده خریدار می باشد

محل سابق شرکت تهران مهکام نامی به همراه ماشین آالت مربوطه واقع در شهرستان رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، میدان شقایق، نبش ارغوان7 ، قطعه ت 2931-1
B 682721/72114218.883.000.000 برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت

نماید
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

دارای یک واحد پارکینگ می باشد74/343.900.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان دوم، پالک 21، طبقه چهارم شمال غربی، پالک ثبتی 3526/61958ت3931-2
موقعیت اداری می باشد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

نقدی1004.500.000.000-حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان زینتی افخم ، باال تر از سه راه باغچه بیدی ، م4931-3

بصورت وکالتی واگذار می شود 3.000.000.000-3700یک قطعه زمین واقع در تهران ، جاده خاوران ، مسعودیه ، انتهای خیابان شهید کلهر ، روبروی بیمارستان حضرت مهدی )عج( ، پالک ثبتی 138/976 ت 5931-3
نقدیخارج از محدوده شهری می باشد

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، تقاطع خیابانهاي هدایت و ابن سینا )چهارراه فخرآباد( پالک ثبتي 4680/5م6931-6
طبق سند : 

134/75 وضع 
موجود :116

همکف اداري: 106/50
همکف تجاري: 9/50
اول مسکوني: 116

30درصد نقد 39.510.000.000
مابقی در اقساط 30ماهه

ملکیت و سرقفلی یک باب ساختمان تجاری مسکونی ) محل سابق شعبه بانک( واقع در تهران ، اتوبان افسریه ، حد فاصل 20 متری افسریه و سه راه ، کندرو سمت م7931-8
30درصد نقد 195349/219.500.000.000غرب ، پالک 58 ، پالک ثبتی 4476/64067

مابقی در اقساط 30ماهه

نقدیمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد135/628.200.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، بلوار آفریقا ، باالتر از ظفر ، خیابان سعیدی ، پالک 38 ، طبقه سوم ، واحد 6 ، پالک ثبتی 3467/12780ت8931-10

66 سهم از 100 سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در تهران ، خیابان مصطفی خمینی، خیابان مرادی ، خیابان جاویدی ، کوچه نیک پور ، ت9931-11
246/60بن بست بی نام ، جنب مسجد ، پالک 21 ، پالک ثبتی 2596/7

زیر زمین : 46 
همکف : 170 

اول : 112
نقدیمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد2.970.000.000

تجاری : 161/92مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان دماوند ، ایستگاه قاسم آباد ، جنب پمپ بنزین، پالک 1004 ، پالک ثبتی 4476/1634م10931-11
25درصد نقد دارای دو واحد پارکینگ می باشد33.000.000.000اداری : 43/75

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 148/6054.000.000.000مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان انقالب ، بین خیابانهای سپاه و روشندالن، پالک 236 ، پالک ثبتی 6106/3 و 6107م11931-13
مابقی در اقساط 30ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان انقالب ، خیابان شهید مدنی ) نظام آباد ( ، چهارراه گلچین، نبش خیابان یزدی، شماره 526 ، پالک م12931-14
طبق سند 192/44ثبتی 6723/1133

همکف : 105
  نیم طبقه : 50
 زیرزمین : 30

30درصد نقد در طرح تعریض قرار دارد 38.300.000.000
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 164/1539.000.000.000مشاع ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان کریم خان زند ، بعد از خیابان ایرانشهر ، پالک 152 ) 164 سابق ( پالک ثبتی 6933/51037م13931-16
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان با موقعیت اداری واقع در تهران خیابان کریمخان زند، بین خیابانهای قائم مقام فراهانی و خردمند شمالی، نرسیده به داروخانه 13 آبان، پالک م 14931-21
25درصد نقد 127/934.500.000.000مشاع23، طبقه هشتم جنوبی، پالک ثبتی 6933/37335

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان با موقعیت اداری واقع در تهران ، خیابان کریمخان زند، بین خیابانهای قائم مقام فراهانی و خردمند شمالی، نرسیده به داروخانه 13 آبان، پ 23، م 15931-22
25درصد نقد 128/774.380.000.000مشاعطبقه هشتم شمالی، پالک ثبتی 6933/37334

مابقی در اقساط 36ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، بعد از ائمه اطهار، نبش کوچه سوم شرقی، پالک 523، پالک ثبتی م16931-24
4476/54246

مشاع
 اعیان شامل دو قطعه مساحت 40/22 و 20/79 تجاری و انبار تجاری 218/80111/8715.800.000.000

به مساحت 50/86
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 218165/8525.350.000.000ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان شوش شرقی، بعد از خیابان ارج )ابراهیمی(، پالک 172، پالک ثبتی 4762/507 و 4409 و 4677م17931-25
مابقی در اقساط 36ماهه

دارای دو برگ سند مجزا 169/9627.300.000.000مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان شهید اجاره دار ، نبش کوچه نوری ، پالک 683 ، پالک ثبتی 14502 و 6735/14503م18931-26
اعیان شامل: همکف 116/81 متر مربع و همکف شمالی 53/15 متر مربع

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

همکف : 104104ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان 17 شهریور ، خیابان طیب ، نبش سلیمی پور ، پالک 53 ، پالک ثبتی 4678/669م19931-27
25درصد نقد دارای اصالحی می باشد16.000.000.000نیم طبقه : 65

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 141/80118/4031.000.000.000ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان پانزده خرداد شرقی ، نبش کوچه حمام قبله ، پالک 132 ،پالک ثبتی 6436 ،6435م20932-1
مابقی در اقساط 30ماهه

یکباب ساختمان مسکوني واقع در تهران، خیابان پانزده خرداد، خیابان امامزاده یحیي، کوچه عرب زاده، کوچه شهید حیدرگوشي، نبش کوچه منوچهري، پالک 29، ت21932-2
همکف: 185  حدود 380پالک ثبتي5729

اعیان کلنگي مي باشد6.900.000.000زیرزمین: 185 
در طرح تعریض قرار دارد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان شریعتی، باالتر از پل سید خندان، مقابل پمپ بنزین، کوچه پیروز، پالک 45، واحد7، طبقه چهارم شمال غربی، ت22932-3
25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد43/102.850.000.000مشاعپالک ثبتی 47/14270

مابقی در اقساط 36ماهه

یک قطعه زمین واقع درتهران ، خیابان باهنر ) نیاوران ( خیابان مقدسی ) مژده ( خیابان میری ، خیابان عرفان ، خیابان همایون ، خیابان مریم ، خیابان افتخاری ، ت23932-4
)قطعه زمین محصور با بنای سرایداری( متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 47.000.000.000-502/10کوچه غفوری ، پالک 37 ، پالک ثبتی 3946/388

نقدیمترتبه بعهده خریدار می باشد

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان فردوسی، پائین تر از چهارراه استانبول، نبش ضلع جنوبی کوچه بلژیک، پالک 255، پالک ثبتی م24932-5
-8و9و134/10

همکف 144
نیم طبقه 76/50

زیرزمین 32
25درصد نقد 75.000.000.000

مابقی در اقساط 36ماهه

همکف : 72 زیرزمین : -سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران ، خیابان حافظ جنوبی ، پایین تر از تقاطع جمهوری ، پالک 279 ، پالک ثبتی 614 الی 618م25932-10
30درصد نقد 64/5054.000.000.000

مابقی در اقساط 30ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان قزوین، روبروی شرکت دخانیات، جنب مرکز تلفن نواب صفوی، پالک ثبتی 1316/204م26932-11

طبق سند
127

وضع موجود
158

همکف 127
25درصد نقد اصالح سند وکلیه هزینه ها بعهده خریدار می باشد23.200.000.000نیم طبقه 67

مابقی در اقساط 36ماهه

ششدانگ سرقفلی به استثناء یک شانزدهم آن و سه دانگ مالکیت محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، خیابان مصطفی خمینی، بازار حضرتی، پالک 76، پالک م27932-12
ثبتی 4503/4504

عرصه پس از 
اصالحی

107
136/5055.000.000.000

طبق پایانکار سال 79 شامل: 
تجاری 17/50

انبار تجاری 119

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، خیابان مختاری، نبش کوچه نیک صفت، پالک 530، پالک ثبتی م28932-14
25درصد نقد قسمتی از ملک در طرح تعریض می باشد84/3112.500.000.000مشاع3302/19

مابقی در اقساط 36ماهه

همکف 77-سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، جوادیه، ده متری اول، نبش کوچه مغازه ای، پالک ثبتی 2426/708م29932-15
25درصد نقد در طرح تعریض قرار دارد10.850.000.000زیرزمین 103/70

مابقی در اقساط 36ماهه

 همکف:  48موقوفه حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، نبش بزرگراه نواب و خیابان آذربایجان، پالک 520م30933-1
پرداخت حقوق مالکانه و تسویه بدهی های مورد درخواست اداره اوقاف بعهده 8.000.000.000زیرزمین: 46

نقدیبرنده مزایده می باشد

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت قطعات پیشرفته آریا واقع در اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، فاز 3، خیابان سروستان، خیابان ت31933-2
25درصد نقد 48003565211.144.000.000مهستان، خیابان گلسرخ 4، قرارداد 415-1633 

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد دارای پایانکار با کاربری بانک می باشد80/7016.000.000.000مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران ، خیابان آذربایجان ، خیابان قصرالدشت ، پالک 754، پالک ثبتی 1662/25م32933-4
مابقی در اقساط 30ماهه



مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

30درصد نقد 15016.500.000.000مشاعملکیت و سرقفلي یکباب مغازه )محل سابق شعبه بانک تجارت(واقع درتهران، شهرک اکباتان، فازدو، مجتمع تجاري گلها، پالک23م33933-5
مابقی در اقساط 30ماهه

همکف : 73-سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، نرسیده به بزرگمهر ، پاساژ اعتماد پالک 1522 ، جزء پالک ثبتی 3579/2م34933-6
30درصد نقد 34.900.000.000نیم طبقه : 37

مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 122/7613.000.000.000مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران ، خیابان هاشمی ، بین استاد معین و 21 متری جی ، پالک 1151 ، پالک ثبتی 2395/65631م35933-7
مابقی در اقساط 36ماهه

همکف تجاری : 78/58مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان آزادی ، خیابان بهبودی ، نبش بن بست نخست ، پالک 100 ، پالک ثبتی 91 و 2273/74م36933-8
نقدیدارای دو جلد سند مجزا می باشد23.000.000.000اول مسکونی : 44/95

طبق سند ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان شهریار، بلوار رسول اکرم ، نرسیده به خیابان ولیعصر، کنار گذر زیرگذر قائم ، پالک ثبتی 49/3245م37933-11
441/08

همکف : 370 
اصالحی دارد ، بصورت وکالتی واگذار می گردد و کلیه هزینه های مترتبه و 50.500.000.000اول : 60 

نقدیبدهی احتمالی به شهرداری و سایر سازمانها بعهده برنده مزایده می باشد

همکف 89/17مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهریار، بلوار آزادگان ، ضلع شمال غربی پل شباهنگ، پالک ثبتی 62/1746م38933-13
25درصد نقد دارای پایانکار تجاری می باشد 7.200.000.000نیم طبقه 45/10

مابقی در اقساط 36ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان آیت اله کاشانی، بین بلوار باکری )آسیا( و شهرزیبا ) کنار پل (، جنب پالک 275، پالک ثبتی م39934-1
25درصد نقد دارای پایانکار تجاری می باشد 2111/34630095/5028.582.000.000

مابقی در اقساط 36ماهه

یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی در آن واقع در شهرستان پاکدشت ، بعد از پلیس راه شریف آباد روستای خلیف آباد ، خیابان امام زاده موسی ، جنب ت40934-4
30درصد نقدمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد3415161/1810.920.000.000دبستان خلیف آباد ، پالک 2 ، پالک ثبتی 128/11

مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد111/723.910.550.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه صدوقی، پالک 60 ،شمال غربی طبقه سوم، پالک ثبتی 3936/476ت41934-5
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد135/253.787.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان کلهر، نبش خیابان کاوه، پالک 12، طبقه چهارم، پالک ثبتی 2160/43ت42934-6
مابقی در اقساط 36ماهه

مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پالک 47، طبقه دوم، پالک ثبتی 2271/529ت43934-7
 77/11

به انضمام بالکن بسته
10/52

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد2.832.140.000
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد131/723.951.600.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان انقالب، خیابان جمالزاده شمالی، پالک 261، طبقه سوم، پالک ثبتی 3947/543ت44934-8
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه شباهنگ، جنب بانک ملی، پالک 94، طبقه دوم، پالک ثبتی 3926/21 و 3927 و ت45934-9
25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد159/345.098.880.000مشاع3930

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد138/854.444.160.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان جمالزاده شمالی، پالک 458، طبقه دوم جنوبی، پالک ثبتی 3938/239ت46934-10
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان نواب، باالتر از میدان جمهوری، خیابان کلهر، نبش خیابان کاوه )بهزاد(، پالک 12، طبقه پنجم، پالک ثبتی ت 47934-11
25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد135/253.014.500.000مشاع2160/13

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان دکتر شریعتی، پائین تر از خیابان خواجه نصیر، کوچه صدیق، پ 2، واحد 10، طبقه پنجم غربی، پالک ثبتی ت 48934-12
25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد170/034.700.000.000مشاع6812/218

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، مقابل پارک ساعی ، جنب خیابان آبشار ، پالک 2352 ، مجتمع ساعی ، بلوک 4 ، طبقه 8 ، واحد 33 م49934-12
30درصد نقد دارای یک باب انباری و حق استفاده از پارکینگ181/9110.000.000.000مشاع، پالک ثبتی 3526/10057

مابقی در اقساط 30ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان شهران ، باالتر از اتوبان همت ، نبش کوچه بهار ) مجتمع تجاری اداری شهران ( ، پالک 55 ، م50934-13
نقدیدارای پایانکار تجاریبانضمام یک واحد پارکینگ140/0533.700.000.000مشاعپالک ثبتی 65/3489

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد86/472.330.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه نصیر، کوچه معززی، بن بست دوم، پالک 8، پالک ثبتی 6802/86ت 51934-13
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد133/423.300.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه اخوان، پالک 12، طبقه دوم، پالک ثبتی 3949/28ت 52934-14
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد198/355.700.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان دکتر شریعتی، پائین تر از خواجه نصیر، نبش کوچه صدیق، پالک 120، طبقه سوم، پالک ثبتی 6812/384ت 53934-15
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،، خیابان انقالب، خیابان نجات الهی، نبش کوچه مراغه، ساختمان کورش، پالک 22، طبقه پنجم شرقی، پالک ثبتی ت 54934-17
25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد153/034.380.000.000مشاع3340/24

مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در تهران، شهرک غرب، مهستان، کوچه پنجم، پالک 9، پالک ثبتی 74/5169ت 55934-19

 782
)مقدار 212/17 

مترمربع آن اوقافی 
می باشد(

زیرزمین : 319/8
همکف : 312/8

اول : 312/8
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد )مقدار 140.000.000.000

212/17 موقوفه آستان قدس رضوی می باشد(
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

اعیانی یک واحد آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری ، واقع در تهران ، بلوار جنت آباد شمالی ، باالتر از بزرگراه آبشناسان ، نبش بهارستان سوم ، پالک 1 ، ت56934-26
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد. 181/968.700.000.000اوقافیساختمان امید طبقه سوم ، پالک ثبتی 122/866

نقدیدارای یک واحد پارکینگ

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در جاجرود، روبروی پلیس راه ، پالک 93 ، پالک ثبتی 74/1 م57935-1

طبق سند
400

پس از اصالحی
320

همکف : 260
30درصد نقد سند ملک مشاعی می باشد17.070.000.000نیم طبقه : 100

مابقی در اقساط 30ماهه

همکف:112/10مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع درتهران، خیابان شریعتی، بین خیابان یخچال و دوراهی قلهک ، پالک 1460، پالک ثبتی 18و3093/19م 58935-5
بدون درنظر گرفتن نیم طبقه در قیمت گذاری 84.000.000.000نیم طبقه :67

 دارای دوجلد سند مجزا می باشد
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

 همکف : 108 نیم طبقه �سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، نبش بن بست ساعدی، پالک 1949 ، پالک ثبتی 2275/2م59935-6
در هنگام نوسازی و تخریب مقدار 7/90 مترمربع از مساحت همکف و 4/75 60.000.000.000: 50

متر مربع از مساحت بالکن در مسیر تعریض گذر جنوبی قرار دارد.
30درصد نقد 

مابقی در اقساط 30ماهه

یکباب ساختمان تجاری ) محل سابق شعبه بانک ( واقع در شهرستان پردیس میدان عدالت ، خیابان فروردین جنوبی ، خیابان نیایش ،کوچه مسجد ، پالک 1 ، م60935-8
142/8پالک ثبتی 5/6825

همکف : 140/75
نیم طبقه : 80

زیرزمین : 129/5 
30درصد نقد 26.000.000.000

مابقی در اقساط 30ماهه

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، باالتر از سه راه شهید فالحی ) باغ فردوس ( ، جنب بانک شهر و بیمه رازی م61935-9
25درصد نقد دارای محدودیت شغلی می باشد8885.000.000.000-، پالک ثبتی 1 و 3757/16

مابقی در اقساط 36ماهه 

 همکف : 167/04مشاعملکیت و سرقفلی یک واحد تجاری واقع در تهران، نارمک، خیابان فرجام شرقی، چهارراه ولیعصر، پالک 536 پالک ثبتی 6718/5025م62935-11
30درصد نقد 31.100.000.000نیم طبقه : 109/50

مابقی در اقساط 30ماهه

همکف : 92-سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان سهرودی شمالی، پالک 659، جزء پالک ثبتی 6933/8006م 63935-13
30درصد نقد دارای پایانکار با کاربری بانک می باشد45.000.000.000نیم طبقه : 48

مابقی در اقساط 30ماهه

161/80یکباب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان ورامین ، خیابان پانزده خرداد، نبش کوچه علوی ) محل سابق شعبه بانک ( پالک ثبتی 111/1919م6429-4

 همکف )تجاری(: 149
 زیر زمین )انباری( : 161
نیم طبقه )تجاری( : 

13/50 
اول )2 واحد مسکونی(: 

200

25درصد نقد 20.000.000.000
مابقی در اقساط 36ماهه 

مشاعملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در شهرری خیابان شهید کاشانی ، نبش بن بست رضا زاده ، پالک 15 ، پالک ثبتی 1480/289م6529-5
همکف ) تجاری ( : 
119/97 زیر زمین : 

108/99
30درصد نقد 14.500.000.000

مابقی در اقساط 30ماهه

313/88یک باب ساختمان با کاربری تجاری واقع در شهرستان قرچک ، خیر آباد ، روبروی اداره پست ، ) مغازه کابینت سازی( ، پالک ثبتی 12/3536ت6629-5

همکف )تجاری(: 308/60
زیرزمین)انبارتجاری( : 

321/60 
نیم طبقه )تجاری( : 

23/50

25درصد نقد 10.450.000.000
مابقی در اقساط 36ماهه 

175 اعیانی و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در جاده قرچک به ورامین ، جنب خیر آباد ، منطقه گل تپه ، پالک ثبتی 11/1001 م6729-8
30درصد نقد عرصه اوقافی می باشد3468.500.000.000اوقافی

مابقی در اقساط 30ماهه

نقدیمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد50160316/503.750.000.000 سهم مشاع از 100 سهم یک باب ساختمان مسکونی واقع در تهرانسر شرقی ) بلوار گلها ( ، کوچه 73 ، پالک 10 ، پالک ثبتی 2/3992ت6849-7

نقدیمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد160/0314.150.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، خیابان پاسداران ، گلستان دهم ، پالک 18 ، طبقه 4 ، واحد 6 ، پالک ثبتی 37/2677ت6949-8

56 سهم مشاع از 100 سهم یک باب ساختمان مسکونی واقع در تهران، خیابان استاد معین، خیابان هاشمی، نرسیده به بزرگراه آیت اله سعیدی، پالک 1434، ت7049-10
پالک ثبتی 2395/63322

95/08
پس از اصالحی 

82/60
30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 75/352.408.000.000

مابقی در اقساط 30ماهه

ادامه در صفحه ؟؟

ادامه از صفحه ؟؟ادامه از صفحه ؟؟



مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران،، خیابان ولیعصر)عج( ، نرسیده به چهار راه طالقانی ،کوچه رحیم زاده ، رحیم زاده 1 ، بن بست رحیم زاده 2 ،پالک ت7149-30
25درصد نقد دارای یک باب انباری به مساحت 14/40 متر مربع54/672.200.000.000مشاعثبتی 3544/22 ، طبقه اول شرقی

مابقی در اقساط 36ماهه 

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

22000عرصه و اعیان یک قطعه باغ با مستحدثات موجود در آن واقع در شهرستان کرج،  مالرد،  بلوار رسول اکرم، نبش خیابان آیت ا... کاشاني ، پالک ثبتي 43/1618م72933-15
اعیانی : 237 

مشتمل بر خانه ویالیی ، 
سرایداری و انباری 

88.000.000.000
بصورت وکالتي واگذار مي گردد. اخذ سند و کلیه هزینه هاي مترتبه بعهده 

برنده مزایده مي باشد. ساختمان شعبه بانک و قسمت حیاط پشت آن از مزایده 
مستثنی است.

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 5، طبقه دوم جنوبی ت73934-20
دارای پارکینگ و انباری می باشد. 85/83959.130.000مشاع، پالک ثبتی 163/64658

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 5، طبقه دوم ت 74934-21
دارای پارکینگ و انباری می باشد. 89/80913.000.000مشاعشمالی، پالک ثبتی 163/64657

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 5، طبقه سوم ت 934-22 75
دارای پارکینگ و انباری می باشد. 89/64821.760.000مشاعشمالی، پالک ثبتی 163/64659

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج، فردیس، فلکه پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، پالک 5، طبقه سوم ت76934-23
دارای پارکینگ و انباری می باشد. 85/67871.700.000مشاعجنوبی، پالک ثبتی 163/64660

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

یک قطعه زمین ) باغچه( با مستحدثات موجود در آن واقع در شهرستان کرج ، کمال شهر ، به سمت هشتگرد ، شهرک حمیدیه ، بوستان 24 ، پالک 266 ، پالک ت77394-24
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد2402/4043/55.553.950.000ثبتی 367/6090

دارای ساختمان سرایداری ، استخر ذخیره آب و حدود 150 اصله درخت مثمر
30درصد نقد 

مابقی در اقساط 30ماهه

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه اول ت 7849-1
دارای انباری و پارکینگ ، متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده 95/95279.936.000مشاع شمالشرقی ، پالک ثبتی 170/47757

خریدار می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه دوم جنوب ت 7949-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 99/23289.382.400مشاع غربی ، پالک ثبتی 170/47763

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه سوم شمال ت 8049-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 87/09254.419.200مشاع غرب ، پالک ثبتی 170/47764

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه سوم ت 8149-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 95/95279.936.000مشاع شمالشرقی ، پالک ثبتی 170/47765

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه چهارم ت 8249-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 87/09254.419.200مشاع شمال غرب ، پالک ثبتی 170/47768

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه چهارم ت 8349-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 99/23289.382.400مشاع جنوب غرب ، پالک ثبتی 170/47771

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه پنجم ت 8449-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 87/09254.419.200مشاع شمال غرب ، پالک ثبتی 170/47772

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

24 سهم مشاع از 100 سهم از ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر ، پالک 134 طبقه پنجم ت 8549-1
دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 95/95279.936.000مشاع شمال شرق ، پالک ثبتی 170/47773

می باشد .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

50.000.000.000فاقد ارزش3592/89یک قطعه زمین با مستحدثات مربوطه واقع در شهرستان کرج ، 45 متری گلشهر ، خیابان شقایق شرقی ، خیابان شایگان ، پالک ثبتی 168/1346ت8649-14

دارای پروانه ساختمانی بصورت 96 واحد پارکینگ در طبقات زیرزمین و 
همکف و 96 واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم به متراژ کل 10319 متر 
مربع می باشد که مهلت پروانه صادره به اتمام رسیده ا ست. وتمدید آن بعهده 

برنده مزایده است

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، با وضع موجود واگذار می شود.0/6733527/54072/7910.342.293.000 سهم از 6 سهم ششدانگ باشگاه اسب سواری اسواران واقع در شهرستان کرج ، کردان ، کوهسار ، روستای شنده ، پالک ثبتی 326/962ت8749-17
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 1081.512.000.000مشاع یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پدیدار ، پالک 55 ، طبقه دوم ، قطعه 4 تفکیکی ، پالک ثبتی 157/621ت 8849-18
مابقی در اقساط 36ماهه

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت باران پاشان واقع در شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان ، خیابان مالصدرا غربی ، خیابان گلبرگ سوم ، قطعه ت8949-19
25درصد نقد برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شهرکهاي صنعتي را رعایت نماید .16397000418419.184.500.000

مابقی در اقساط 36ماهه 

نقدیمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد92/802.951.040.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج ، ابتدای بلوار بالل ، باند کند رو شمالی ، مجتمع مرسدس ، طبقه سوم ، واحد 3 ، پالک ثبتی 157/20253ت9049-20

26 سهم از 100 سهم یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج ،گلشهر، ویالی شرقی ، انتهای خیام شرقی ، خیابان هجرت، پالک 81 طبقه اول، پالک ت 9149-21
دارای پارکینگ و انباری می باشد139/90687.283.576مشاع ثبتی 169/4708 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 29/60592000.000مشاع 1/5 سهم از 6 سهم ) 1/5 دانگ ( یکباب مغازه واقع در برغان ، ابتدای خیابان کمالی، روبروی پاساژ طالئی ) میوه فروشی محتشم (، پالک ثبتی 155/7177ت 9249-22
مابقی در اقساط 36ماهه

53 سهم از 100 سهم ششدانگ عرصه و اعیان محل سابق شرکت تک شیر واقع در شهرستان اشتهارد ، شهرک صنعتی کوثر ، خیابان چهارم غربی، پالک ثبتی ت 9349-23
برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 1765629410514.240.000.000 و 305/1766

نماید ، متصرف دارد و با وضع موجود به فروش میرسد 
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

آذربایجان شرقي تلفن: 5565059-0413 و 021-66927220

264/80 پس از یکباب ساختمان مسکوني واقع در شهرستان تبریز، خیابان امام خمیني، کوي سهند، پالک ثبتي 48/13م9431-2
اصالحي 261/99

 612/7
30درصد نقد 18.550.000.000)در چهار طبقه(

مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 58/20465.600.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع درشهرستان هشترود، خیابان امام خمینی، جنب پاسگاه کوهسار، طبقه اول غربی، پالک ثبتی 161/3927ت9531-3
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 4183/3015728.600.000.000عرصه و اعیان محل سابق شرکت گواراشیرمیانه، واقع درشهرستان میانه ، پلیس راه میانه –زنجان، سه راهی قریه ارباط ، پالک ثبتی 5/130ت9631-6
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 7700283540.000.000.000عرصه و اعیان محل سابق نساجی تبریز ) قالیبافی ( واقع در شهرستان آذرشهر ، راه روستائی ینگی کند ، پالک ثبتی 1560 و 2019/1561ت9731-18
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 7555142639.500.000.000عرصه و اعیان محل سابق نساجی تبریز ) قالیشوئی ( ، واقع در شهرستان آذرشهر ، راه روستائی ینگی کند ، پالک ثبتی 1558-2019/1559ت9831-19
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 58/20465.600.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع درشهرستان هشترود، خیابان امام خمینی، جنب پاسگاه کوهسار، طبقه دوم غربی، پالک ثبتی 161/3930ت9931-20
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 78/46627.680.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع درشهرستان هشترود، خیابان امام خمینی، جنب پاسگاه کوهسار، طبقه سوم واحد جنوبشرقی، پالک ثبتی 161/3935ت10031-21
مابقی در اقساط 30ماهه

15 درصد نقد8695417068/98302.000.000.0000عرصه و اعیان محل سابق کارخانه نساجی تبریز ، واقع در شهرستان آذرشهر ، نرسیده به پلیس راه ، پالک ثبتی 914/2018ت10131-22
85 درصد 60 ماهه

نقدی37306542.550.000.000عرصه و اعیان یک باب کارگاه واقع در شهرستان مرند ، کشکسرای ، منطقه صنعتی ، جنب کارگاه حاج حسن ، پالک ثبتی 34/1584ت10231-23

عرصه و اعیان ومستحدثات مجتمع تجاری ، مسکونی ، فرهنگی ، ورزشی و تفریحی آذر ساتراپ واقع در شهرستان تبریز ، انتهای خیابان عباسی ، ضلع غربی میدان ت10331-25
4142/7326314/50370.233.250.000شهید فهمیده ، پالک ثبتی 3495/1 و 3496

مشتمل بر 2 برج مسکونی 13 طبقه مجموعا 70 واحد به مساحت 14705 
متر مربع – قسمت تجاری به مساحت 2939 متر مربع و فرهنگی ورزشی و 

تفریحی به مساحت 8670/50 متر مربع می باشد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

آذربایجان غربی تلفن: 32238028-044 و 021-66927220

زیرزمین : 30045/79یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان مهاباد ، تپه قاضی ،خیابان گلستان ، ایستگاه 2 ، پالک 53 ، پالک ثبتی 2666/758ت10433-31
25درصد نقد 3.000.050.000همکف : 146/84

مابقی در اقساط 36ماهه

اصفه�ان تلفن: 32343889-031 و 021-66927220

با قرارداد عادی واگذار می شود ، اخذ سند و هزینه های مترتبه بعهده خریدار 11.371.500.000-300یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ، بلوار کشاورز ، کنار گذر غربی اتوبان شهید حبیب الهی ، گذر شمالی شهرداری منطقه 13م10534-1
نقدیمی باشد

یک قطعه زمین واقع در شهرستان اصفهان ، خیابان سروش ، خیابان صغیر اصفهانی ، خیابان کمال ، جنب پارک ، کوچه کمال الدین اسماعیل ، کوچه سرطاوه ، ت10634-2
پالک ثبتی 3792/1

پس از اصالحی
30درصد نقد 812.000.000مخروبه 58

مابقی در اقساط 30ماهه

یک باب ساختمان تجاری ) نیمه کاره (واقع در شهرستان اصفهان ، هزار جریب ، میدان آزادی ، ابتدای خیابان سعادت آباد ، جنب هواپیمایی جمهوری اسالمی ، م10734-7
پالک ثبتی 4793/28

1989
پس از اصالحی 

1787/22

11750/70
621.433.850.000در 10 طبقه

طبق پروانه ساختمانی دارای مجوز کل زیر بنای احداثی در 10 طبقه 
)11750/70 م.م( شامل تجاری)6802/60 م.م(و پارکینگ )4948/10 م.م (

اتمام عملیات اسکلت و سقفهای کامپوزیت 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان، خیابان دانشگاه، کوچه شهید خوشاب )3( ، بن بست سمت چپ، پالک 23، طبقه دوم، واحد 2، پالک ثبتی ت 10834-7
4794/584

25درصد نقد با حق استفاده از پارکینگ مشاعی به انضمام انباری به مساحت 9/51 مترمربع187/487.592.940.000مشاع
مابقی در اقساط 36ماهه

ادامه از صفحه ؟؟ادامه از صفحه ؟؟

ادامه در صفحه ؟



ادامه از صفحه ؟؟

ادامه در صفحه ؟؟

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

همکف : 79-سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان کاشان ، خیابان افضل ، پاساژ حاج حسین حسینی ، پالک ثبتی 1060/4م10934-9
30درصد نقد 5.500.000.000نیم طبقه : 55

مابقی در اقساط 30ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان شاهین شهر ، اتوبان آزادگان ، شهرک بختیار دشت ، ) کوی پرتو ( انتهای فرعی 2 ، پالک 115 ، پالک ثبتی ت11034-11
نقدیمتصرف دارد تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،475/14308504006.375.000.000

مسکونی : 864/50159یک باب ساختمان)محل سابق شعبه و مهمانسرای بانک( واقع در شهرستان قمصر ، بلوار شهید بهشتی ، نبش کوچه نیک خواه ، پالک ثبتی 49/63م11134-12
664/5 متر مربع دارای سند و 200متر مربع زمین پشت قواره طبق قولنامه 9.000.000.000بانک : 70

نقدیعادی واگذار می گردد

همکف : 526/50238ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان کاشان، خیابان امیرکبیر، فین بزرگ، پالک ثبتی 3093 و 3094 و 34/753/3095م 11234-14
25درصد نقد 13.602.500.000اول : 135

مابقی در اقساط 36ماهه

ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه واقع در شهرستان اصفهان ، خیابان چهار باغ عباسی ، مقابل خیابان آرامگاه ، بازار افتخار ، طبقه فوقانی شعبه بانک تجارت ، پالک م11334-15
نقدی153/3419.934.200.000مشاعثبتی 1938/79

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان خمینی شهر، بعد از سه راه دورچه ،محله قرطمان، خیابان قرطمان 33، کوچه شماره 35، کوچه برادران، مقابل ت 11434-27
پالک 10، پالک ثبتی 89/240

طبق سند 241/65
پس از اصالحی 

173
25درصد نقد 130757.000.000

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، شمال غربی طبقه اول ، ت11534-32
25درصد نقد داراي سه واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد427/6834.000.560.000مشاعواحد 111A ،پالک ثبتی 4924/1109

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، جنوب شرقی طبقه ت11634-40
25درصد نقد داراي سه واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد490/8937.062.195.000مشاعچهارم ، واحد A 44 ،پالک ثبتی 4924/1192

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، جنوب غربی طبقه چهارم ت11734-42
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد218/7817.174.230.000مشاع، واحد A 104 ،پالک ثبتی 4924/1186

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، جنوب طبقه سوم ، واحد ت11834-43
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد317/3023.956.150.000مشاعB 83 ،پالک ثبتی 4924/1168

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، جنوب شرقی طبقه دوم ، ت11934-44
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد306/3023.431.950.000مشاعواحد B 22 ،پالک ثبتی 4924/1152

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، جنوب طبقه سوم ، واحد ت12034-45
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد490/8936.571.305.000مشاعA 43 ،پالک ثبتی 4924/1171

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد،جنوب غربی طبقه چهارم ت12134-46
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد317/3023.638.850.000مشاع، واحد A 64 ،پالک ثبتی 4924/1190

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، شمال طبقه همکف، ت12234-49
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد263/7619.913.880.000مشاعواحدB 90 پالک ثبتی 4924/1102

مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اصفهان ، تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان شیخ صدوق شمالی ، مجتمع مسکونی پاسارگاد، جنوب طبقه پنجم ،واحد ت12334-50
25درصد نقد داراي دو واحد پارکینگ و یک باب انباري میباشد223/0517.063.325.000مشاعA 25 ، پالک ثبتی 4924/1214

مابقی در اقساط 36ماهه

خراسان رضوی تلفن: 32225821 - 051و 66927220- 021

یک قطعه زمین که بصورت گاراژ می باشد واقع در شهرستان مشهد ، خیابان فدائیان اسالم ، کوچه فدائیان 27 ، سمت چپ گاراژ نخریسی،  پالک ثبتی م12435-4
232/2250/15429

وضع موجود2297
230/645.250.000.000 ) اوقافی ( 

متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ، 
دارای سه دهنه مغازه به متراژ 219/6 مترمربع و مقدار 545/8 در طرح تعریض 

می باشد .

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

نقدی5/3149408448935.665.500.000 دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان محل سابق شرکت سیم الکی خراسان واقع در شهرستان مشهد ، کیلومتر 25 جاده فریمان ت12535-46

30درصد نقد 10000275222.743.500.000محل کارخانه و ماشین آالت موجود در آن واقع در شهرک صنعتی فریمان ، خیابان تالش 6 ، ) محل سابق شرکت بهره وران شمال شرق (، قطعات 131 الی 133ت12635-59
مابقی در اقساط 30ماهه

خراسان جنوبی تلفن: 32445033 - 056و 66927220- 021

عرصه و اعیان محل سابق شرکت پارس طوس واقع در شهرک صنعتی بیرجند )بلوک کانی های فلزی(، خیابان تالش شرقی، نبش تالش شرقی 8 ، قطعات 52 الی ت 12735-14
25درصد نقد 5972601238/496.386.280.000

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 24051/30956/8611.444.235.000عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق کارخانه تولید کنسرو غیرگوشتی واقع در شهرستان مود، ابتدای روستای مرتوند، پالک ثبتی 1163/381ت 12835-50
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 180203/802.813.600.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بیرجند ، خیابان شهید باهنر غربی ، کوچه شهید نور بخش ، پالک 23 ، پالک ثبتی 249/9548ت12935-51
مابقی در اقساط 30ماهه

خراسان شمالی تلفن: 32221453 -058 - و 66927220- 021

4/59 دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک واقع در شهرستان آشخانه ، خیابان شهید باهنر ، حد فاصل کوچه شهید نامور و شهید وحدانی ، حمام سیدی ، پالک ت13035-40
نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،770/256652.387.398.734ثبتی 4/3551

خوزستان تلفن: 32211469-061 و 66927220- 021

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد2001201.180.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان شوش ، خیابان گلستان ، خیابان حافظ ، پالک ثبتی 49/520ت13136-27
مابقی در اقساط 36ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در شهرستان سوسنگرد ، خیابان طالقانی ، حد فاصل خیابانهای شهید اسکندر نگراوی ،شهید دیناروندي ، روبروی م 13236-32
همکف : 167167دبیرستان شهید خیاطی ، پالک ثبتي 824/1

25درصد نقد 2.922.555.000نیم طبقه : 88
مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان اهواز ، بین بلوار آیت ا.. بهبهانی و خیابان شهید حق بین حد فاصل خیابانهای فاطمی زاد و نصر، پالک ثبتی م 13336-33
2619/442250

همکف ) تجاری ( : 
393/75 نیم طبقه : 32/5 
 اول ) مسکونی (: 413/75

30درصد نقد مسکونی بصورت 6 واحد سوئیت مجزا می باشد .24.800.000.000
مابقی در اقساط 30ماهه

قزوین تلفن: 33241192 - 028 و 021-66927220

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان قزوین ، شهرک مینودر ، فاز 2 آلومتک ، کوچه شرافت ، بن بست مینا ، مجتمع 61 واحدی آلومتک ، بلوک 7 ، ت13438-3
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ، 91/091.200.000.000مشاع طبقه اول ، پالک ثبتی 43/9731

نقدیبانضمام یک باب انباری و یک واحد پارکینگ

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان قزوین ، شهرک کوثر ، خیابان میعاد ، کوچه شهامت 7 ، پالک 12 ، طبقه همکف ، پالک ثبتی 95/3537/5810 و ت13538-12
25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،75/2902.400.000مشاع43/94

مابقی در اقساط 36ماهه

فارس تلفن: 32306276-071 و 021-66927220

همکف : 63/25-سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان شیراز ، خیابان قصرالدشت ،حد فاصل پارامونت و سینما سعدی ، پالک ثبتی 7128/3م13639-2
30درصد نقد 28.568.750.000نیم طبقه : 18 

مابقی در اقساط 30ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان جهرم خیابان استاد مطهری ، کوچه 17 ، فرعی چهارم سمت راست ،پالک ثبتی 4086/88 و4086/425ت13739-19
390

پس از اصالحی
342

30درصد نقد 1301.134.000.000
مابقی در اقساط 30ماهه

گیالن تلفن: 33661075- 013 و 021-66927220

250/45یک باب ساختمان تجاري ، مسکوني واقع در شهرستان واجارگاه، خیابان امام خمیني، نبش کوچه شهید عیسي رمضان مقدم، پالک ثبتي 87 و 702 و 153/872م13842-2
همکف: 145 
 نیم طبقه 99 
 طبقه اول: 133

25درصد نقد 3.750.000.000
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد یک واحد پارکینگ به مساحت 29/57 مترمربع و یک باب انباری165/604.560.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان رشت، گلسار، خیابان 171، کوچه مقدسی، سمت چپ ساختمان سوم، طبقه 2 ، پالک ثبتی 56/3115ت13942-4
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد یک واحد پارکینگ به مساحت 29/57 مترمربع165/604.000.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان رشت، گلسار، خیابان 171، کوچه مقدسی، سمت چپ ساختمان سوم، طبقه 4، پالک ثبتی 56/3116ت14042-5
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 2611102.363.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رشت ، شالکو ، خیابان دیانتی ، کوچه صدوقی ، پالک 32 ، پالک ثبتی 77/123/4811ت14142-8
مابقی در اقساط 30ماهه

251/40ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان رودبار، شهر لوشان ، خیابان امام خمینی ، پالک ثبتی 1579 و 4/1580م14242-8
زیر زمین : 181/75 

همکف : 188/10
نیم طبقه : 107/3

نقدی6.600.000.000

همکف )بانک( : 340140ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان املش ، خیابان امام خمینی ، نرسیده به میدان امام حسین ،پالک ثبتی 25/2408 و 25/625م14342-9
نقدی6.180.000.000اول ) مسکونی ( : 150



ادامه از صفحه ؟؟

ادامه در صفحه ؟

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان الهیجان ، خیابان شهدا ، نبش بن بست شهدای 21 ، پالک ثبتی 1 و 5 و 6 و 271/7م14442-15

طبق سند 
 129

 پس از اصالحی
86

همکف : 86 
30درصد نقد 7.800.000.000نیم طبقه : 52

مابقی در اقساط 30ماهه

همکف : 46 46ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان الهیجان ، اول خیابان کاشف شرقی ، جنب مسجد چهار پادشاه ، پالک ثبتی 2061 و 2060م14542-18
30درصد نقد 12.168.000.000نیم طبقه : 21/60

مابقی در اقساط 30ماهه

 همکف : 272/8272/8یک باب ساختمان تجاري مسکوني واقع در شهرستان الهیجان، خیابان امام خمیني، نبش کوچه شهید عبداله بروشان، پالک ثبتي 1169ت14642-24
30درصد نقد 11.530.000.000 نیم طبقه : 90

مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 26049/27287911.800.000.000عرصه و اعیان یک واحد گاوداری واقع در رستم آباد ، شمام ، پالک ثبتی 22/820ت14742-27
مابقی در اقساط 30ماهه

یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان آستانه اشرفیه ،پالک ثبتی 136/122ت14842-28
طبق سند 6068
پس از اصالحی 

5498

 انباری : 456
نمایشگاه : 228 

 کارگاه : 658/68 
مسکونی : 374 

30درصد نقد 25.968.360.000
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 327018646.516.000.000عرصه و اعیان محل سابق شرکت تعاونی چینی تولم واقع در شهرستان صومعه سرا، شهرک صنعتی هفت دغنان، پالک ثبتی 62/47/98ت 14942-45
مابقی در اقساط 36ماهه

مازندران تلفن: 61-60-33367259-011 و 021-66927220

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان تنکابن ، خیابان طالقانی ، نرسیده به میدان هفت تیر ، پالک ثبتی 1/766م15043-5
200

پس از اصالحی 
171/5

همکف ) 2 باب مغازه (: 78
همکف ) شعبه ( : 80

اول : 165
 نیم طبقه : 21

نقدیسرقفلی دو واحد تجاری واگذار گردیده و از مزایده مستثنی می باشد19.564.500.000

1/84 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان هتل آپارتمان آوا واقع در شهرستان تنکابن ، بلوار دکتر فاطمی بلوار هالل احمر ، جنب هالل احمر ، ضلع غربی ت15143-13
535/502625رودخانه ، پالک ثبتی 413/7275

25درصد نقد با وضع موجود واگذار می شود18.676.000.000در 6 طبقه
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 85850.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان آمل ، خیابان شیخ فضل اهلل نوری ، نبش فجر پنجم ، طبقه اول ، پالک ثبتی 42/5250ت15243-50
مابقی در اقساط 30ماهه

23 سیر و یک مثقال و دو نخود از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی واقع در شهرستان بابل، میدان اول، حمزه کال ، همت آباد، انتهای کوچه فجر جنوبی ت15343-62
96 10118/9، پالک ثبتی 2326/113/3711

25درصد نقد 105.727.000)کلنگی(
مابقی در اقساط 36ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت 3260744/912.265.209.500عرصه و اعیان محل سابق شرکت مانی افرا واقع در شهرستان ساری، جاده گوهرباران، نرسیده به روستای طبقده، شهرک صنعتی ساری، پالک ثبتی 14/18/37ت 15443-76
نماید.

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

2889/27 سهم مشاع از 3800 سهم ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی ) ملک هتل الماس ( واقع در شهرستان عباس آباد ، خیابان امام خمینی ، ت15543-98
مشتمل بر 2 واحد تجاری و 12 واحد مسکونی - دارای متصرف می باشد و با 3800307239.881.050.000روبروی پمپ بنزین ،پالک ثبتی 5/374 

وضع موجود واگذار می شود .
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 7761751.468.900.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان تنکابن، خرم آباد، خیابان شهید مطهری، کوچه شهید محمودپور، پالک ثبتی 22/714ت15643-99
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 1955638/744.993.220.000عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت 2000 تنکابن ، واقع در شهرستان تنکابن ، جاده سلیمان آباد ، شهرک صنعتی نارنج داربن ، پالک ثبتی 50/11ت15743-100
مابقی در اقساط 30ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 195003707/5640.171.805.000محل سابق شرکت نئوپان ساری پویا واقع در شهرستان سلمانشهر، خیابان آرا، کیلومتر 6، شهرک صنعتی، میدان شهید ا براهیم جهانین، خیابان C1ت 15843-129
نماید ، 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،2171102.329.250.000سه دانگ و یک سیر از ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان آمل ، خیابان بسیج ، نبش الله 19 ، پالک ثبتی 33/1731ت15943-130
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 5.940.000.000-220یک قطعه زمین واقع در شهرستان بابل، امیرکبیر غربی، اوشیب، خیابان 35 متری جدید، پالک ثبتی 3624/48/551ت 16043-151
مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان آمل، خیابان امام رضا، بلوار شهید منفرد نیاکی، امیر چهلم، کوچه شهید فاطمی 8، بن بست اول سمت راست، پالک ت16143-159
25درصد نقد 7233/6103/51.400.000.000 ، پالک ثبتی 13/31/399

مابقی در اقساط 36ماهه

یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن )بصورت دو دستگاه ساختمان مسکونی دو طبقه( واقع در شهرستان آمل، خیابان نور، 20 متری شاهد، نبش شاهد 11، ت 16243-161
متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ، 271/353773.556.425.000کوچه پنجم شرقی )نسیم(، پالک 1 ، پالک ثبتی 52/236

یک سهم از 9 سهم ششدانگ عرصه اوقافی می باشد.
30درصد نقد 

مابقی در اقساط 30ماهه

یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان آمل ، بلوار امام رضا ، رضوان 57 ، ) پمپ بنزین( ، پالک ثبتی 13/115/1563ت16343-162

طبق سند : 
 128/30

پس از اصالحی : 
116/5

نقدیمتصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،1901.947.250.000

مرکزی تلفن: 32232115 - 086 و 021-66927220

همکف : 174/70 320ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در شهرستان خمین ، خیابان امیر کبیر ، بلوار امام خمینی ، پالک ثبتی 1220/35/30م16445-1
25درصد نقد 6.873.021.000 نیم طبقه : 133/50

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 2042/3954141.807.550.000یکباب ساختمان ویالئی واقع در شهرستان محالت خیابان سرچشمه ، باالتر از تاالر مروارید ، مهمانسرای بانک تجارت پالک ثبتی 2604م16545-3
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 6300 مترمربع در مرحله فونداسیون می باشد21340/75120019.161.562.500محل سابق شرکت فرآیند فوم واقع در شهرستان زرندیه، اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی مامونیه، بین خیابانهای هفتم و نهمت16645-6
مابقی در اقساط 36ماهه

7250 پس از عرصه و اعیان یک واحد مرغداری واقع در شهرستان محالت ورودی شهرک صنعتی مزرعه حسین آباد ، پالک ثبتی 4127/11ت16745-7
25درصد نقد 7442.522.475.000اصالحی 5432/25

مابقی در اقساط 36ماهه

قسمتي از عرصه در طرح تعریض قرار داشته و دارای 130/5 متر مربع حق 8.540.000.000مخروبه2362عرصه و اعیان یک باب گاراژ واقع در شهرستان ساوه ، کمربندی اصفهان ، بلوار سپاه ، خیابان 20 متری ، پالک ثبتی 11/89ت 16845-10
تجاری که در ارزیابی لحاظ گردیده است .

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 109/251461.800.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ساوه ، خیابان دکتر شریعتی ، کوچه شهید حاجیلو ، سمت چپ ، پالک ثبتی 83/161/4645ت16945-14
مابقی در اقساط 30ماهه

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان ساوه، خیابان شریعتی، خیابان شهید ابراهیمی کوچه شهید ابراهیمی )جاویدان(، پالک ت17045-15
25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 193/33161.250.000.000ثبتی 83/161/4716

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 41.502.240.000-41502/24یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک کیلومتر 7 جاده اراک قم ، شهرک صنعتی حاجی آباد ، خیابان صنعت ، قطعه 6 ، پالک ثبتی 25/908ت17145-19
مابقی در اقساط 30ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان اراک ، الهیه ، شهرک مشاور ، خیابان امیر ، پشت منازل بازنشستگان مجتمع نیلوفران ، واحد 10 ، پالک ثبتی ت17245-20
مورد واگذاری هفتادو هفت و چهل و پنج صدم شعیر مشاع از 96 شعیر 78/65792.805.417مشاع40/6621

ششدانگ آپارتمان مذکور می باشد
30درصد نقد 

مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 80.821.000.000-6217یک قطعه زمین واقع در بخش 2 شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/306 ) قطعه 1 (م17345-7
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.593.520.000-504یک قطعه زمین واقع در بخش 2 شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/355 ) قطعه 50 (م17445-8
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.850.200.000-540یک قطعه زمین واقع در بخش 2 شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/322 ) قطعه 17 (م17545-9
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.821.675.000-534/5یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/343 ) قطعه 38 (م17645-11
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.524.950.000-493یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/348 ) قطعه 43 (م17745-12
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.593.520.000-504یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/350 ) قطعه 45 (م17845-13
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 2.944.800.000-409یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/330 ) قطعه 25 (م17945-14
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.524.950.000-493یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/357 ) قطعه 52 (م18045-15
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3.593.520.000-504یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/351 ) قطعه 46 (م18145-16
مابقی در اقساط 36ماهه



ادامه از صفحه ؟؟

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

25درصد نقد 3.821.675.000-534/5یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/337 ) قطعه 32 (م18245-17
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 7.224.000.000-1032یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/314 ) قطعه 9 (م18345-18
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 7.224.000.000-1032یک قطعه زمین واقع در شهرستان اراک ، بلوار منابع طبیعی ، جنب صدا و سیمای استان مرکزی، پالک ثبتی 23/315 ) قطعه 10 (م18445-19
مابقی در اقساط 36ماهه

هرمزگان تلفن : 32226821-076 و 021-66927220

25درصد نقد 5559/2610609.944.278.000عرصه و اعیان و ماشین آالت یک واحد کارگاه حصیربافی واقع در جزیره قشم، روستای کیاهدان، پالک ثبتی 1939/1935ت18546-1
مابقی در اقساط 36ماهه

متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،155/634.326.380.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان بندر عباس ، بلوار امام خمینی ، خیابان سعادت ، کوچه شهید پرخیده ، طبقه 5 ، پالک ثبتی 1/15575ت18646-5
نقدیدارای یک واحد پارکینگ

نقدیمتصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد526215524.860.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، روستای بیکاه ، خیابان کوی حجت ، کوچه شهید محمد سهرابی نژاد 8 ، پالک ثبتی 4/727ت18746-8

30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد345/2785568.506.500یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان پشته معز آباد ، بعد از تاکسی تلفنی همشهری پالک ثبتی8/3485 ت 18846-23
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 17775284.100.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، پشته معز آباد ، خیابان شهید دستغیب ، جنب نانوائی شماره 11 ، پالک ثبتی 8/3313ت 18946-24
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد278/6772382.469.500یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، پشته معز آباد ، خیابان شهید دستغیب ، جنب نانوائی شماره 11 ، پالک ثبتی 8/3248ت 19046-26
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد1749165623.820.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، روستای بیکاه ، روبروی مصالح فروشی محمد، پالک 2753 ، پالک ثبتی 4/682ت 19146-29
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد1158/11163467.792.100یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، روستای بیکاه ، پالک 1710، پالک ثبتی 4/1159ت 19246-30
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد1274210911.800.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، روستای بیکاه ،روبروی شهرداری بیکاه ، پالک ثبتی 4/698ت 19346-31
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد515/485601.130.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان رودان ، پشته معز آباد ، خیابان شهید دستغیب ، جنب زمین ورزشی و حسینیه ، پالک ثبتی 8/2851ت19446-34
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد256/51401.224.300.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بندر لنگه ، خیابان پاسداران ، کوی مینابی ، جنب مهمانسرای مخابرات ، پالک ثبتی 15209/1ت19546-47
مابقی در اقساط 30ماهه

یک قطعه زمین و مستحدثات موجود در آن )محل سابق اسکله صدور شن و ماسه شرکت فرا ساحل بندر( واقع در شهرستان میناب، روستای کرگان، پالک ثبتی ت19646-48
25درصد نقد 1151/13000035026.757.683.386

مابقی در اقساط 36ماهه 

همدان تلفن : ) داخلي 261 ( 38271920-081 و 021-66927220

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان فامنین ، خیابان امام ، خیابان بسیج ، سه راهی جهان آباد ، پالک ثبتی 104/1611ت19747-1

طبق سند : 
190/96

پس از اصالحی : 
110/96

نقدیمتصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد80234.344.000

19/355شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان اسد آباد ، بلوار جانبازان ، کوچه باهنر 6 ، بن بست 3 متری ، ت19847-2
متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد206262321.978.450پالک 2972 ، پالک ثبتی 1832/4/68

نقدی در طرح تعریض قرار دارد

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان همدان ، میدان رسالت ، کوچه سعیدی فر ، 18 متری گلگون ، مجتمع گاندی، طبقه چهارم ، پالک ثبتی ت19947-3
متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،79/501.205.550.000مشاع10/38739

نقدیدارای یک واحد پارکینگ

یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان نهاوند میدان ابوذر، خیابان 17 شهریور، جنب بانک سپه )محل سابق شعبه بانک تجارت(، پالک ثبتی م 20047-4
25درصد نقد محل ساختمان شعبه و حیاط پشت1120/2418/5797/519.850.000.000 و 1120.1120/1و 2و3/1/ 1119 و 1119

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقدبرنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شهرکهاي صنعتي را رعایت نماید .33609178.576.556.680عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق کارگاه سینا مقوا واقع در شهرستان نهاوند، کیلومتر 5 جاده فیروزان ، شهرک صنعتي ، پالک ثبتي 2ت 20147-6
مابقی در اقساط 36ماهه

سالن گاوداری و انبار: 1574/05267عرصه و اعیان یک واحد گاوداری و دو ساختمان مسکونی موجود واقع در شهرستان اسد آباد ، روستای خاکریز ، کوچه نگارستان 2 ، پالک ثبتی 67/1020ت20247-7
نقدیمتصرف دارد تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد.639.556.283مسکونی : 254 

28 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان مالیر ، میدان دادگستری ، 45 متری نبوت ، چهار راه شقایق ، خیابان ت20347-10
200شقایق ، قطعه 131 ، پالک ثبتی 2043/8284 

457
مشتمل بر 6 واحد مسکونی 

و یک واحد تجاری
25درصد نقد 1.117.041.667

مابقی در اقساط 36ماهه 

82/03 سهم از 96 سهم محل سابق شرکت دلفین هگمتان همراه با ماشین آالت مربوطه واقع در جاده همدان- تهران، شهرک صنعتی ویان، پالک ثبتی ت20447-11
متصرف دارد تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد. برنده 259/26/6142860/18142116.816.963.000

مزایده موظف است کلیه ضوابط و مقررات شرکتهای صنعتی را رعایت نماید.
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت 262510615.586.200.000محل سابق واحد تولیدی چینی بهداشتی واقع در شهرستان مالیر، کیلومتر 11 جاده اراک، شهرک صنعتی سهند، پالک 15، قطعه شماره 77ت20547-12
نماید

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

بیست ونه ویک پانزدهم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب ساختمان واقع در شهرستان مالیر ، پارک چمران ، خیابان شهید طلوعی ،کوچه خسروی ، ت20647-17
341876پالک 10315 ، پالک ثبتی 13/23

متصرف دارد، تخلیه ملک بعهده برنده مزایده می باشد وبصورت وکالتی واگذار 1.481.230.835در چهار طبقه
می شود

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

چهار و سه پنجم شعیر مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان مالیر ، میدان امام ، خیابان سعدی ، خیابان بابا طاهر ، کوچه فلسطین ، ت20747-18
نقدیمتصرف دارد تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد182/30160133.074.167روبروی کوچه جعفری ، پالک ثبتی 2115/3

74/98 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان کبودر آهنگ ، روستای دستجرد ، بعد از مسجد امام زمان )عج( ، بن بست ت20847-20
نقدیمتصرف دارد تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد1288/40110200.415.300روبروی دبستان ، پالک ثبتی 238/563

ت20947-21
14/79 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان کبودر آهنگ ، روستای دستجرد ، خیابان مسلم بیاتی ، خیابان ذبیح ا.... 

ابراهیم خانی ، نبش کوچه شهید باقری ،
 پالک ثبتی 238/569

نقدیمتصرف دارد تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد116/75116/7534.875.542

25درصد نقد برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت نماید .3905/55327.181.575.648عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت هانیران ، واقع در شهرستان نهاوند ، کیلومتر 5 شهر فیروزان ، شهرک صنعتی ، قطعه 135ت21047-25
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3016465636.440.000عرصه و اعیان محل سابق یک واحد دامداری ) گاوداری خورشیدی ( واقع در شهرستان اسد آباد، روستای دو براله ، پالک ثبتی 99/17ت 21147-30
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 103/50216/50669.300.000یک باب ساختمان مسکونی ، واقع در شهرستان اسد آباد ، شهرک قندی ، روبروی اداره فنی و حرفه ای ، پالک ثبتی 3166/896-47 ت212
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد متصرف دارد تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد133/70782.090.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان همدان ، میدان امام زاده عبد ا... ، بلوار آیت ا.. کاشانی ، بلوک 31 طبقه سوم ، واحد 426 ، پالک ثبتی 3745/45ت21347-32
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد تمامیت 5/56 شعیر مشاع از 16شعیراز96شعیراز ششدانگ یکباب ساختمان33/50801.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان نهاوند ، چهارراه آزادگان، روبروی دفترازدواج شماره5، تبش مانتوفروشی شهنازی، طبقه اول، پالک ثبتی 132ت21447-33
مابقی در اقساط 36ماهه

متصرف دارد، تخلیه ملک بعهده برنده مزایده می باشد وبصورت وکالتی واگذار 107/82107/82672.311.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان اسد آباد، بلوار کشاورز ، کوچه زکی رستمی ، روبروی مسجد امام حسین )ع( ، پالک 689 ، پالک ثبتی 1542/1/21ت 21547-34
می شود

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان کبودرآهنگ، روستای دستجرد، جنب مدرسه امام خمینی ، خیابان احمد قاسمی، کوچه شهید بابائی ، پالک ثبتی ت21647-36
نقدیمتصرف دارد، تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد 238/706577/40151101.600.000

25درصد نقد متصرف دارد، تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده می باشد 1096/92100416.322.400یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان نهاوند، جاده فیروزان، روستای حبیب آباد، پالک ثبتی 3118ت21747-40
مابقی در اقساط 36ماهه

ششدانگ یک قطعه زمین و یک باب ساختمان مسکونی و چهار باب مغازه تحت آن واقع در شهرستان رزن ، بخش دمق ، خیابان امام خمینی ، شرکت حمل و نقل ت21847-41
متصرف دارد، تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد ،15506493.704.400.000سرد رودبار، پالک ثبتی 186/1140

نقدیمساحت قسمت تجاری 95 متر مربع

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان همدان ،بلوار کاشانی ، پشت مسجد چمن چوپانها ، کوچه سیدالشهدا ، پالک 46 ، طبقه زیر زمین ، پالک ثبتی ت21947-42
متصرف دارد، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد125/801.665.400.000مشاع1937/1

بانضمام انباری
25درصد نقد 

مابقی در اقساط 36ماهه 

25درصد نقد برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شهرکهاي صنعتي را رعایت نماید .2891.470.600.000 نیمه کاره1950عرصه و اعیان محل سابق شرکت الوند پالست واقع در شهرک صنعتی ویان ، قطعه 229ت22047-44
مابقی در اقساط 36ماهه 

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد – دارای 82/75640.000.000مشاع)اوقافی(یکواحد آپارتمان مسکونی واقع درشهرستان مالیر، انتهای بلوار انصارالمهدی، خیابان ولی بخشی، نبش 12متری شمس،طبقه اول ، پالک ثبتی 2062/2208/2297ت22147-45
یکواحد پارکینگ می باشد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

ادامه در صفحه ؟



ادامه از صفحه ؟؟

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - در 668100225.000.000یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان رزن، دهق، روستای قراکند، انتهای کوچه مدرسه فاطمیه، پالک ثبتی 169/177ت22247-48
طرح تعریض قرارداد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 905/85250364.111.500یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان اسدآباد، روستای حسام آباد ، خیابان حضرت ولیعصر، انتهای بن بست ، پالک ثبتی 42/226ت22347-51
مابقی در اقساط 36ماهه

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد76/592/5443.550.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان نهاوند ، خیابان 17 شهریور ، خیابان فجر االسالم، کوچه شهید سیف ، پالک 63 ، پالک ثبتی 4232/1ت22447-52
عرصه دارای اصالحی

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 183.000.000 440 فاقد ارزش638/89یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان اسدآباد، روستای طویالن سفال، خیابان امام خمینی، کوچه گلستان11، پالک ثبتی 84/80ت22547-55
مابقی در اقساط 36ماهه

یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان اسدآباد، خیابان فرهنگ، کوچه شهید بهرامی ، پالک ثبتی 2089/5ت 22647-59
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پس از اصالحی
183

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 152899.000.000
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3319/504472.827.315.000عرصه و اعیان محل سابق کارخانه صنایع اکسیژن مهنام رزن ، واقع در شهرستان رزن ، شهرک صنعتی ، قطعات 60c 16-15-14-47 ت227
مابقی در اقساط 36ماهه 

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 2401402.127.000.000یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان همدان، شهرک مدنی، فازیک، 12متری رضوانیان،کوچه سنبل2، پالک25، پالک ثبتی 1421/1469و19/1422ت22847-62
مابقی در اقساط 36ماهه

یکباب مغازه در طرح 146/15یکباب ساختمان واقع درروستای قهاوند، خیابان شهید رضایی، روبروی پاسگاه، پالک ثبتی 133/416ت22947-64
217.000.000تعرض قراردارد

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد –اعیانی 
شامل یکباب مغازه که در طرح تعریض قرارداردو عرصه با پالک مجاوز مشترک 

است 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 1002352.102.000.000یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان همدان، خیابان پاسداران، کوچه شهیدعباسیان، پالک38، پالک ثبتی 1/3645و1/7086ت23047-68
مابقی در اقساط 36ماهه

836/80یکباب ساختمان تجاری مسکونی واقع درشهرستان فامنین، بلوار شهید بهرامی، خیابان امام نبش کوچه 22بهمن ، پالک ثبتی 104/1422ت23147-71
طبقه اول:84

)همکف تجاری دراختیار 
غیر(

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد – 3.401.120.000
سرقفلی مغازه به غیرواگذارشده است 

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 753/61314406.160.000دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان کبودرآهنگ، روستای امیرآباد، پالک ثبتی 240/483ت23247-72
مابقی در اقساط 36ماهه

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد .177/139085.852.000یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان کبودرآهنگ، کیلومتر10روستای بابان، خیابان امام حسین، کوچه نگارستان 12، پالک ثبتی 229/380ت23347-74
در طرح تعریض قرار دارد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان همدان ، خیابان 17 شهریور ، کوچه کاظمی نژاد ، کوچه اندیشه ، پالک 36 ، پالک ثبتی 16/255/420ت23447-76
طبق سند :200
پس از اصالحی: 

158
30درصد نقد متصرف دارد ، تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد .1991.168.480.000

مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 190145962.000.000یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان همدان، میدان امام حسین، ابتدای بلوار باغ بهشت، کوچه صفری، بن بست حافظ، پالک ثبتی175/1954ت23547-82
مابقی در اقساط 36ماهه

سمنان تلفن: 33324759-023 و 021-66927220

30درصد نقد 2503682.802.150.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان سمنان ، بلوار17 شهریور ، بلوار میرزا کوچک خان ، خیابان شهید همتی ، شماره 19 ، پالک ثبتی 9770/464م23648-1
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 169/752.037.000.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان سمنان ، خیابان فجر ششم ، پالک 19 ، طبقه اول ،پالک ثبتی 3598/2/148ت23748-2
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 11924000/534.829.000.000عرصه و اعیان مجتمع اقامتی و پذیرایی نیلوفر واقع در شهرستان ایوانکی، ضلع شمالی جاده سمنان-تهران، کیلومتر 2 ، پالک ثبتی 175/16ت23848-5
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 90/69458.262.873مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان مهدی شهر ،خیابان امام ،خیابان شهید پارسا ،کوچه شهید درخشانی ، پالک 28 ، طبقه اول،پالک ثبتی 2631/18ت23948-6
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 20065295.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دامغان ، روستای جزن ، شهرک جدید االحداث ، انتهای خیابان گل ارکیده ، پالک ثبتی 7/674ت24048-10
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 515.305.000-147/23یک قطعه زمین واقع در شهرستان گرمسار ، بلوار راه آهن ، جاده حسین آباد حاج تقی ، انتهای کانال آب ، کوچه موتور آب ، پالک ثبتی 1/1155ت24148-11
مابقی در اقساط 36ماهه

متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد .185/854052.819.350.000یکباب ساختمان مسکونی واقع درشهرستان سمنان، خیابان ابوذر، کوچه شهید نوروزی، انتهای بن بست شهید اخالقی، پالک199، پالک ثبتی 5390/26ت24248-12
اعیان مشتمل بر 5 واحد مسکونی می باشد

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

یک قطعه زمین واقع در شهرستان دامغان ، خیابان خیام ، کوچه معصوم زاده ، روبروی دبستان امام خمینی ، پالک ثبتی 1296ت24348-13
طبق سند 425
پس از اصالحی 

401/64
30درصد نقد 1.305.330.000-

مابقی در اقساط 30ماهه

71/88215/3یک باب ساختمان مسکوني واقع در شهرستان مهدیشهر ، روستای فوالد محله ، خیابان اصلی ، روبروی سه راه مزار شهدا ، پالک ثبتی 157/1243ت24448-17
30درصد نقد متصرف داردو تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد .639.154.000بصورت نیمه کاره

مابقی در اقساط 30ماهه

وضع موجود یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان مهدی شهر ، خیابان صاحب الزمان ، کوچه شهید بیداری ، کوچه شهید شهریاری ، پالک 3 ، پالک ثبتی 1024ت24548-18
25درصد نقد 2642901.122.000.000

مابقی در اقساط 36ماهه

عرصه و اعیان محل سابق یک واحد دامداري واقع در شهرستان سمنان، جاده نیروي هوائي ، بعد از روستاي اعالء، مجتمع گاوداریها، خیابان اول غربي، قطعه دوم ، ت24648-20
25درصد نقد 4971/926521.646.384.000پالک ثبتي 94/102

مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکوني واقع در شهرستان دامغان بلوار جمهوری ، کوچه مسلم ابن عقیل ، پالک 18 ، پالک ثبتی 2527/1/169ت24748-22

طبق سند 
300

پس از اصالحی 
298

25درصد نقد 2351.700.000.000
مابقی در اقساط 36ماهه

عرصه ، اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت کیانا صنعت، واقع درشهرستان سمنان، شهرک صنعتی شرق ، خیابان کارفرمایان ، صنعت یک ، پالک ثبتی ت24848-30
25درصد نقد برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی را رعایت نماید217/120009942.857.350.000و225/5و224

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 3150401.895.000.000یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی واقع در شهرستان سمنان ، کیلومتر سوم جاده نظامی ، خیابان فرجام ، پالک ثبتی 3560/42ت24948-33
مابقی در اقساط 30ماهه

نقدیمتروکه و نیاز به بازسازی و تعمیرات اساسی دارد5852/724031/886.387.616.000عرصه و اعیان محل سابق کارخانه همراهان بنا واقع در شهرستان سمنان ، شهرک صنعتی شرق ، خیابان دقت ، پالک ثبتی 56 و 57 و 217/1/58 و 225 و 224ت25048-40

30درصد نقد 20055255.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دامغان ، روستای جزن ، شهرک جدید االحداث ، خیابان استادیوم پالک ثبتی 7/618/624/1123ت25148-51
مابقی در اقساط 30ماهه

20055یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دامغان ، روستای جزن ، شهرک جدید االحداث ، خیابان استادیوم پالک ثبتی 7/618/624/995ت25248-52
30درصد نقد 153.500.000)نیمه کاره(

مابقی در اقساط 30ماهه

20055یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دامغان ، روستای جزن ، شهرک جدید االحداث ، خیابان گل ارکیده ، پالک ثبتی 7/618/624/779ت25348-53
30درصد نقد 181.750.000) نیمه کاره(

مابقی در اقساط 30ماهه

20055یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دامغان ، روستای جزن ، شهرک جدید االحداث ، خیابان گل ارکیده ، پالک ثبتی 7/618/624/947ت25448-54
30درصد نقد 160.000.000) نیمه کاره(

مابقی در اقساط 30ماهه

کردستان تلفن: 33286171-087 و 021-66927220

نقدی90738618.885.200.000عرصه و اعیان یک باب انبار واقع در شهرستان سنندج ، فیض آباد بلوار معلم ، میدان سهروردی ، کوچه زیویه 13 پالک ثبتی 2343/387/398/826م25550-2

بوشهر تلفن: 33554531-077 و 021-66927220

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بندر ریگ، کوچه شهید حسن زاده ، کوچه مسجد امام حسین ، سمت چپ ، پالک ثبتی 660/1ت25651-1
طبق سند : 384/6
پس از اصالحی: 

314/6
نقدیمتصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد166606.360.000

عرصه و اعیان محل سابق شرکت تعاونی آیسا مقوا ، واقع در شهرستان برازجان ، شهرک صنعتی ، خیابان کارگر شرقی ، 16 متری شرقی دوم ، پالک ثبتی ت25751-2
30درصد نقد 1713/89294012124.942.000.000

مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 3001402.220.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان گناوه ، خیابان معلم ، کوچه شمال حسینیه حر خسروی ، کوی شهید مطهری ، ت25851-17
مابقی در اقساط 30ماهه

25 درصد نقد1891401.003.700.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بندر دیلم ، خیابان پاسداران ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه 6 غربی ، پالک ثبتی 735/387ت25951-19
75 درصد 60 ماهه

ادامه در صفحه ؟



ادامه در صفحه ؟؟

ادامه از صفحه ؟؟

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

یکباب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دلوار ، روستای محمد عامری پالک ثبتی 2456/336ت26051-22
591/38

پس از اصالحی 
571

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد.139484.200.000
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 5000123026.122.418.069عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت فرد پالست آپادانا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، خیابان سالمت ، پالک ثبتی 3768/2431ت26151-23
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 1341/2556317.850.000.000عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت کارا صنعت واقع در شهرستان بوشهر ، شهرک صنعتی 2 ، خیابان چهارم ، پالک ثبتی 3768/6139ت26251-40
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد - تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد.3604053.102.500.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان کنگان ، بلوار مدرس غربی ، فرعی دوم ، سمت راست ، پالک ثبتی 3/3176ت26351-43
مابقی در اقساط 30ماهه

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

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان زاهدان ، خیابان امام خمینی بعد از تقاطع پهلوانی ، پالک ثبتی 1783م26452-3
طبق سند 355/54
پس از اصالحی 

285/74

زیرزمین : 198
همکف : 198

نیم طبقه : 173
اول : 244/60

30درصد نقد 6.870.120.000
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 290/5202/54.293.500.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان زاهدان ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه 49 ، بعد از تقاطع خیابان اوقاف ، پالک ثبتی 22037ت26552-4
مابقی در اقساط 36ماهه

همکف : 300300ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان زاهدان ، خیابان مصطفی خمینی شرقی ، تقاطع چمران ، پالک ثبتی 4873/1م26652-7
30درصد نقد 5.468.000.000زیر زمین : 46

مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 93/7195/231.671.295.000ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان زاهدان، خیابان شهید رجایی، نبش 16 متری مسجد صدیقیه ، پالک ثبتی 14609/1م26752-9
مابقی در اقساط 30ماهه

ایالم تلفن : 33349220-084 و 021-66927220

25درصد نقد 119/44113/32330.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ارکواز ملکشاهی ، خیابان آزادگان ، کوچه شهید صالحی ، نبش کوچه شهید ایمکی ، پالک ثبتی 43/150/731ت26855-1
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد4413202.922.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بدره ، بلوار اصلی ، پالک ثبتی 23/90ت26955-2
مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ارکواز ملکشاهی ، بلوار امام زاده پیرمحمد ، خیابان شهید علوی ، کوچه شهید احمد ملکشاهی ،پالک ثبتی ت27055-4
25درصد نقد 43/17/639289/7198/50410.000.000

مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 1677/16339/252.563.387.000عرصه و اعیان محل سابق شرکت بتن پرسام زاگرس ، واقع در شهرستان ایالم ، شهرک صنعتی ششدار ، پالک ثبتی 4/764ت27155-5
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد متصرف دارد - تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد105/2593435.800.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دره شهر ، خیابان شهید نوروزی ، کوچه نیکان ، پالک ثبتی 28/699ت27255-9
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد حل مشکالت راه دسترسی بعهده خریدار می باشد4086/30485373.047.000محل سابق یک واحد دامداری واقع در شهرستان ایوان غرب ، چغاماهی ، پشت شهرک اندیشه ، پالک ثبتی 200/4804ت27355-13
مابقی در اقساط 30ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 1000373/251.597.810.000محل سابق کارخانه تولیدی ماست پاستوریزه واقع در شهرستان آبدانان ، شهرک صنعتی ت 27455-14
نماید .

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

نقدی211/69142/40518.401.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان آبدانان ، خیابان باقر صدر ، خیابان باغچه بان ، پالک ثبتی31/736 ت27555-15

نقدیمتصرف دارد - تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد18/3518/35605.550.000ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه واقع در شهرستان آبدانان، خیابان ولیعصر ، میدان بسیج ، پالک ثبتی 31/1626ت27655-16

30درصد نقد متصرف دارد - تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد194/622901.607.468.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان آبدانان ، خیابان شهید قیطونی ، انتهای خیابان باقر صدر ، نبش خیابان بوتک سوم ، پالک ثبتی 31/1225ت27755-17
مابقی در اقساط 30ماهه

نقدی185/7293/5267.953.160یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ایوان ، شهرک نبوت ، پالک ثبتی 200/5105ت27855-18

نقدی164/80130282.460.900یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان ایوان ، شهرک نبوت ، پالک ثبتی 200/5157ت27955-19

چهارمحال و بختیاری : تلفن 32263502 - 038 - 66927220

360/50ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان فارسان ، بلوار شهداء ، میدان 22 بهمن ، جنب مسجد امیرالمومنین ) ع (، پالک ثبتی 420/812م28056-1
زیرزمین : 180
25درصد نقد 18.712.500.000همکف : 180

مابقی در اقساط 36ماهه

لرستان : 33219817 -066 و 66927220- 021

همکف : 101/56101/56ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان حافظ ، میدان بزرگ ، ابتدای خیابان فردوسی ، پالک ثبتی 1150 الی 1153م28157-1
30درصد نقد 10.226.300.000نیم طبقه : 34/44

مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 140384/302.920.000.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان دورود ، روبروی ترمینال ، شهرک سینا ، خیابان 18 متری شفا، پالک ثبتی 118/5610ت28257-2
مابقی در اقساط 36ماهه

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهرستان بروجرد ، اشترینان ، بلوار اصلی ، بعد از میدان بسیج ، میدان شهداء ، ضلع غربی ، پالک ثبتی م28357-3
طبق سند 101/2764363/35

محل شعبه : 100 متر 
مسکونی : 143 مترمربع 
زیرزمین : 40 مترمربع

25درصد نقد  10.976.625.000
مابقی در اقساط 36ماهه

1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مطهری ، چهارراه سرچشمه ، خیابان شهید گرشاسبی ، ت28457-6
25درصد نقد متصرف دارد و با وضع موجود واگذار می شود 364/102752.385.000.000روبروی مسجد دولتیاری پالک ثبتی 465، 2102-20097/22

مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 192/443002.415.740.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان درود ، کوی جانبازان ، خیابان 18 متری ، نبش جانباز جنوبی ، پالک ثبتی 117/3083ت28557-8
مابقی در اقساط 36ماهه

یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان بسیج ، کوچه گلزار ، پالک 3 ، پالک ثبتی 1961/48ت28657-10
347/75

پس از اصالحی 
239/44

30درصد نقد متصرف دارد. تخلیه ملک و هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد 1701.935.520.000 کلنگی
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 58581.368.500.000یکباب مغازه واقع درشهرستان خرم آباد، کمربندی ، پشت بازار، بعد از پمپ بنزین، پالک ثبتی 958/4ت28757-12
مابقی در اقساط 36ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت 2000751.088.350.000یک قطعه زمین با بنای احداثی ) محل سابق واحد تولید قطعات بتنی واقع در جاده خرم آباد کوهدشت ، شهرک صنعتی شماره 2 ، خیابان ابتکار 2ت28857-14
نماید 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار 78/16664.360.000مشاع یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان الیگودرز ، چهارراه خبرنگار ،میدان الغدیر خیابان شهید کریمی ، کوچه 8 متری ، پالک ثبتی : 76/21548ت28957-15
می باشد دارای یکواحد پارکنیگ مقداری از متراژ بصورت بالکن می باشد 

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 79/14672.690.000مشاع یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان الیگودرز ، چهارراه خبرنگار ، خیابان شهید کریمی ، کوچه 8 متری پالک ثبتی : 76/21547ت29057-16
دارای پارکینگ می باشد 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد57/48718.500.000مشاعیک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان الیگودرز ، چهارراه خبرنگار ، میدان الغدیر خیابان شهید کریمی ، کوچه 8 متری ، پالک ثبتی 76/14524 ت29157-17
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد70/24526.800.000مشاع یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان الیگودرز ، چهارراه خبرنگار ، خیابان شهید کریمی ، کوچه 8 متری ، پالک ثبتی : 76/21546ت29257-18
مابقی در اقساط 36ماهه

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه دوم ت29357-24
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 86/251.035.000.000مشاع جنوبی ، پالک ثبتی1932/95

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه سوم ت29457-25
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 86/25888.375.000مشاع جنوبی ، پالک ثبتی 1932/97

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه چهارم ت29557-26
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 86/25862.500.000مشاع جنوبی ، پالک ثبتی 1932/99

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه اول ت29657-27
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 86/251.035.000.000مشاع جنوبی ، پالک ثبتی 1932/114

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه سوم ت29757-28
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 81/30813.000.000مشاع شمالی ، پالک ثبتی 1932/98

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه اول ت29857-29
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 81/30975.600.000مشاع شمالی ، پالک ثبتی 1932/94

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری



ادامه از صفحه ؟؟

مساحت عرصه شرحشماره پروندهرديف
)مترمربع(

مساحت تقريبي اعيان 
شرايط پرداختتوضيحاتقيمت پايه )ريال( ) مترمربع (

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه چهارم ت29957-30
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 81/30813.000.000مشاع شمالی ، پالک ثبتی 1932/100

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان خرم آباد ، خیابان مجاهدین اسالم ، پل صفوی ، کوچه شهید صارمی، روبروی نانوایی و مجتمع مهیا ، طبقه دوم ت30057-31
متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد - 81/30894.300.000مشاع شمالی ، پالک ثبتی 1932/96

نقدیدارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

کهگیلویه و بویر احمد تلفن: 2224009 -0741 و 66927220- 021

نقدیفاقد سند رسمی با قرارداد عادی واگذار می شود2.735.672.000-6839/18یک قطعه زمین زراعی واقع در شهرستان یاسوج ، شهرک صنعتی بلکو ، پشت کارخانه تولید شن و ماسهت30158-3

یزد تلفن: 5244524-0353 و 021-66927220

25درصد نقد 34008812.261.750.000عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت یزدرکاب واقع درشهرستان مهریز، ناحیه صنعتی روستای بهادران، پالک ثبتی 4669/232ت30259-1
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد 3474093.008.500.000یکباب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان یزد، خیابان انقالب، بلوار مشیر، کوچه شهید محمد علی دهقان، پالک34، پالک ثبتی 5021/16ت30359-2
مابقی در اقساط 36ماهه

1492/5سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در شهرستان اردکان ، خیابان صدر آباد ،کوچه 24 ، به سمت بلوار دانشگاه پیام نور ، پالک ثبتی 3499ت30459-3
30درصد نقد مساحت ششدانگ 2985 متر مربع می باشد4.402.875.000-) سه دانگ(

مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد 3.300.272.500-325/15یک قطعه زمین با کاربري تجاري واقع در شهرستان مهریز، بلوار امام خمیني، جنب فروشگاهزنجیره اي رفاه ، پالک ثبتي 3و4و7360/5م30559-3
مابقی در اقساط 36ماهه

عرصه و اعیان و ماشین آالت و سنگهای موجود محل سابق کارخانه سنگهای گرانیتی عماد واقع در شهرستان اردکان ، شهرک صنعتی ، بلوار نخل ، پالک ثبتی ت30659-5
25درصد نقد برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی را رعایت نماید24160/1/508551197735.255.529.388 و 23918/2 

مابقی در اقساط 36ماهه

200ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه واقع در شهرستان فیروز آباد میبد، بارجین ، خیابان سلمان فارسی ، پالک ثبتی 4686/30/38 م30759-6
زیر زمین : 105/8

همکف : 200
نیم طبقه : 92/2

30درصد نقد 5.560.940.000
مابقی در اقساط 30ماهه

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 ت30859-8
نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد1.703.683.500-359/55چپ ، پالک ثبتی 5006/996

عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در شهرستان یزد ، بلوار شهید حاج حسن دشتی ، بین کوچه68 و 70 ،ت30959-10
نقدی25/7425/741.043.174.000 پالک ثبتی 1445/80

25درصد نقد 1531351.145.100.000یکباب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان یزد ، خیابان حضرت مهدی)ع( ، جوی هرهر کوچه پارک شهر ، کوچه شش متری ارغوان ، پالک ثبتی ، 1430/44ت31059-12
مابقی در اقساط 36ماهه

نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد2411851.273.450.000یکباب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان آزاد شهر ، خیابان امام حسن عسگری ، کوچه شهید فرقانی ، پالک ثبتی 1488/12380ت31159-14

33/11 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ عرصه و اعیان محل سابق شرکت عایق بتن واقع در شهرستان مهریز ، شهرک صنعتی ، بلوار یاس ، خیابان ارکیده ، پالک ت31259-17
نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد682013803.118.410.167ثبتی 4682/401

نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد34/2453954553.866.837.333 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد کارگاه واقع در شهرستان تفت ، شهرک صنعتی، فاز صنایع فلزی ، پالک ثبتی 4932/604ت31359-18

45/5عرصه و اعیان یک باب ساختمان تجاری واقع در شهرستان یزد ، بلوار شهید عابدی ، جنب دانشگاه پیام نور ، پالک ثبتی 1484/4/36ت31459-19

زیر زمین : 45/5
همکف : 54 
نیم طیقه : 15

اول : 54
دوم : 37/5

متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد6.309.925.000
نقدیسرقفلی متعلق بغیر می باشد

عرصه و اعیان و ماشین آالت محل سابق کارخانه و فرآورده هاي لبني گلستان واقع درشهرستان مهریز، شهرک صنعتي ، خیابان پامچال، پالک ثبتي 748 ت31559-20
و4682/747

مجموع دوپالک 
25درصد نقد برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی را رعایت نماید10598/50518977.947.150.000

مابقی در اقساط 36ماهه

ت31659-23
20/53 سهم از 252 سهم ششدانگ ملکیت یکباب ساختمان تجاری3 طبقه ، به انضمام حقوق کسب و پیشه طبقات همکف و زیر زمین واقع در شهرستان تفت ، 

خیابان ساحلی ) محل سابق شعبه بانک(
پالک ثبتی 3118/12 

76

زیر زمین : 69/81
همکف : 69/81
بالکن : 5/97

اول : 83

25درصد نقد طبقه اول در اختیار غیر می باشد1.005.748.189
مابقی در اقساط 36ماهه

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد20/69509/655301.927.424.365 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان یزد ، خیابان امام خمینی ،انتهای کوچه هتل فرهنگ ، پالک ثبتی 3576/2ت31759-24
مابقی در اقساط 36ماهه

38/42 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد کارگاه ) کارواش نگین ( واقع در شهرستان یزد بلوار شهید حاج حسن دشتی ، بین کوچه 68 و ت31859-30
نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد7015321058/247.238.668.187 ، پالک ثبتی 3152/1

30درصد نقد دارای 55 اصله درخت زیتون در طرح تعریض قرار دارد6.370.073.000-1292/90یک قطعه باغ زیتون واقع در شهرستان اردکان ، خیابان صدر آباد ، کوچه 11 ، پالک ثبتی 2782/3ت31959-31
مابقی در اقساط 30ماهه

25درصد نقد متصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد245/55156/71.824.930.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان اردکان ، خیابان جهاد سازندگی ، بین میدان شهید فهمیده و میدان شفق ، پالک ثبتی 3460/231ت 32059-33
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 583.520.000-187/20یک قطعه زمین محصور واقع در شهرستان یزد ، شهر حمیدیا ، قاسم نقی ، خیابان سلمان فارسی ، بن بست فارسی ، پالک ثبتی 4456/52ت32159-37
مابقی در اقساط 30ماهه

59/41 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ محل سابق شرکت کامل معین یزد واقع در شهرستان میبد ، شهرک صنعتی جهان آباد ، بلوار نسترن شرقی ، بلوار سنبل ت32259-38
نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد108003945/515.976.669.220، پالک ثبتی 5376/243 

30درصد نقد 5.768.700.000-201یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرستان یزد ، بلوار شهید پاک نژاد ، کوچه هزار درخت ، پالک ثبتی 951/4ت32359-39
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 116/85116/8513.285.845.000ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه واقع در شهرستان یزد ، خیابان کاشانی ، جنب پل راه آهن ، پالک 133 و 135 ، پالک ثبتی 13389/73ت32459-40
مابقی در اقساط 30ماهه

زنجان تلفن: 33323061-024 و 021-66927220

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 7.821.993.150-9148/53یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان ، خیابان یاوران 9 جنب خیابان صنعت 3 و خیابان توسعه 5ت32571-1
نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 7.404.775.000-9170یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان ، خیابان یاوران 9 جنب خیابان صنعت 3 و خیابان توسعه 5ت32671-2
نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 9148/537.213.615.905یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان ، خیابان یاوران 9 جنب خیابان صنعت 3 و خیابان توسعه 5ت32771-3
نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

برنده مزایده موظف است کلیه مقررات و ضوابط شهرکهای صنعتی را رعایت 91707.143.430.000یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان ، خیابان یاوران 9 جنب خیابان صنعت 3 وخیابان توسعه 5ت32871-4
نماید ، با وضع موجود واگذار می شود 

25درصد نقد 
مابقی در اقساط 36ماهه

30درصد نقد 43405616227.412.762.530عرصه و اعیان محل سابق کارخانه صنایع فوالدی آگفا واقع در شهرستان زنجان ، جاده طارم ، کیلومتر 3 ، پالک ثبتی 29 و30/18ت32971-6
مابقی در اقساط 30ماهه

30درصد نقد 240313/58.923.625.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان زنجان ، غرب شهرک کارمندان ، خیابان 12 ، قطعه 3895 پالک ثبتی 43/3895 ت33071-8
مابقی در اقساط 30ماهه

1382994.827.200.000یک باب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستان زنجان ، کوی قائم ، خیابان بدر ، بدر 8 ، پشت رستوران تمدن ، قطعه 4823 ، پالک ثبتی 43/4823ت33171-9
اعیان مشتمل بر همکف69 متر مربع

)مسکونی (و 57 متر مربع )2واحد تجاری( ، طبقه اول161متر مربع 
)2واحدمسکونی(

30درصد نقد 
مابقی در اقساط 30ماهه

گلستان تلفن: 32527350 - 32522473-017 و 66927220- 021

نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد429/30270647.770.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان نوکنده ، پشت باشگاه امام رضا ) بعد از پل( ، کوچه شهید شهابی ، پالک ثبتی 5390/6675ت33272-11

نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد606246/6012.868.300.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان گرگان ، گرگانپارس ، خیابان شهریور شرقی، بعد از پل ، علیمحمدی یازدهم، پالک ثبتی 2/1207ت33372-19

نقدیمتصرف دارد - تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد351/051752.358.275.000یک باب ساختمان مسکونی واقع در شهرستان بندر گز ، خیابان شهید بهشتی ) انقالب 35 ( بعد از کوچه گلشن 2، پالک 1518 ، پالک ثبتی 1433 و 1/1861ت33472-21

اداره مهندسی و امالک


