
                          م/6/95آگهی مزایده شماره  

  فروش امالك و مستغالت بانک تجارت 
 

شرایط نقد و  با و در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز خود را واقع در تهران و شهرستانها به شرح ذیل با وضع موجود بانک تجارت     
تواننـد  می متقاضیان  .فروش برساندبه   طریق مزایده عمومی از به شرط تملیکدر قالب قرارداد اجاره  % )12با نرخ سود (  اقساط

در تهران به اداره مهندسی و امالك واقع در  ، جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده
و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت اداري ) طبقه پنجم( بانک تجارتبانهاي نواب و اسکندري ، ساختمان خیابان آزادي ، بین خیا

استانها به محل مدیریت شعب منطقه مربوطـه مراجعـه    و در مراکز) طبقه هشتم( ه دبیرخانه کمیسیون معامالت عمدهب 2/12/95 مورخ
واقـع در    امـور تـدارکات و مهندسـی   ان مدیریت محل ساختمدر صبح  10رأس ساعت  9/12/95 بازگشایی پاکات در تاریخ. فرمایند

چنانچـه تغییـري در تـاریخ  بازگشـایی     . کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع استانجام خواهد شد و حضور  شرکتتهران به نشانی فوق 
  .  شرکت کنندگان خواهد رسید  یرد، مراتب تلفنی به اطالعپاکات صورت گ

  .باشدقابل دسترسی می  "/http://www.tejaratbank.ir"ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی 
   :توضیحات 

 01821474مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره  قیمت پایه مزایده% 5مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  .1
  .نزد بانک تجارت واریز گردد

واریـز و فـیش را   )نزد بانک تجـارت  01854879ه شماره به حساب کارمزد فروش اسناد ب(ریال 200ر000شرکت کنندگان مبلغ  .2
  ).ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(  .ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند

رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی  .3
  .تسلیم گردد)دربسته(بوده و درپاکت الك و مهر شده 

 .کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد  .4
 .بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد .5
 .نقدي می باشد  پیشنهاداولویت فروش با  .6
 ایده اخذ می گرددگهی از برندگان مزهزینه آ .7

  

 
 
 
 



  021-66927220و     021-66925347:   تهران        تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت 
عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان       

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال(قیمت پایه 

  931-2م 1

یک باب ساختمان نیمه کاره واقع در 
تهران ، خیابان خاوران، خیابان شهید 

ذوالفقاري ، نبش شمالی کوچه 
  4418سیاوش پالك ثبتی 

200 
  200: همکف 

  120: نیم طبقه 
15.600.000.000  

با قرارداد عادي 
واگذار می شود و 

اخذ پایانکار  ، 
سند و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ههما30مابقی در اقساط 

  931-1ت  2

محل سابق شرکت تهران مهکام 
  نامی به همراه 

ماشین آالت مربوطه واقع در 
شهرستان رباط کریم، شهرك 

  صنعتی نصیرآباد، میدان شقایق،  
 B 68، قطعه  7نبش ارغوان

72/2721  1142  18.883.000.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
ضوابط و مقررات 
شهرکهاي صنعتی 

  نمایدرا رعایت 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  931-6م 3

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در تهران، تقاطع 
خیابانهاي هدایت و ابن سینا 

  )چهارراه فخرآباد(
  5/4680پالك ثبتی  

: طبق سند 
75/134 

وضع موجود 
:116  

: همکف اداري
50/106  

: همکف تجاري
50/9  

  116: اول مسکونی

39.510.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  931-10ت 4

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران ، بلوار آفریقا ، باالتر از ظفر ، 

، طبقه  38خیابان سعیدي ، پالك 
پالك ثبتی   6سوم ، واحد 

12780/3467  

62/135  مشاع  8.200.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 

هاي هزینه 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  931-11ت 5

سهم مشاع از  100سهم از  66
ششدانگ یک باب ساختمان 

مسکونی واقع در تهران ، خیابان 
مصطفی خمینی، خیابان مرادي ، 

  خیابان جاویدي ، کوچه نیک پور ، 
بن بست بی نام ، جنب مسجد ، 

  ،  21پالك 
  7/2596پالك ثبتی 

60/246  
   46: زیر زمین 

   170: همکف 
  112: اول 

2.970.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  931- 11م 6

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
واقع در تهران، خیابان دماوند ، 

آباد ، جنب پمپ ایستگاه قاسم 
، پالك ثبتی  1004بنزین، پالك 

1634/4476 

  مشاع
  92/161: تجاري 
  75/43: اداري 

33.000.000.000  
داراي دو واحد 
 پارکینگ می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  931- 13م 7

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
واقع در تهران، خیابان انقالب ، بین 

و روشندالن، پالك  خیابانهاي سپاه
 6107و  3/6106، پالك ثبتی  236

   54.000.000.000  60/148  مشاع

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  931- 14م 8

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
،  واقع در تهران، خیابان انقالب

،  )  نظام آباد (خیابان شهید مدنی 
چهارراه گلچین، نبش خیابان یزدي، 

  ، 526شماره 
 1133/6723پالك ثبتی  

طبق سند 
44/192 

                105: همکف 
         50: نیم طبقه  

 30: زیرزمین 
38.300.000.000 

 
در طرح تعریض 

  قرار دارد

  
  درصد نقد 25

 ماهه36مابقی در اقساط 



  931- 18م 9

سرقفلی محل سابق شعبه واقع در 
حد تهران، خیابان شهید اجاره دار، 

فاصل خیابان پلیس و شیخ صفی، 
نبش کوچه دقت، پالك ثبتی 

1/6749 

  8.600.000.000 65 مشاع

اصالحی احتمالی 
درآینده به عهده 
برنده مزایده می 

 .باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  931- 23م 10

یک واحد آپارتمان با موقعیت  
اداري واقع در تهران ، خیابان 

کریمخان زند، بین خیابانهاي قائم 
  مقام فراهانی و 

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

طبقه سوم شمالی،پالك 
  37330/6933ثبتی

    5.200.000.000  77/128  مشاع

  
  

  نقدي

  931- 25م  11

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در تهران، خیابان شوش 

  ، )ابراهیمی(شرقی، بعد از خیابان ارج 
 507/4762، پالك ثبتی 172پالك 

  4677و  4409و 

218  85/165  25.350.000.000  

   
  درصد نقد 25

 ماهه60مابقی در اقساط 

  931- 26م  12

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
تهران ، خیابان شهید بانک واقع در 

اجاره دار ، نبش کوچه نوري ، پالك 
و  14502، پالك ثبتی  683

14503/6735  

  27.300.000.000  96/169  مشاع

داراي دو برگ 
  سند مجزا 
: اعیان شامل

 81/116همکف 
متر مربع و 

همکف شمالی 
  متر مربع 15/53

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  931- 45م 13

ساختمان مسکونی با یک باب 
با کاربري اداري  پروانه ساختمانی

خیابان سپهبد واقع در تهران ،
نی ، نبش کوچه خسرو ، پالك قر

222   )19  (،  
 93و  89و  71و  66پالك ثبتی  

/3404  

  طبق سند
 30/1198 

-  
231.112.464.00

0  

پروانه تخریب  با
و نوسازي با 

کاربري اداري 
 با زیر بناي کل
به مساحت 

متر  02/11817
 15مربع در 

طبقه  5(   طبقه
زمین ، زیر

همکف ، نیم 
طبقه  9 و  طبقه 

  )روي همکف 

  نقدي

  932-1م  14

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در تهران ، خیابان پانزده 

خرداد شرقی ، نبش کوچه حمام قبله 
پالك ثبتی  132،               پالك 

6436 ،6435  

80/141  40/118  36.000.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  932-2م  15

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع 
در تهران بازار عباس آباد، روبروي 
سراي امیر کوچه علی آبادي، پالك 

  3851پالك ثبتی  2

_  
   60/171: همکف 

  60/165: اول 
  نقدي    90.800.000.000



  932- 2ت  16

ساختمان مسکونی واقع در یکباب 
تهران، خیابان پانزده خرداد، خیابان 
امامزاده یحیی، کوچه عرب زاده، 

کوچه شهید حیدرگوشی، نبش کوچه 
،                    29منوچهري، پالك 

  5729پالك ثبتی

  380حدود  
  185: همکف

   185: زیرزمین
 

6.900.000.000  

اعیان کلنگی می 
  باشد

در طرح تعریض 
  داردقرار 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  932- 4ت  17

یک قطعه زمین واقع درتهران ، 
خیابان ) نیاوران ( خیابان باهنر 

خیابان میري ، ) مژده ( مقدسی 
خیابان عرفان ، خیابان همایون ، 
خیابان مریم ، خیابان افتخاري ، 

پالك   37کوچه غفوري ، پالك 
  388/3946ثبتی 

10/502  -  47.000.000.000  

قطعه زمین (
محصور با بناي 

) سرایداري
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  932-6م  18

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع 
در تهران ، خیابان پامنار ، باالتر از 

   129مشیرالخلوت ، پالك 
  1/3118پالك ثبتی جزء 

-  
  50همکف 
  39/47نیم طبقه

37.000.000.000    

  
  

  نقدي

  932- 10م  19

سرقفلی محل سابق شعبه واقع در 
پایین تهران ، خیابان حافظ جنوبی ، 

  ، 279، پالك تر از تقاطع جمهوري 
 618الی  614پالك ثبتی   

- 
    72: همکف 

 50/64: زیرزمین    
54.000.000.000   

 
  درصد نقد 25

 ماهه36مابقی در اقساط 

  933-1م 20

حقوق کسب و پیشه محل سابق 
شعبه بانک واقع در تهران، نبش 

  بزرگراه نواب و خیابان آذربایجان، 
  520پالك 

  موقوفه 
  48  :همکف

  46: زیرزمین
  

8.000.000.000  

پرداخت      
حقوق مالکانه و 

تسویه بدهی هاي 
مورد درخواست 
اداره اوقاف بعهده 
برنده مزایده می 

  باشد

  نقدي

  933-4م 21

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
واقع در تهران ، خیابان آذربایجان ، 

، 754خیابان قصرالدشت ، پالك 
 25/1662پالك ثبتی 

 16.000.000.000 70/80 مشاع
داراي پایانکار با 
  کاربري بانک 

 می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  933-5م 22

ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه 
واقع )محل سابق شعبه بانک تجارت(

درتهران، شهرك اکباتان، فازدو، 
  23مجتمع تجاري گلها، پالك

    16.500.000.000  150  مشاع

 
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  933-6م 23

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل 
سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

خیابان ولیعصر ، نرسیده به بزرگمهر 
  ، 1522، پاساژ اعتماد  پالك 

  2/3579جزء پالك ثبتی  

-  
  73: همکف  
  37: نیم طبقه 

34.900.000.000    

  
 

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  933-7م 24

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
واقع در تهران ، خیابان هاشمی ، بین 

جی ، پالك متري  21استاد معین و 
  65631/2395، پالك ثبتی  1151

   13.000.000.000 76/122 مشاع
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  933- 11م 25

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در شهرستان شهریار، 

بلوار رسول اکرم ، نرسیده به خیابان 
ولیعصر، کنار گذر  زیرگذر قائم ، 

  طبق سند 
08/441  

   370: همکف 
  60: اول 

  
50.500.000.000  

اصالحی دارد ، 
بصورت وکالتی 
واگذار می گردد 
و کلیه هزینه هاي 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



مترتبه و بدهی   3245/49پالك ثبتی 
احتمالی به 

شهرداري و سایر 
سازمانها بعهده 

  برنده مزایده
  می باشد 

  933- 13م 26

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در شهریار، بلوار آزادگان 

  ، ضلع شمال غربی پل شباهنگ،
  1746/62پالك ثبتی  

  مشاع
  17/89همکف 

  10/45طبقه نیم 
  

7.200.000.000  
داراي پایانکار 

  تجاري می باشد 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  933ـ  16م  27

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع 
در تهران ، خیابان استاد نجات الهی، 

   92پایین تر از طالقانی، پالك 
  18/3382جزء پالك ثبتی 
  

_  
  34/147همکف 

  5/123نیم طبقه 
57.000.000.000    

  
  نقدي

  933- 54م 28

یک قطعه زمین با مستحدثات 
مربوطه و داراي پروانه ساختمانی 

واقع در تهران ، با کاربري اداري 
طالقانی ، نرسیده ....خیابان آیت ا

به خیابان حافظ ، روبروي شرکت 
  ، 386نفت ، پالك 

  21/3265پالك ثبتی  

95/2527 -  682.361.060.0
00  

داراي پروانه 
تخریب و 
نوسازي با 

کاربري اداري 
با زیر بناي کل 

به مساحت 
متر  36844

 23مربع در 
طبقه  8(  طبقه

زمین ، زیر
همکف ، نیم 

  14 و طبقه 
طبقه روي 

  )همکف 

  نقدي

  934- 2ت 29

دانگ مشاع از ششدانگ یک  08/1
باب ساختمان مسکونی واقع در 

 تهران خیابان دکتر شریعتی ، ابتداي
خ دکتر بهشتی خ اندیشه، کوچه 

ـ پالك ثبتی  27ـ پالك  5اندیشه 
402/6931  

22/355  370  5.760.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  نقدي

  934- 11ت  30

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران، خیابان نواب، باالتر  از میدان 

خیابان کلهر، نبش خیابان جمهوري، 
، طبقه پنجم، 12، پالك )بهزاد(کاوه 

  13/2160پالك ثبتی 

  3.014.500.000  25/135  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  934- 12ت  31

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران، خیابان دکتر شریعتی، پائین 
تر از خیابان خواجه نصیر، کوچه 

، طبقه پنجم 10، واحد 2صدیق، پ 
  غربی، 

  218/6812پالك ثبتی 

  4.700.000.000  03/170  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60قی در اقساط ماب



  934- 13م 32

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در تهران ، خیابان شهران 
، باالتر از اتوبان همت ، نبش کوچه 

  بهار 
، ) مجتمع تجاري اداري شهران ( 

  ، 55پالك 
  3489/65پالك ثبتی  

  33.700.000.000  05/140  مشاع

داراي پایانکار 
  تجاري

 بانضمام یک واحد
  پارکینگ

  
  

  نقدي

  934- 13ت  33

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران، خیابان شریعتی، خیابان 
خواجه نصیر، کوچه معززي، بن 

، پالك ثبتی 8بست دوم، پالك 
86/6802  

  2.330.000.000  47/86  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  934- 15ت  34

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران، خیابان دکتر شریعتی، پائین 

تر از خواجه نصیر، نبش کوچه 
، طبقه سوم  120صدیق، پالك 
  384/6812پالك ثبتی 

  5.700.000.000  35/198  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  باشدخریدار می 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  934- 17ت  35

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران،، خیابان انقالب، خیابان نجات 
الهی، نبش کوچه مراغه، ساختمان 

، طبقه پنجم 22کورش، پالك 
  شرقی،

  24/3340پالك ثبتی  

  4.380.000.000  03/153 مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 

هاي  هزینه
مترتبه بعهده 

 خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

 ماهه60مابقی در اقساط 

  934-26ت 36

اعیانی یک واحد آپارتمان مسکونی با 
موقعیت اداري ، واقع در تهران ، 
بلوار جنت آباد شمالی ، باالتر از 

بزرگراه آبشناسان ، نبش بهارستان 
، ساختمان امید   1سوم ، پالك 

  866/122ثبتی طبقه سوم پالك 

  8.700.000.000  96/181  اوقافی

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  . خریدار می باشد
داراي یک واحد 

  پارکینگ

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  935-1م 37

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع در جاجرود، روبروي 

  ،  93پلیس راه ، پالك 
   1/74پالك ثبتی 

  طبق سند
400  

پس از 
  اصالحی
320  

  260: همکف 
  100: نیم طبقه 
  

17.070.000.000  
سند ملک مشاعی 

  می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  935-5م  38

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 
بانک واقع درتهران، خیابان شریعتی، 
بین خیابان یخچال و دوراهی قلهک ، 

، پالك ثبتی 1460 پالك
  19/3093و18

  مشاع
10/112:همکف  

  67:نیم طبقه 
 

84.000.000.000  

بدون درنظر 
  گرفتن نیم طبقه 

در قیمت گذاري  
داراي دوجلد سند 

  مجزا می باشد

  
  درصد نقد 25

   ماهه48مابقی در اقساط 

  935-6م 39

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع 
در تهران ، خیابان شریعتی، نرسیده 

  به میدان قدس، 
 1949نبش بن بست ساعدي، پالك 

 ،  
 2/2275پالك ثبتی 

 ـ
          108: همکف   
  50: نیم طبقه   

 

60.000.000.000 

در هنگام نوسازي 
یب مقدار و تخر

مترمربع از  90/7
همکف و  مساحت

متر مربع  75/4
از مساحت بالکن 
در مسیر تعریض 
گذر جنوبی قرار 

 .دارد

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 



  935-8م 40

محل سابق ( یکباب ساختمان تجاري 
واقع در شهرستان ) شعبه بانک 

پردیس میدان عدالت ، خیابان 
فروردین جنوبی ، خیابان نیایش 

  ،کوچه مسجد ،
  6825/5، پالك ثبتی   1پالك  

8/142  
  75/140: همکف 

  80: نیم طبقه 
  5/129: زیرزمین 

26.000.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  935- 11م 41

ملکیت و سرقفلی یک واحد تجاري 
واقع در تهران، نارمک، خیابان 

فرجام شرقی، چهارراه ولیعصر، پالك 
536   

 5025/6718پالك ثبتی 

 مشاع
  04/167: همکف 

 50/109: طبقه  نیم
31.100.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  935-13م  42

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل 
سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

  ، 659خیابان سهرودي شمالی، پالك 
  8006/6933جزء پالك ثبتی 

-  
  92:  همکف 

  48:  نیم طبقه 
45.000.000.000  

  
داراي پایانکار با 
کاربري بانک می 

  باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  29-4م 43

یکباب ساختمان تجاري مسکونی 
ن ورامین ، خیابان واقع در شهرستا

( نبش کوچه علوي  پانزده خرداد،
پالك ثبتی ) محل سابق شعبه بانک 

1919/111  

80/161  

): تجاري(همکف 
149  

) : انباري(زمین  زیر
161  

) : تجاري(نیم طبقه 
50/13  
واحد  2(اول 

 200): مسکونی

20.000.000.000  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 

  29-6م 44

یک باب ساختمان تجاري مسکونی 
واقع در ) محل سابق شعبه بانک(

شهرستان ورامین ـ میدان امام 
حسین ابتداي خ شهید بهشتی ـ 

  68/107پالك ثبتی 

210  
  210: زیرزمین
  210: همکف

  8/214: اول
77.500.000.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  29-8م 45

اعیانی و سرقفلی و حقوق کسب و 
پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در 
جاده قرچک به ورامین ، جنب خیر 
آباد ، منطقه گل تپه ، پالك ثبتی 

1001/11   

175   
  اوقافی

عرصه اوقافی می   8.500.000.000  346
  باشد

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  49- 7ت 46

سهم یک  100سهم مشاع از  50
باب ساختمان مسکونی واقع در 

، کوچه ) بلوار گلها ( تهرانسر شرقی 
73  ،  

  3992/2، پالك ثبتی  10پالك 

160  50/316  3.750.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 

هاي هزینه 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  49- 8ت 47

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
تهران ، خیابان پاسداران ، گلستان 

،  6، واحد  4، طبقه  18دهم ، پالك 
  2677/37پالك ثبتی 

  14.150.000.000  03/160  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

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

 ردیف
شماره 
 پرونده

  شرح
مساحت 
عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 



  934-20ت  48

واحد آپارتمان مسکونی واقع  یک
در شهرستان کرج، فردیس، فلکه 
پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب 

درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، 
، طبقه دوم جنوبی ، پالك 5پالك 

  64658/163ثبتی 

  959.130.000  83/85  مشاع

داراي پارکینگ و 
  . انباري می باشد
متصرف دارد، 

تخلیه و کلیه هزینه 
مترتبه بعهده هاي 

  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  934- 21ت   49

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان کرج، فردیس، فلکه 
پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب 

درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، 
، طبقه دوم شمالی، پالك 5پالك 

  64657/163ثبتی 

  913.000.000  80/89  مشاع

داراي پارکینگ و 
  . انباري می باشد
متصرف دارد، 

تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

   934- 22ت   50

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان کرج، فردیس، فلکه 
پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب 

پارسیان، بن بست سرمایه، درمانگاه 
، طبقه سوم شمالی، پالك 5پالك 

  64659/163ثبتی 

  821.760.000  64/89  مشاع

داراي پارکینگ و 
  . انباري می باشد
متصرف دارد، 

تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  934-23ت  51

مسکونی واقع یک واحد آپارتمان 
در شهرستان کرج، فردیس، فلکه 
پنجم، بلوار قریشی جنوبی، جنب 

درمانگاه پارسیان، بن بست سرمایه، 
، طبقه سوم جنوبی، پالك 5پالك 

  64660/163ثبتی 

  871.700.000  67/85  مشاع

داراي پارکینگ و 
  . انباري می باشد
متصرف دارد، 

تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 

  می باشد خریدار

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  49-1ت   52

سهم از  100سهم مشاع از  24
ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی 

واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، 
خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر 

طبقه اول شمالشرقی ،  134، پالك 
  47757/170پالك ثبتی 

  279.936.000  95/95  مشاع 

انباري و داراي 
پارکینگ ، متصرف 
دارد و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  49-1ت   53

سهم از  100سهم مشاع از  24
ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی 

واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، 
خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر 

شمال  طبقه سوم 134، پالك 
  47764/170غرب ، پالك ثبتی 

  254.419.200  09/87  مشاع 

داراي انباري و 
پارکینگ متصرف 
دارد و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  49-1ت   54

سهم از  100سهم مشاع از  24
ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی 

بلوار ارم ، واقع در مهرشهر ، 
خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر 

طبقه سوم شمالشرقی  134، پالك 
  47765/170، پالك ثبتی 

  279.936.000  95/95  مشاع 

داراي انباري و 
پارکینگ متصرف 
دارد و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 

  49-1ت   55

سهم از  100از  سهم مشاع 24
ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی 

واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، 
خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر 

طبقه چهارم  جنوب  134، پالك 
  47771/170غرب ، پالك ثبتی 

  289.382.400  23/99  مشاع 

داراي انباري و 
پارکینگ متصرف 
دارد و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 

  .باشد خریدار می 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 



  49-1ت   56

سهم از  100سهم مشاع از  24
ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی 

واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، 
خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر 

طبقه پنجم  شمال  134، پالك 
  47772/170غرب ، پالك ثبتی 

  254.419.200  09/87  مشاع 

و  داراي انباري
پارکینگ متصرف 
دارد و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  49-1ت   57

سهم از  100سهم مشاع از  24
ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی 

واقع در مهرشهر ، بلوار ارم ، 
خیابان ششم شرقی ، ساختمان مهر 

طبقه پنجم  شمال  134، پالك 
  47773/170شرق ، پالك ثبتی 

  279.936.000  95/95  مشاع 

داراي انباري و 
پارکینگ متصرف 
دارد و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  49-2م  58

محل سابق شعبه (یک واحد تجاري 
واقع در شهرستان کرج ـ خ ) بانک

زیر گذر شهید بهشتی، نرسیده به 
طالقانی برج آرین، طبقه همکف ـ 

  22143/157پالك ثبتی 

  مشاع
  19/209: همکف

  8/157: نیم طبقه
82.500.000.00

0  
  

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  49- 2ت  59

یکباب ساختمان  مسکونی واقع  در 
شهرستان اشتهارد، روستاي پلنگ 

آباد، کوچه مسجد حضرت 
  ابوالفضل ،

یک ـ پالك ثبتی  کوچه زنبق 
595/306  

69/122  85  588.535.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  49- 4ت  60

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان کرج، جاده مالرد، 

بعد از انبار نفت، شهرك منظریه، 
آزادي، خیابان نوذري بلوار بهار 

، طبقه 32اول، کوچه صبري، پالك 
اول جنوبی، پالك ثبتی 

39530/163  

  1.728.220.000  94/132  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
 30نقد مابقی در اقساط % 30

  ماهه 

  49-20ت  61

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
کرج ، ابتداي بلوار در شهرستان 

بالل ، باند کند رو  شمالی ، مجتمع 
،  3مرسدس ، طبقه سوم ، واحد 

  20253/157پالك ثبتی 

    2.951.040.000  80/92  مشاع

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  49- 22ت   62

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

ابتداي خیابان کمالی، روبروي پاساژ 
  طالئی 

، پالك )میوه فروشی محتشم ( 
  7177/155ثبتی 

  592000.000  60/29  مشاع 

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
   خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  49- 23ت   63

سهم ششدانگ  100سهم از  53
عرصه و اعیان محل سابق شرکت 

تک شیر واقع در شهرستان 
اشتهارد ، شهرك صنعتی کوثر ، 

  خیابان چهارم غربی، 
  1766/305و  1765پالك ثبتی 

6294  1051  4.240.000.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
مقررات و ضوابط 
شهرکهاي صنعتی 
را رعایت نماید ، 
متصرف دارد و با 
وضع موجود به 
  فروش میرسد 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 



  49-26ت  64

سهم یک  6سهم مشاع از  09/3
باب ساختمان مسکونی، واقع در 
شهرستان کرج، نظرآباد، الغدیر 

، پالك 18غدیر  جنوبی، خیابان
  4382/69، پالك ثبتی 37274

  طبق سند
 360  

پس از 
  اصالحی

 348  

  168زیرزمین 
  168همکف 

  168اول 
  80/15دوم 

2.488.212.197  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  

  نقدي% 30
  ماهه30مابقی  

  49-31ت  65

ملکیت و سرقفلی یکواحد تجاري 
در شهرستان کرج ـ مهرشهرـ واقع 

 111بلوار شهرداري ـ انتهاي بلوار 
ـ ساختمان مبنا ـ طبقه همکف ـ 
سمت جنوب غربی پالك ثبتی 

47917/170  

  69/90  مشاع
13.603.500.00

0  
داراي پارکینگ و 

  انباري

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  49-32ت  66

ملکیت و سرقفلی یکواحد تجاري 
شهرستان کرج مهرشهر ـ واقع در 

 111بلوار شهرداري ـ انتهاي بلوار 
ساختمان مبنا ـ طبقه اول ـ سمت 

  47930/170شمال 

  20/124  مشاع
18.630.000.00

0  
داراي پارکینگ و 

  انباري

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  49-33ت  67

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان کرج، رجایی شهر، 

اتحاد، خ فروردین شمالی کوي 
 112کوچه شهید عاقلی پور، پالك 

طبقه اول سمت خیابان، پالك ثبتی 
8603/155  

  1.697.850.000  02/97  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه هزینه 
هاي مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  نقدي

  021-66927220و 025-37751627:  تلفن    قم

 ردیف
شماره 
 پرونده

  شرح
 مساحت
عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  30- 1ت  68

 240سهم مشاع از  383/159
سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی واقع در شهرستان قم 
،میدان سعیدي، خیابان فرهنگ، 

،پالك  20پالك  2نبش کوچه ،
  246/17/1579ثبتی 

5/220  471  5.871.669.720  

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  
  

  نقدي

  30- 3ت  69

دانگ مشاع از ششدانگ  25/3
یکباب ساختمان مسکونی واقع در 
شهرستان دلیجان ، شهرك قدس 

متري  24،میدان جانبازان ،خیابان 
  3802/4188صدوقی پالك ثبتی 

264  5/354  2.232.750.000  

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  
  

  نقدي

  30- 4ت  70

یکواحد آپارتمان مسکونی واقع در 
  ،شهرستان قم 

متري امام  20متري صبوتی،  45 
خیابان دانیال مجتمع ،حسین 

شرقی،  5بلوك  ،مسکونی سینا 
  طبقه اول 

  58/10937پالك ثبتی  

  2.009.400.000  96/133  مشاع 

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 
داراي پارکینگ و 

  انباري 

  
  

  نقدي 

  30- 5ت  71

تاالر  عرصه و اعیان محل سابق
پذیرایی کشتی آبی واقع در 
شهرستان قم ، جاده کهک ، 

،  4و 3 روستاي میم ، پالك

75/6870   
پس از 

اصالحی  
71/6507 

2100  
16.634.186.70

8  

متر  1200
مربع از ملک 
جز اراضی ملی 

  می باشد

  درصد نقد 30
  مابقی در اقساط

  ماهه30



و  905/542پالك ثبتی 
456/152  

  30- 7ت  72

یکباب ساختمان مسکونی واقع در 
خیابان امام زاده  ،شهرستان قم 

   50، پالك  43ابراهیم، کوچه 
  4/2380پالك ثبتی 

80/180  317  3.762.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  نقدي 

  021-66927220و  0413-5565059:  آذربایجان شرقی     تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

  شرح
مساحت 
عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

31- 3ت 73  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
درشهرستان هشترود، خیابان 

امام خمینی، جنب پاسگاه 
کوهسار، طبقه اول غربی،  پالك 

  3927/161ثبتی 

    465.600.000  20/58 مشاع

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

31- 6ت 74  

عرصه و اعیان محل سابق 
شرکت گواراشیرمیانه، واقع 

درشهرستان میانه ، پلیس راه 
زنجان،  سه راهی قریه –میانه 

 130/5ارباط ، پالك ثبتی 

30/4183  1572  8.600.000.000   
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

31- 7ت 75  
یک قطعه زمین واقع در شهر 

ناحیه  –جدید سهند محله یک 
  تعاونی یک  – 2فاز  – 2

297 -  1.526.850.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

31- 8ت 76  

یک قطعه زمین واقع در شهر 
متخصین ، 2جدید سهند  ، فاز 

روبروي فرعی  ، 7مجلسی  ، 3
  313قطعه  ، 4

420 -  2.528.465.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

31- 9ت 77  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان تبریز ، خیابان 

دامپزشکی ،شنب غازان، کوي 
 12خیابان  ،شهید صدوقی 

طبقه  ، 6پالك ،متري صدوقی
  50/4250پالك ثبتی  ،اول 

   1.150.661.541  42/73 مشاع
  درصد نقد 30

  ماهه 30مابقی در اقساط 

31-10ت 78  

یک باب ساختمان مسکونی واقع 
 خیابان،در شهرستان تبریز 

) آبادانی مسکن ( سلمان خاطر 
پالك  ،متري اسالمی  8کوچه 
  795/8999پالك ثبتی  31

1/313  294  7.725.004.290   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

31-11ت 79  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
خیابان  ،در شهرستان تبریز 

دامپزشکی ، شنب غازان ، کوي 
متري  12شهید صدوقی ، خیابان 

  ،طبقه سوم  6صدوقی ، پالك 

  30/4250پالك ثبتی  

 داراي پارکینگ   1.083.854.430  42/73 مشاع
  درصد نقد 30

  ماهه 30مابقی در اقساط 



31-12ت 80  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
خیابان بهار  ،در شهرستان تبریز 

اول کوي  ،متري سعدي  14 ،
 2طبقه  ، 7پالك  ،والیت 

  119/3096پالك ثبتی 

 داراي پارکینگ   1.587.400.044  79/95 مشاع 
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

31-13ت 81  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
خیابان  ،در شهرستان تبریز 

کوي  ،دامپزشکی ، شنب غازان 
 12خیابان  ،شهید صدوقی 

پالك ،متري شهید صدوقی 
پالك ثبتی  ، 2طبقه ،6

51/4250  

 داراي پارکینگ  1.150.661.541  42/73 مشاع 
  درصد نقد 30

  ماهه 30مابقی در اقساط 

31-14ت 82  

یک باب ساختمان مسکونی واقع 
  در شهر جدید سهند 

 ، 12،پالك 26فاز یک پردیس ،
  1042/6/2/32پالك ثبتی 

206 165  2.018.000.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

31-15ت 83  
یک قطعه زمین واقع در شهر 

ناحیه  ، 4محله  ،جدید سهند 
  متري دانشگاه  35خیابان ،یک 

300 -  2.027.000.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

31-16ت 84  

عرصه و اعیان محل سابق 
شرکت فرش نگین طالیی تبریز 

 ،واقع در شهرستان ممقان 
شهرك شهید ،تبریز  38بخش 

 20 ،متري دوم  45 ،سلیمی 
 ،جنب تکنو صنعت  28متري 
پالك ثبتی  74/3/32قطعه 
7426/3249/4613/4891/6  

1650 707  2.574.304.474  

ملک مورد نظر 
دچار آتش سوزي 
گردیده و نیاز به 
بازسازي اساسی 

 دارد 

  نقدي 

31-20ت 85  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
درشهرستان هشترود، خیابان 

امام خمینی، جنب پاسگاه 
کوهسار، طبقه دوم غربی، پالك 

  3930/161ثبتی 

    465.600.000  20/58 مشاع

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

31-21ت 86  

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع 
درشهرستان هشترود، خیابان 

امام خمینی، جنب پاسگاه 
کوهسار، طبقه سوم واحد 
جنوبشرقی، پالك ثبتی 

3935/161  

    627.680.000  46/78 مشاع

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  31-26ت 87

یک باب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان بناب کوي 

متري شرقی  24خ  –شهرداري 
  1624/10پالك  –

200 589  5.876.000.000  

: اعیان مشتمل بر 
) پیلوت ( همکف 

   –مترمربع  130
دوم و سوم ،اول 

 138هر یک 
مترمربع و چهارم 

 45) بهارخواب( 
  مترمربع

  
  
  

  نقدی 

  31-27ت 88

یک باب ساختمان مسکونی واقع 
شهر جدید  –در شهرستان تبریز 

اندیشه اول  – 2فاز  –سهند 
پالك  -259قطعه  –فرعی نهم 

1/550  28/357  4.500.000.000    

  
  درصد نقد 30

   ماهه30مابقی در اقساط 



  37601/32ثبتی 

  021-66927220و  044-32238028:  آذربایجان غربی    تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

33-3م  89  

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان قره 
ضیاءالدین ، چایپاره ، خیابان 
بعثت ، نبش بن بست میالد 

 575/36پالك ثبتی 

60/577  
      75/348:همکف 

 75/93: اول    
5.650.000.000  

  درصد نقد 30
 ماهه30مابقی در اقساط 

33-5م 90  

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

متري  21ارومیه ، خیابان 
حسین آباد پالك ثبتی 

282/61/68 

40/112  
  50/110زیرزمین 
  69/112: همکف 

 56: نیم طبقه 
2.604.705.000  

اعیانی داراي سند 
رسمی می باشد ، 
عرصه قولنامه اي 

  می باشد 

  درصد نقد 30
ماهه30مابقی در اقساط   

33- 11م 91  

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه واقع در شهرستان مهاباد 
، خیابان سید نظام ، میدان حمه 

و  1/1904خرچه ، پالك ثبتی 
1905  

65/112  
  18/74: زیر زمین 

  65/112: همکف 
  65/112: اول 

20.216.000.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

33- 12م 92  

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه واقع در شهرستان ارومیه 
، خیابان اصلی کشتارگاه ، نبش 

                 کوچه شش متري ، 
 2461/63/84پالك ثبتی 

35/86  
                35/86: زیرزمین
           35/86:همکف 

 46:نیم طبقه     
1.667.600.000    

  درصد نقد 30
  ماهه36مابقی در اقساط 

  33-16ت 93

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان ارومیه ، 

شهریور ، خیابان  8خیابان 
شهید ابوالفتحی ، مجتمع 

،  5مسکونی کوثر ،  بلوك 
  ، 8، واحد  3طبقه

  9591/101پالك ثبتی  

  627.380.000  28/70 مشاع
داراي انباري می 

  باشد
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

33- 21 ت 94  

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان خوي ، بلوار 
شیخ نوایی ، برج اورین ، طبقه 

، پالك ثبتی  8، واحد  3
8/4383  

  1.170.000.000 05/85 مشاع 
  درصد نقد 30

ماهه30مابقی در اقساط   

33-29ت 95  

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان مهاباد ، کوي 

آزادگان ، خیابان مقبل ، کوچه 
   4آورازها پالك 

 696/2361پالك ثبتی 

93/206  203 5.434.600.000    
  درصد نقد 30

ماهه30مابقی در اقساط   

33-30ت 96  

ساختمان مسکونی واقع یکباب 
در شهرستان مهاباد،میدان 

متري  30استقالل ، خیابان 
سیل زدگان ،نبش کوچه 

ي ،روبروي درمانگاه ربهدا

83/238  06/274  9.260.120.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



  208/1951پالك ثبتی 

33-33ت 97  

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان میاندوآب ، 

شهریور ، بن بست  17خیابان 
         437رازي ، پالك 

  8161/3609/1پالك ثبتی 

300  212  3.688.000.000 
در طرح تعریض 

 قرار دارد
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  021-66927220و  031-32343889:  اصفهـان   تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  34- 2ت 98

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اصفهان ، خیابان 

سروش ، خیابان صغیر اصفهانی 
، خیابان کمال ، جنب پارك ، 
کوچه کمال الدین اسماعیل ، 
کوچه سرطاوه ، پالك ثبتی 

1/3792  

 پس از اصالحی
 58  

    812.000.000 مخروبه

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  34-8م 99

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 
آران و بیدگل، نبش خیابان 
نواب صفوي، پالك ثبتی 

3/1/1917  

105 367 2.980.000.000  
در طرح تعریض 

  قراردارد 

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

34-10ت 100  

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان اصفهان ، 

) 17(خیابان فروغی ،کوچه ایدر 
،                          6پالك 
  656/11پالك ثبتی 

353  
193  

  )فاقد ارزش( 
9.274.500.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  34-11ت 101

یک باب ساختمان مسکونی 
شاهین شهر واقع در شهرستان 

، اتوبان آزادگان ، شهرك 
  بختیار دشت ،

،  2انتهاي فرعی ) کوي پرتو (  
  ،  115پالك 
  1430/475پالك ثبتی 

850  400  6.375.000.000  

متصرف دارد  
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد ،

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  34-13ت 102

دانگ یک  6دانگ مشاع از  3
باب ساختمان مسکونی واقع در 

 2فاز  –شهرستان کاشان 
بلوار  –شهرك ناجی آباد 

پالك ثبتی  – 5گلستان میخک 
5306/15  

200  382  1.147.500.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  34- 15م 103

ملکیت و سرقفلی یک باب 
مغازه  واقع در شهرستان 
اصفهان ، خیابان چهار باغ 

عباسی ، مقابل خیابان آرامگاه ، 
بازار افتخار ، طبقه فوقانی شعبه 

  بانک تجارت ، 
  79/1938پالك ثبتی 

    19.934.200.000  34/153  مشاع

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



  34- 16م 104

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

خیابان شهید  –گلپایگان 
جنب ایران خودرو  –مطهري 

پالك ثبتی  138پالك  –
4/4502  

60/223  
  200: زیرزمین 
  200: همکف 

  88: نیم طبقه 
15.188.000.000  

نوع ملک در سند 
تمامی ششدانگ : 

دکان و محوطه 
  متصل به آن

  
  درصد نقد 30

  ماهه30قی در اقساط ماب

  34-25ت 105

 –یکباب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 

میدان  –بوئین میان دشت 
خیابان ولیعصر کوچه  –ولیعصر 

  36/200تختی پالك ثبتی 

443  
  320: همکف 

  235: اول 
2.000.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  

  نقدي 

  34- 27ت  106

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان خمینی شهر، 

بعد از سه راه دورچه ،محله 
، 33قرطمان، خیابان قرطمان 

، کوچه 35کوچه شماره 
، 10برادران، مقابل پالك 

  240/89پالك ثبتی 

طبق سند 
65/241  

پس از اصالحی 
173  

130  757.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه60اقساط مابقی در 

  34-29ت 107

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان اصفهان ، 

تقاطع بلوار آئینه خانه و خیابان 
شیخ صدوق شمالی ، مجتمع 

  مسکونی پاسارگاد، 
شمال شرقی طبقه اول ،  واحد 

31 A ،  
  1117/4924پالك ثبتی 

  26.944.140.000  92/338 مشاع

واحد  دوداراي 
پارکینگ و یک 

باب انباري 
  میباشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  021 -66927220و 051 - 32225821:  تلفن   خراسان رضوي

 ردیف
شماره 

 دهپرون
 شرح

مساحت عرصه 
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  35-46ت 108

دانگ مشاع از ششدانگ  31/5
عرصه و اعیان محل سابق 

شرکت سیم الکی خراسان واقع 
در شهرستان مشهد ، کیلومتر 

  جاده فریمان  25

49408  4489  35.665.500.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  021 -66927220و      -   058- 32221453: تلفن   شمالیخراسان 

 ردیف
ماره ش

 پرونده
 شرح

مساحت عرصه 
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  35-15ت 109

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان جاجرم، خیابان 

 3مطهري  ،شهید مطهري 
 ،ضلع جنوبی پارك مطهري ،

پالك ثبتی  ، 14پالك 
230/74  

9/837  460  2.941.779.981    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  021 -66927220و  061-32211469:  تلفن   خوزستان

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 



  36- 17م  110

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اهواز خیابان آزادگان 

بین خیابانهاي نادري و امام  ،
  1/839پالك ثبتی ،

8/332  -  26.629.600.000  
کلیه بدهی هاي 
شهرداري بعهده 
  خریدار می باشد 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  36- 20م  111

ملکیت و سرقفلی محل  سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

میدان شهید  ،خ امام ،رامهرمز 
  162/4پالك  ،ادهم 

39/77  
  39/77: همکف 

  39/77: اول 
5.100.000.000    

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  36- 21م  112

عرصه و اعیان ملک سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

خیابان طالقانی  ،رامهرمز 
و  747پالك ثبتی  ،شرقی 

3/754  

85/559  140  10.814.500.520    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  36-27ت  113

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان شوش ، 

خیابان گلستان ، خیابان حافظ ، 
  520/49پالك ثبتی 

200 120  1.180.000.000  

متصرف دارد ، 
 تخلیه ملک و

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  36-28ت  114

محل (یکباب ساختمان مسکونی 
واقع )سابق درمانگاه امام صادق 

در شهرستان اهواز ، کوي 
نهضت آباد ، خیابان امت ، بین 

  فلکه بزرگ و خیابان عطار 
  730پالك ثبتی 

96/492  

متر 370زیرزمین
  مربع

متر  450همکف 
  مربع

  مترمربع 390اول 
  متر مربع 390دوم 

8.160.008.000  

  
در گذشته 

بصورت درمانگاه 
مورد استفاده قرار 

  گرفته است

  
  

  نقدي

36-33م  115  

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 

.. اهواز ، بین بلوار آیت ا
بهبهانی و خیابان شهید حق بین 
حد فاصل خیابانهاي فاطمی زاد 

 44/2619پالك ثبتی  ، و نصر

2250 

) : تجاري ( همکف 
: نیم طبقه  75/393

5/32           
): مسکونی ( اول     

75/413 

24.800.000.000 

مسکونی بصورت 
واحد سوئیت  6

 .مجزا می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  021-66927220و    028 -  33241192: قزوین   تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  38- 1ت 116

عرصه و اعیان محل سابق 
کارخانه تولیدي و صنعتی کربن 

اکتیو پاد آروین واقع در 
شهرك  ،شهرستان قزوین 

خیابان عطار ،صنعتی لیا 
پالك ثبتی  ،نیشابوري 

144/59  

3500  1350  3.900.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  
  

  نقدي
  

  38- 3ت 117

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان قزوین ، 

آلومتک  2شهرك مینودر ، فاز 
بست مینا  ، کوچه شرافت ، بن

واحدي آلومتک ،  61، مجتمع 
، طبقه اول ، پالك  7بلوك 

  9731/43ثبتی 

  1.200.000.000  09/91  مشاع 

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

خریدار می باشد ، 
بانضمام یک باب 

  انباري و
یک واحد  

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



  پارکینگ

  38- 6ت 118

دانگ مشاع از شش  25/3
دانگ یک باب ساختمان 

مسکونی واقع در شهرستان 
خیابان شهید نواب  ،قزوین 
کوچه ،کوچه فرامرزي ،جنوبی 

قدیم،  19جمشید بیگی، پالك 
  6/76پالك ثبتی 

20/160  246.96  1.625.000.000  

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  
  

  نقدي 

  38- 7ت 119

دو دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب انباري واقع در 

خیابان خیام ،شهرستان قزوین 
روبروي مدرسه  ،شمالی 
پالك  ،طبقه زیرین  ،نوروزیان 

  2001/1180/79/3182ثبتی 

  3.178.000.000  35/238  مشاع

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  
  

  نقدي 

021-66927220و  071-32306276:  فارس   تلفن  

 ردیف
شماره 
 پرونده

  شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  39- 5ت  120

دانگ مشاع از شش  49/3
دانگ یک باب ساختمان 

مسکونی واقع در شهرستان 
کوچه ،بلوار غدیر  ،المرد 

پالك ثبتی  ،شهید رضا کرمی 
3/2692  

5/460  
پس از 

/21اصالحی
436 

5/292  512.645.518  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  

  نقدي 

  39- 7ت  121

یک باب ساختمان مسکونی 
بلوار ،واقع در شهرستان شیراز 

 ،بلوار نیستان  ،هفت تنان 
نبش کوچه ، خیابان هاشم پور 

پالك ثبتی  94پالك  4/2
3/839  

199 214  3.963.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
   خریدار می باشد

در طرح تعریض 
  قرار دارد 

  

  
  

  نقدي 

  39-12ت  122

چهار دانگ مشاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان  یک 

واحد گاوداري واقع در کیلومتر 
شیراز جاده  ، جاده جهرم  55

پالك ثبتی  ،سنگ شکن 
7/182  

2000 308  500.904.451    

  
  نقدي 

  39- 14م  123

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 
مرودشت ، خیابان انقالب، 

  الزمان،روبروي مسجد صاحب 
  100/ 8061پالك ثبتی  

5/115  

:  همکف شعبه
5/115  

  33: نیم طبقه 
  126: اول مسکونی

19.853.500.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  39-19ت  124
یک باب ساختمان مسکونی 

جهرم  واقع در شهرستان
خیابان استاد مطهري ، کوچه 

390  
  پس از اصالحی

342  
130  1.134.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 



، فرعی چهارم  سمت  17
 88/4086راست ،پالك ثبتی 

  425/4086و

  39-23ت  125

یک باب ساختمان مسکونی 
بلوار  ،واقع در شهرستان شیراز 

شهرك (  ،عالمه امینی 
 ، 26نبش کوچه ) گلستان 

  1809/12پالك ثبتی 

195  329  6.732.500.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  39-33ت  126

یک باب ساختمان مسکونی 
بلوار ،واقع در شهرستان شیراز 

بعد از  ، 1کوچه  ،شیرودي 
پالك  ،تقاطع خیابان احمدیه 

  105/2077پالك ثبتی  ، 102

396  185  2.776.000.000  

  
دارد، متصرف 

تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 
  

  39-37ت  127

یک باب ساختمان مسکونی 
بلوار ،واقع در شهرستان شیراز 

 ،خیابان بنی هاشمی  ،رحمت 
فرعی اول سمت  ،خیابان مسلم 
پالك ثبتی  ، 33چپ کوچه 

4044/2086  

7/144  210  2.234.950.000  

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  39-38ت  128

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان استهبان 

کوچه ،خیابان محمد آباد خیر ،
پالك ،شهید جهانگیر شاهسون 

  307/4297ثبتی 

27/676  221  347.400.000  

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

          
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  39-39ت  129

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان شیراز، غرب 

 ،کوي خوشرو  ،بلوار امیر کبیر 
پالك ثبتی ، 110جنب تاالر 

36/1646  

5/1885  435  8.419.250.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
   خریدار می باشد

در طرح تعریض 
  قرار دارد 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  39-48ت  130

یک باب ساختمان مسکونی 
بلوار  ،واقع در شهرستان شیراز 

خیابان جاوید،  ،امیر کبیر 
پالك ، 149، پالك 20کوچه 

  10497/1652ثبتی 

250  140  3.685.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

           
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  39-49ت  131

یک باب ساختمان مسکونی 
 ،واقع در شهرستان شیراز 

خیابان حدادي  ،خیابان سمیه 
پالك ثبتی ، 3پالك  2کوچه  ،

12/572  

135  162  4.171.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
   خریدار می باشد

در طرح تعریض 
  قرار دارد 

        
  درصد نقد 30    

  ماهه30مابقی در اقساط 
  

132  
  39-50ت

  

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان شیراز، بلوار 

خیابان ،شهید دوران  ،مدرس 
 ، 23کوچه  ،شریف آباد 

300  206  2.242.000.000  

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 



مترتبه بعهده   361/2071پالك ثبتی 
 خریدار می باشد

  39-53ت  133

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان شیراز ، بلوار 

امیر کبیر ، خیابان یقطین ، 
  نبش 

، ساختمان بنفشه ،  13کوچه 
  طبقه سوم ، 

  20568/1652پالك ثبتی 

  788.000.000  03/89  مشاع

  
متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  
  درصد نقد30

  ماهه30اقساط مابقی در 

  0210-66927220و  083-38223405:  کرمانشاه     تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  40- 2ت  134

عرصه و اعیان محل سابق 
مجتمع رفاهی فرهنگی زماون 

شهرستان صحنه ، بلوار واقع در 
امام خمینی پالك ثبتی یک 

  اصلی

طبق وضع 
 موجود
9260 

35/1764 23.897.200.000  

متراژ عرصه بر 
اساس وضع 

موجود و سند 
مالکیت و بصورت 
تقریبی می باشد و 

: عبارتست از 
+ عرصه باغ 

عرصه تاالر و 
عرصه + مجتمع  

 قولنامه اي
پارکینگ و دو (  

)باب مغازه   

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  40-4م  135

سرقفلی محل سابق شعبه بانک 
واقع در شهرستان کرمانشاه ، 
میدان وزیري ، نبش ضلع 

  جنوب شرقی میدان 
  2/124و3پالك ثبتی 

_  104  7.800.000.000    

  درصد نقد 30
   ماهه30مابقی در اقساط 

  40-38ت  136

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان کرمانشاه 

کوي  ،خیابان سراب ،
 21و  20پالك  ،اسماعیلی 

  30/260پالك ثبتی 

08/240  385  2.964.546.667  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

 6/5سهم بانک 
 6دانگ مشاع از 

دانگ عرصه و 
  اعیان 

           
  

  نقدي          

  021-66927220و  034-32615007: تلفن    نکرما

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  41-4م  137

یک قطعه زمین با موقعیت 
تجاري واقع در شهرستان 

امیر کبیر     رفسنجان ، خیابان
شرقی ، نرسیده به تقاطع 

خیابان امام خمینی ، پالك ثبتی 

 پس از اصالحی
 86/313  

مخروبه و فاقد 
  ارزش

در مسیر طرح   5.101.760.000
  تعریض قرار دارد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 



1642  

  41- 6ت  138

عرصه و اعیان محل سابق 
شرکت پیستاك زرند واقع در 

، جاده شهرستان زرند 
رفسنجان ، پشت شرکت پسته 

رفسنجان ، پالك ثبتی 
1791/7566  

8760 

متر مربع به  959
متر  705انضمام 

مربع سایبان مسقف 
  ایرانیتی

14.883.000.000    
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  41-7م  139

یک باب ساختمان مسکونی 
ارگ  ،واقع در شهرستان بم 

کد پستی  ،بلوار فرشته  ،جدید 
پالك ثبتی  7671135196

  420/4279و  419/4279

مجموع دو 
  825پالك 

87/788  3.036.812.500  

اعیان مشتمل بر 
واحد آپارتمان  4

همکف ( مسکونی 
واحد هر یک  2

به مساحت 
 –م . م  45/172

واحد هر  2اول 
یک به مساحت 

م . م  91/110
زیرزمین به 

 55/107مساحت 
  ) مترمربع

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  021-66927220و  013 -33661075:  گیالن    تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  42-2م  140

یک باب ساختمان تجاري ، 
مسکونی واقع در شهرستان 

واجارگاه، خیابان امام خمینی، 
نبش کوچه شهید عیسی 

پالك ثبتی     رمضان مقدم، 
 872/153و  702و  87

45/250  
                 145: همکف

           99نیم طبقه   
 133: طبقه اول    

3.750.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60اقساط مابقی در 

  42- 4ت  141

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان رشت، 

، کوچه 171گلسار، خیابان 
مقدسی، سمت چپ ساختمان 

،  پالك ثبتی  2سوم، طبقه 
3115/56  

  4.560.000.000  60/165 مشاع

یک واحد 
پارکینگ به 

 57/29مساحت 
مترمربع و یک 

  باب انباري

  
  درصد نقد 25

  ماهه36 مابقی در اقساط

  42- 5ت  142

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان رشت، 

، کوچه 171گلسار، خیابان 
مقدسی، سمت چپ ساختمان 

،   پالك ثبتی 4سوم، طبقه 
3116/56  

  4.000.000.000  60/165 مشاع

یک واحد 
پارکینگ به 

 57/29مساحت 
  مترمربع

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  42-7م  143

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه 
محل سابق شعبه بانک واقع در 

 ،رشت ،  شهرستان خمام 
پالك ثبتی  ،خیابان بوعلی 

  330و  329

_ 56  3.100.000.000    

  
  

  نقدي 



  42- 8ت  144

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رشت ، 

شالکو ، خیابان دیانتی ، کوچه 
  ،  32صدوقی ، پالك 

  4811/123/77پالك ثبتی 

261 110  2.363.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  42-8م  145

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
رودبار، شهر لوشان ، خیابان 

  امام خمینی ، 
  1580/4و  1579پالك ثبتی 

40/251  
   75/181: زیر زمین 
  10/188: همکف 

  3/107: نیم طبقه 
6.600.000.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  42-9م  146

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
املش ، خیابان امام خمینی ، 
نرسیده به میدان امام حسین 

و  2408/25،پالك ثبتی 
625/25  

340 

) : بانک(همکف 
140  

) :  مسکونی ( اول 
150  

6.180.000.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  42- 14م  147

عرصه و اعیان محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

 –میدان شهداء  –الهیجان 
 159و  158و  157پالك ثبتی 
   165و  164و 

120 

  120: همکف 
  75: نیم طبقه 

) : مسکونی ( اول 
120  

56.000.000.000    

  
  

  نقدي 

  42- 15م  148

سرقفلی محل سابق ملکیت و 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
الهیجان ، خیابان شهدا ، نبش 

، پالك  21بن بست شهداي 
  7/271و  6و  5و  1ثبتی 

 طبق سند 
129  

پس از اصالحی   
86 

   86: همکف 
  52: نیم طبقه 

7.800.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  42- 18م  149

سابق ملکیت و سرقفلی محل 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
الهیجان ، اول خیابان کاشف 
شرقی ، جنب مسجد چهار 

و  2061پادشاه ، پالك ثبتی 
2060  

46 
   46: همکف 
  60/21: نیم طبقه 

12.168.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

42-24ت  150  

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 

خیابان امام خمینی، الهیجان، 
نبش کوچه شهید عبداله 

 1169بروشان، پالك ثبتی 

8/272  
  8/272: همکف   

 90: نیم طبقه   
11.530.000.000   

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  42-27ت  151

عرصه و اعیان یک واحد 
  گاوداري واقع در 

رستم آباد ، شمام ، پالك ثبتی 
820/22  

27/26049  2879  11.800.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  42-28ت  152

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 
آستانه اشرفیه ،پالك ثبتی 

122/136  

6068طبق سند   
پس از اصالحی 

5498 

: انباري            
456  

   228: نمایشگاه 
   68/658: کارگاه  

   374: مسکونی 

25.968.360.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

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

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 



  43- 1ت  153

عرصه و اعیان و ماشین آالت 
سابق شرکت لبنی دوشا محل 

ساحل واقع در شهرستان آمل، 
کمربندي هراز به هراز سنگر، 
ابتداي روستاي کته پشت، 

  797/30پالك ثبتی 

90/2093  77/1022  16.267.700.000    
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  43-8م  154

یک واحد آپارتمان مسکونی 
 –واقع در شهرستان ساري 

ابتداي میدان  –بلوار آزادي 
طبقه  –مجتمع برلیان  –امام 
طبقه فوقانی شعبه (  –اول 

پالك ثبتی ) بانک 
948/251/3429  

    5.400.000.000  04/200  مشاع

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  43-12ت  155

و ششدانگ عرصه و اعیان 
ملک هتل اموال و اثاثیه موجود 

واقع درشهرستان  آپارتمان آج 
جاده تنکابن ، مقابل رامسر، 

میدان بارکتالم، جاده شهرك 
  چشمک سرا

  3131/963/20پالك ثبتی  

72/1204  8/1594  35.000.000.000  

ساختمان شمالی 
  مترمربع ،  7/635

ساختمان جنوبی 
10/561 

  مترمربع 
 398تاالر

 مترمربع 
  

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  43-93ت  156

واقع یکباب ساختمان مسکونی 
در شهرستان نور ،خیابان 

 12دانشگاه ، انتهاي ارکیده 
  1581/4پالك ثبتی 

05/352  110  2.260.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
   خریدار می باشد

در طرح تعریض 
  قراردارد

  
  

  نقدي

  43-100ت  157

عرصه و اعیان و ماشین آالت 
 2000محل سابق شرکت 

واقع در شهرستان  تنکابن ،
تنکابن ، جاده سلیمان آباد ، 
شهرك صنعتی نارنج داربن 

  11/50پالك ثبتی 

1955  74/638  4.948.532.505    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  43-158ت  158

یک باب ساختمان مسکونی 
خیابان ،واقع در شهرستان بابل 

 ، 9فردوس ،امیرکبیر شرقی 
سمت دومین پالك ، 5شکوفه 

  2463/139چپ  پالك ثبتی 

  2.500.000.000  65  128اوقافی 

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  

  نقدي 

  43-171ت  159

محل سابق کارخانه فربد شیمی 
نور همراه با ماشین آالت 

مربوطه واقع در شهرستان نور ، 
چمستان ، شهرك صنعتی 

انتهاي خیابان نعمت آباد ، 
  شهرك

  

1539  518  3.950.600.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  43-172ت  160

یک واحدآپارتمان مسکونی 
بلوار ،واقع در شهرستان ساري 

میدان شهید جابر  ،طالقانی 
 ،روبروي بیمه آسیا  ،معافی 

  1.350.000.000  91  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 

  
  
  

  نقدي 



کوچه شهید حمید فرد، 
طبقه دوم،  ،ساختمان شاهین 
  2375/2پالك ثبتی 

  خریدار می باشد

  43-173ت  161

دانگ  6دانگ مشاع از  4
عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان تجاري واقع در 

بلوار امام  –شهرستان ساري 
بعد از خیابان امام زاده  –رضا 

فروشگاه کاشی و  –عباس 
پالك ثبتی  –سرامیک کوباچی 
2851/3  

95/279  
  238: همکف 

  39: نیم طبقه 
11.926.993.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  

  نقدي 

  43-174ت  162

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان قائم شهر، جاده 
بابل ،روستاي قراخیل ، خیابان 
امامزاده طاهر ، کوچه شهید 

   778/6نور الهی پالك ثبتی 

30/224  140  450.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد ،

  
  

  نقدي

  43-175ت  163

یک قطعه باغ واقع در 
شهرستان قائم شهر، جاده بابل 

،روستاي قراخیل ، خیابان 
امامزاده طاهر ، کوچه شهید 

   1051/6نور الهی پالك ثبتی

06/535  _  500.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد ،

  
  نقدي

  021-66927220و  086  - 32232115:   تلفن مرکزي 

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  45-1م  164

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه واقع در شهرستان خمین 
، خیابان امیر کبیر ، بلوار امام 

خمینی ، پالك ثبتی 
30/35/1220 

320 
       70/174: همکف 

: نیم طبقه    
50/133  

6.873.021.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45-3م  165

یکباب ساختمان ویالئی واقع در 
شهرستان محالت خیابان 
سرچشمه ، باالتر از تاالر 

مروارید ، مهمانسراي بانک 
  2604تجارت پالك ثبتی 

39/2042  541  41.807.550.000    
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  45- 7ت  166

عرصه و اعیان یک واحد 
مرغداري واقع در شهرستان 

محالت ورودي شهرك صنعتی 
مزرعه حسین آباد ، پالك ثبتی 

11/4127 

پس از  7250
اصالحی 

25/5432  
744 2.522.475.000    

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 10ت   167

عرصه و اعیان یک باب گاراژ 
واقع در شهرستان ساوه ، 

کمربندي اصفهان ، بلوار سپاه ، 
  متري ،  20خیابان 

 89/11پالك ثبتی 

 8.540.000.000 مخروبه 2362

قسمتی از عرصه 
در طرح تعریض 

 قرار داشته و
 5/130داراي 

متر مربع حق 
تجاري که در 

لحاظ  ارزیابی
 .گردیده است 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 



  45-14ت  168

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان ساوه ، 

خیابان دکتر شریعتی ، کوچه 
شهید حاجیلو ، سمت چپ ، 

  4645/161/83پالك ثبتی 

25/109  146  1.800.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  45-19ت  169

یک قطعه زمین واقع در 
 7کیلومتر شهرستان اراك 

جاده اراك قم ، شهرك صنعتی 
حاجی آباد ، خیابان صنعت ، 

  908/25، پالك ثبتی  6قطعه 

24/41502  -  41.502.240.000    
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  45-20ت  170

هفتادو هفت و چهل و پنج 
شعیر  96صدم شعیر  مشاع از 

واحد آپارتمان  ششدانگ یک
مسکونی واقع در شهرستان 

اراك ، الهیه ، شهرك مشاور ، 
خیابان امیر ، پشت منازل 

بازنشستگان مجتمع نیلوفران ، 
  ، 10واحد 

  6621/40پالك ثبتی  

    792.805.417  65/78 مشاع
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  45-7م  171

یک قطعه زمین واقع در بخش 
، بلوار منابع شهرستان اراك  2

طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 1قطعه (  306/23

6217 -  80.821.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45-8م  172

یک قطعه زمین واقع در بخش 
شهرستان اراك ، بلوار منابع  2

طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 50قطعه  ( 355/23

504 -  3.593.520.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45-9م  173

یک قطعه زمین واقع در بخش 
شهرستان اراك ، بلوار منابع  2

طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 17قطعه (  322/23

540 -  3.850.200.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 11م  174

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 
طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 38قطعه (  343/23

5/534  -  3.821.675.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 12م  175

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 

سیماي  طبیعی ، جنب صدا و
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 43قطعه (  348/23

493 -  3.524.950.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 13م  176

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 
طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 45قطعه (  350/23

504 -  3.593.520.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 



  45- 14م  177

یک قطعه زمین واقع در  
شهرستان اراك ، بلوار منابع 
طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 25قطعه (  330/23

409 -  2.944.800.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 15م  178

یک قطعه زمین واقع در 
اراك ، بلوار منابع  شهرستان

طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 52قطعه (  357/23

493 -  3.524.950.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 16م  179

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 
طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 46قطعه  ( 351/23

504 -  3.593.520.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 17م  180

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 
طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 32قطعه (  337/23

5/534  -  3.821.675.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 18م  181

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 
طبیعی ، جنب صدا و سیماي 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 9قطعه (  314/23

1032 -  7.224.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  45- 19م  182

یک قطعه زمین واقع در 
شهرستان اراك ، بلوار منابع 

سیماي طبیعی ، جنب صدا و 
استان مرکزي، پالك ثبتی 

  ) 10قطعه (  315/23

1032 -  7.224.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  021-66927220و  076-32226821: هرمزگان تلفن 

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  46- 1ت  183

عرصه و اعیان و ماشین آالت 
یک واحد کارگاه حصیربافی 
واقع در جزیره قشم، روستاي 

کیاهدان، پالك ثبتی 
1935/1939  

26/5559  1060  9.944.278.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  46- 5ت  184

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان بندر عباس ، 

بلوار امام خمینی ، خیابان 
  سعادت ، کوچه 

، پالك  5شهید پرخیده ، طبقه 
  15575/1ثبتی 

  4.326.380.000  63/155 مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد ،
داراي یک واحد 

  پارکینگ

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  46- 8ت  185

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رودان ، 

خیابان کوي  روستاي بیکاه ،
حجت ، کوچه شهید محمد 

526 215  524.860.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



، پالك ثبتی  8سهرابی نژاد 
727/4  

  خریدار می باشد

  46- 23ت   186

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رودان پشته 

ز آباد ، بعد از تاکسی تلفنی عم
  همشهري پالك ثبتی

3485/8   

27/345  85  568.506.500  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

 خریدار می باشد

  درصد نقد 25
 ماهه36مابقی در اقساط 

  46- 24ت   187

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رودان ، 

پشته معز آباد ، خیابان شهید 
دستغیب ، جنب نانوائی  شماره 

 3313/8، پالك ثبتی  11

177 75 284.100.000  
  درصد نقد 25

 ماهه36مابقی در اقساط 

46-25ت  188  

یک باب ساختمان مسکونی 
شهرستان رودان پشته، واقع در 

معز آباد ، خیابان شهید 
دستغیب ، روبروي مدرسه 
دخترانه نجمیه ، پالك ثبتی 

2445/8 

949 139 940.400.000   
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  46- 26ت   189

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رودان ، 

معز آباد ، خیابان شهید پشته 
نانوائی  شماره دستغیب ، جنب 

 3248/8، پالك ثبتی  11

67/278  72 382.469.500 

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

 خریدار می باشد

  درصد نقد 25
 ماهه36مابقی در اقساط 

  46- 30ت   190

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رودان ، 

 ، 1710پالك  روستاي بیکاه ،
 1159/4پالك ثبتی 

11/1158  163 467.792.100 

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

 خریدار می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  46- 31ت   191

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان رودان ، 

کاه ،روبروي روستاي بی
  شهرداري بیکاه ، 

 698/4پالك ثبتی 

1274 210 911.800.000 

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

 خریدار می باشد

  درصد نقد 25
 ماهه36مابقی در اقساط 

  46-34ت  192

یک باب ساختمان مسکونی 
،  واقع در شهرستان رودان

پشته معز آباد ، خیابان شهید 
دستغیب ، جنب زمین ورزشی 

و حسینیه ، پالك ثبتی 
2851/8  

4/515  85  601.130.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  46-35ت  193

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
خیابان  ،در شهرستان رودان 

جنب زمین ،شهبد دستغیب 
فوتبال و بهشت زهرا، پالك 

   2852/8ثبتی 

26/638  140  720.271.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  46-40ت  194

دانگ  6دانگ مشاع از  4
یکواحد تجاري واقع در 

شهرستان بندرعباس ، بلوار 
پاسداران ، روبروي دخانیات ، 

_ 
  8/149همکف 
  42/149نیم طبقه 

18.926.813.333  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



طبقه همکف پالك ثبتی 
174/2924  

  خریدار می باشد
واحد  4داراي 
  می باشد پارکینگ

  46-42ت  195

دانگ مشاع از ششدانگ  29/1
یکباب ساختمان مسکونی واقع 

در شهرستان بندرعباس ، 
نایبند شمالی ، جنب مهدکودك 

،پالك  60فرهنگیان،پالك 
  1/96 یثبت

314طبق سند  220  577.760.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد
در طرح تعریض 

  قرار دارد

  
  

  نقدي

  46-45ت  196

یک قطعه زمین مزروعی همراه 
با مستحدثات دامداري و 
تجهیزات مربوطه واقع در 

شهرستان رودان ،حوزه  3بخش 
رودخانه قلعه دژ پالك ثبتی 

1383/17   

100000 913  3.500.000.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

هزینه هاي کلیه 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد

  
  نقدي

  46-47ت  197

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان بندر لنگه ، 

خیابان پاسداران ، کوي مینابی ، 
جنب مهمانسراي مخابرات ، 

  1/15209پالك ثبتی 

5/256  140  1.224.300.000    

  
  درصد نقد25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  46-48ت  198

قطعه زمین و مستحدثات یک 
محل سابق (موجود در آن 

اسکله صدور شن و ماسه 
واقع ) شرکت فرا ساحل بندر

در شهرستان میناب، روستاي 
  1/1151کرگان، پالك ثبتی 

30000 350  26.757.683.386    

  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 

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

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  47- 3ت  199

یک واحد آپارتمان مسکونی 
همدان ،  واقع در شهرستان

میدان رسالت ، کوچه سعیدي 
متري گلگون ، مجتمع  18فر ، 

گاندي، طبقه چهارم ، پالك 
  38739/10ثبتی 

  1.205.550.000  50/79  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد ،
داراي یک واحد 

  پارکینگ

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

 47-6 ت  200

عرصه و اعیان و ماشین آالت  
محل سابق کارگاه سینا مقوا 
واقع در شهرستان نهاوند، 

جاده فیروزان ،  5کیلومتر 
 2شهرك صنعتی ، پالك ثبتی 

3360 917 8.576.556.680 

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
ضوابط شهرکهاي 
صنعتی را رعایت 

 .نماید 

  
  درصد نقد25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-6م  201

عرصه و اعیان محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
  تویسرکان ، خیابان شهید باهنر 

و باقیمانده 1/898پالك ثبتی 
898  

50/113  
5/113زیرزمین   
5/107همکف   
5/42اول   

19.300.000.000    

  
  

  نقدي



  47-7م  202

عرصه و اعیان محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

، خیابان شهدا، روبروي  همدان
  کوچه آخوند  

پالك ثبتی 
/2و1278و6/1279و128/

- 1281- 1/1282و1280
1/1277  

وضع موجود 
5/175  

مجموع سه (
)پالك  

378 
 

38.000.000.000  

  : اعیان شامل 
( زیرزمین

  )متر مربع١٥٤
( ھمکف

متر ٥/١٠٧
  )مربع

ھمکف فاقد 
متر ٣٩( مجوز

  )مربع
متر ٤٥( اول

  )مربع
 ھزینھ شھرداری

و جرائم مربوطھ 
بھ عھده خریدار 

  می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  47- 7ت  203

عرصه و اعیان یک واحد 
گاوداري و دو ساختمان 

مسکونی موجود واقع در  
شهرستان اسد آباد ، روستاي 

،  2خاکریز ، کوچه نگارستان 
  1020/67پالك ثبتی 

05/1574  
سالن گاوداري و 

267: انبار  
  254: مسکونی 

639.556.283  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-8م  204

عرصه و اعیان محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

مالیر ، سامن، بلوار شهدا ، 
  جنب بانک کشاورزي 

  1234/503/8پالك ثبتی 

5/301  
265همکف  
8/142نیم طبقه   

6.725.180.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  47- 9ت  205

عرصه و اعیان یکباب ساختمان 
تجاري مسکونی واقع در 

شهرستان تویسرکان ، میدان 
امام ، خیابان شهید باهنر ، 

روبروي پاساژ ولیعصر پالك 
  1010و1009ثبتی 

طبق سند 
40/178  

پس از اصالحی 
16/157  

در چهار  64/628
 طبقه

5.143.000.000  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد

طبقات همکف و 
 11اول بصورت 

باب مغازه تجاري 
می باشد که 
سرقفلی آنها 

متعلق به غیر می 
باشد و طبقه دوم 

 3و سوم شامل 
واحد آپارتمان 

  مسکونی

  
  

  درصد نقد 30
  ماهه30اقساط  مابقی در

  47-10ت  206

شعیر  96شعیر مشاع  از  28
ششدانگ یک باب ساختمان 

تجاري مسکونی واقع در 
شهرستان مالیر ، میدان 

متري نبوت ،  45دادگستري ، 
چهار راه شقایق ، خیابان شقایق 

، پالك ثبتی  131، قطعه 
8284/2043   

200  

457  
واحد  6مشتمل بر 

  مسکونی 
  و یک واحد تجاري

1.125.279.167    

  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 

  47-11ت  207

سهم محل  96سهم از  03/82
سابق شرکت دلفین هگمتان 

همراه با ماشین آالت مربوطه 
تهران،  -واقع در جاده همدان

  شهرك صنعتی ویان، 
  614/26/259پالك ثبتی 

18/2860  1421  16.816.963.000  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
. خریدار می باشد
برنده مزایده 

  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 



موظف است کلیه 
ضوابط و مقررات 
شرکتهاي صنعتی 

  .را رعایت نماید

  47-12ت  208

محل سابق واحد تولیدي چینی 
بهداشتی واقع در شهرستان 

جاده اراك،  11مالیر، کیلومتر 
  شهرك 

، قطعه 15صنعتی سهند، پالك 
  77شماره 

2625  1061  5.586.200.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
ضوابط و مقررات 
شهرکهاي صنعتی 

  را رعایت نماید

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-16ت  209

شعیر  96شعیر از  30/26
یکباب ساختمان مسکونی واقع 

 –در شهرستان کبودر آهنگ 
  روستاي بابان 

  229و128پالك ثبتی 

51/376  140  70.747.438  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد

در طرح تعریض 
  قرار دارد

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-17ت  210

بیست ونه ویک پانزدهم شعیر 
شعیر ششدانگ  96مشاع از 

یک باب ساختمان واقع در 
شهرستان مالیر ، پارك چمران 
، خیابان شهید طلوعی ،کوچه 

،  10315خسروي ، پالك 
  23/13پالك ثبتی 

341  
876  

  در چهار طبقه
1.481.230.835  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک بعهده 
برنده مزایده می 

وبصورت  باشد
وکالتی واگذار می 

  شود

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  47-18ت  211

چهار و سه پنجم شعیر مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی واقع در شهرستان 
مالیر ، میدان امام ، خیابان 
سعدي ، خیابان بابا طاهر ، 

کوچه فلسطین ، روبروي کوچه 
  3/2115جعفري ، پالك ثبتی 

30/182  160  133.074.167  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-20ت  212

 96شعیر مشاع از  98/74
شعیر ششدانگ یک باب 
ساختمان مسکونی واقع در 
شهرستان کبودر آهنگ ، 
روستاي دستجرد ، بعد از 

  ، ) عج(مسجد امام زمان 
بن بست روبروي دبستان ، 

  563/238پالك ثبتی 

40/1288  110  200.415.300  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-21ت  213

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

ابراهیم خانی ، نبش کوچه 
  شهید باقري ،

  569/238پالك ثبتی  

75/116  75/116  34.875.542  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 



  47-25ت  214

عرصه و اعیان و ماشین آالت 
محل سابق شرکت هانیران ، 
واقع در شهرستان نهاوند ، 

شهر فیروزان ،  5کیلومتر 
 135شهرك صنعتی ، قطعه 

5/3905  532 7.181.575.648 

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
ضوابط شهرکهاي 
صنعتی را رعایت 

 .نماید 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-29ت  215

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان همدان ، روستاي 
عبدالرحیم ، محله قلعه ، جنب 
مسجد امام زمان ، بن بست 

متري انتهاي بن  6رضوان ، 
   426بست ، پالك 

  523/276پالك ثبتی 

663 108  206.650.000  

متصرف دارد 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

ابقی در درصد نقد م30
  ماهه 30اقساط 

 47- 30ت   216

عرصه و اعیان محل سابق یک 
  واحد دامداري

واقع ) گاوداري خورشیدي (  
در شهرستان اسد آباد، روستاي 

  17/99دو براله ، پالك ثبتی 

3016 465 636.440.000  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

217  31 -47  ت 

یک باب ساختمان مسکونی ، 
  شهرستانواقع در 

اسد آباد ، شهرك قندي ،  
روبروي اداره فنی و حرفه اي ، 

 896/66پالك ثبتی 

50/103  50/216  669.300.000  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-33ت  218

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان نهاوند ، 
چهارراه آزادگان، روبروي 

، تبش 5دفترازدواج شماره
مانتوفروشی شهنازي، طبقه اول 

 132، پالك ثبتی 

50/33 مشاع  801.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  47- 34ت   219

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان اسد آباد، 
بلوار کشاورز ، کوچه زکی 

رستمی ، روبروي مسجد امام 
،   689، پالك ) ع(حسین 

  21/1/1542پالك ثبتی 

82/107  82/107  672.311.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک بعهده 
برنده مزایده می 
باشد وبصورت 

وکالتی واگذار می 
  شود

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-42ت  220

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان همدان ،بلوار 

کاشانی ، پشت مسجد چمن 
چوپانها ، کوچه سیدالشهدا ، 

  ، طبقه زیر زمین ، 46پالك 
  1/1937پالك ثبتی  

  1.665.400.000  80/125  مشاع

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد
  بانضمام انباري

  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 

  47-43ت  221

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان اسدآباد ، پایین 

میدان شورا ، خیابان تر از 
وارسته ، کوچه شهید رجبی ، 

پالك ثبتی  4081جنب پالك 
123/18/844  

30/102  202  930.970.000  

متصرف دارد، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد
  

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-44ت  222

عرصه و اعیان محل سابق 
واقع در  شرکت الوند پالست

شهرك صنعتی ویان ، قطعه 
229 

 1.470.600.000 نیمه کاره 289 1950

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
ضوابط شهرکهاي 
صنعتی را رعایت 

  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 



 .نماید 

  47-45ت  223

یکواحد آپارتمان مسکونی واقع 
درشهرستان مالیر، انتهاي بلوار 

خیابان ولی انصارالمهدي، 
متري 12بخشی، نبش 

شمس،طبقه اول ،  پالك ثبتی 
2297/2208/2062  

  640.000.000  75/82  )اوقافی(مشاع

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
خریدار می باشد 

داراي یکواحد  –
  پارکینگ می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-46ت  224

مسکونی واقع یکواحد آپارتمان 
درشهرستان مالیر، انتهاي بلوار 

انصارالمهدي، خیابان ولی 
متري 12بخشی، نبش 

شمس،طبقه دوم ،  پالك ثبتی 
2298/2208/2062  

  700.000.000  75/82  )اوقافی(مشاع

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-47ت  225

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان فامنین ، روستاي 
  فیض آباد ، پشت شعبه نفت

  410/102پالك ثبتی 

06/608  85  234.265.000  

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-53ت  226

واقع یکباب ساختمان مسکونی 
درشهرستان نهاوند، انتهاي 

کوچه اداره برق ، پالك ثبتی 
988/15  

12/472  92  669.732.000    
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

227  60 -47  ت 

عرصه و اعیان محل سابق 
کارخانه صنایع اکسیژن مهنام 
رزن ، واقع در شهرستان رزن ، 

-14شهرك صنعتی ، قطعات 
15 -16 c 

50/3319  447 2.827.315.000  
  درصد نقد 25

   ماهه60مابقی در اقساط 

  47-62ت  228

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
درشهرستان همدان، شهرك 

متري 12مدنی، فازیک، 
، 2رضوانیان،کوچه سنبل

، پالك ثبتی 25پالك
  1422/19و1469/1421

240  140  2.127.000.000  

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-71ت  229

یکباب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع درشهرستان 
فامنین، بلوار شهید بهرامی، 

خیابان امام نبش کوچه 
بهمن ، پالك ثبتی 22

1422/104  

80/836  
  84:طبقه اول

تجاري همکف (
  )دراختیار غیر

3.401.120.000  

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 

سرقفلی مغازه به  
غیرواگذارشده 

  است 

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  47-74ت  230

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
درشهرستان کبودرآهنگ، 

روستاي بابان، 10کیلومتر
امام حسین، کوچه خیابان 

، پالك ثبتی 12نگارستان 
380/229  

13/177  90  85.852.000  

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 
در طرح تعریض 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 



  قرار دارد

  47-76ت  231

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان همدان ، 

شهریور ، کوچه  17خیابان 
کاظمی نژاد ، کوچه اندیشه ، 

، پالك ثبتی  36پالك 
420/255/16  

  200:طبق سند 
: پس از اصالحی

158  
199  1.168.480.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  47-77ت  232

 یکواحد گاوداري واقع در
شهرستان تویسرکان ، روستاي 

تپه سنگی پالك ثبتی 
980/54/877/2  

1500  5/673  1.507.800.000    
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-80ت  233

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان همدان ، 

جاده فرودگاه ، روستاي گراچقا 
، خیابان اصلی ، خیابان شهید 

پالك بهرامی ، خیابان حکیم 
  1370/10ثبتی 

73/1259  448  1.540.024.500  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

متر مربع از  104
اعیان ملک 

بصورت کارگاه 
  می باشد

  

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  47-81ت  234

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان تویسرکان 

انقالب ، کوچه دانش ،  خیابان
  18بن بست بنفشه ، پالك 

  5/3/32پالك ثبتی  

114  120  593.805.275  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-82ت  235

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
درشهرستان همدان، میدان امام 

ابتداي بلوار باغ بهشت، حسین، 
کوچه صفري، بن بست حافظ، 

  1954/175پالك ثبتی

190  145  962.000.000  

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  47-84ت  236

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان اسدآباد بلوار 

، بلوار ورودي شهر 
امیرالمومنین ، انتهاي بلوار 

 12سمت چپ، کوچه آزادي 
  88/66پالك ثبتی 

5/100  160  513.100.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  

  نقدي

  47-85ت  237

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
درشهرستان همدان، قهاوند، 
روستاي عبدالرحیم، خیابان 

شهید میرزا علی بابایی ، مسجد 
امام زمان پالك 

  340/276ثبتی

520  30  196.000.000  

متصرف داردو 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 
اعیانی شامل دو 

متر  30قسمت 
نوساز و قسمتی 

  فاقد ارزش

  نقدي



  47-86ت  238

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
خیابان در شهرستان فامنین ، 

امام خمینی ، خیابان شهرداري 
) خیابان نصرت خلیلی(  5

  1922/104پالك ثبتی 

256  130  711.700.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

 021-66927220و  023-33324759:  سمنان   تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  48-1م  239

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان سمنان ، 

شهریور ، بلوار میرزا  17بلوار
کوچک خان ، خیابان شهید 

، پالك ثبتی  19همتی ، شماره 
464/9770  

250 368  3.965.000.000  
  
  

درصد نقد مابقی در 30
  ماهه30اقساط 

  021-66927220و  087-33286171:  تلفن   کردستان

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  05-2م  240

انبار عرصه و اعیان یک باب 
واقع در شهرستان سنندج ، 

فیض آباد بلوار معلم ، میدان 
 13سهروردي ، کوچه زیویه 

پالك ثبتی 
826/398/387/2343  

907  386  18.885.200.000    

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  50-3م  241

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
بهارستان پایین ، روبروي بانک 

  ملی 
  1/1835پالك ثبتی 

71/235  71/235  7.729.220.000    

  
  نقدي

  021-66927220و  077-33554531:  بوشهر   تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

 51- 2ت 242

عرصه و  اعیان محل سابق 
شرکت تعاونی آیسا مقوا  ، واقع 
در شهرستان برازجان ، شهرك 
صنعتی ، خیابان کارگر شرقی ، 

متري شرقی دوم ، پالك  16
  89/1713ثبتی 

2940 1212  4.942.000.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه36اقساط مابقی در 

  51- 9ت 243

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان خورموج ، 
روستاي باخیر پالك 

  97/1663ثبتی

59/397  60  67.000.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  

  نقدي



  51-11ت 244

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان بندر دیلم، خیابان 

شهداي جنوبی ، روبروي 
  دبستان مهر 

  1567/735پالك ثبتی

252 6/255  1.660.000.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  .خریدار می باشد 

  

  درصد نقد 30
   ماهه30مابقی در اقساط 

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

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

245  1-52  م 

یک باب ساختمان تجاري 
) محل سابق شعبه ( مسکونی 

واقع در شهرستان ایرانشهر 
) بلوار معلم مقابل فرمانداري 

 171/258و  256پالك ثبتی 

44/767  838 10.977.960.000    

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  021-66927220و      084-33349220  :تلفن      ایالم

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( پایه قیمت 

  55- 1ت  246

یک باب ساختمان مسکونی 
  واقع در شهرستان

ارکواز ملکشاهی ، خیابان  
آزادگان ، کوچه شهید صالحی ، 

نبش کوچه شهید ایمکی ، 
  731/150/43پالك ثبتی 

44/119  32/113  330.000.000   
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  55- 2ت  247
باب ساختمان مسکونی یک 

واقع در شهرستان بدره ، بلوار 
  90/23اصلی ، پالك ثبتی 

441  320  2.922.000.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
 خریدار می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  55- 4ت  248

یک باب ساختمان مسکونی 
  واقع در شهرستان

ارکواز ملکشاهی ، بلوار امام  
  زاده پیرمحمد ، 

خیابان شهید علوي ، کوچه 
  شهید احمد ملکشاهی ،

 639/17/43پالك ثبتی 

71/289 50/98 410.000.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  55- 7ت  249

ملکیت و سرقفلی یکواحد 
تجاري واقع در شهرستان ایوان، 

شهرك نبوت ، بلوار امام 
خمینی، کوچه شهید علی 

  مرادي
  5317/200پالك ثبتی 

  نقدي    214.900.000  75/76  75/76

  55- 9ت  250

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان دره شهر ، 
خیابان شهید نوروزي ، کوچه 

  699/28نیکان ، پالك ثبتی 

25/105  93  435.800.000  

متصرف دارد، 
تخلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 



  55-13ت  251

محل سابق یک واحد دامداري 
واقع در شهرستان ایوان غرب ، 

چغاماهی ، پشت شهرك 
اندیشه ، پالك ثبتی 

4804/200 

30/4086 485 373.047.000 
حل مشکالت راه 
دسترسی بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  55- 14ت   252

محل سابق کارخانه تولیدي 
ماست پاستوریزه واقع در 

شهرستان آبدانان ، شهرك 
  صنعتی 

1000  25/373  1.597.810.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
مقررات و ضوابط 
شهرکهاي صنعتی 

  .را رعایت نماید 

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  55-15ت  253

مسکونی  یک باب ساختمان
واقع در شهرستان آبدانان ، 
خیابان باقر صدر ، خیابان 

  باغچه بان ، پالك ثبتی
736/31     

69/211  40/142  518.401.000    
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  55-17ت  254

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان آبدانان ، 

خیابان شهید قیطونی ، انتهاي 
، نبش خیابان خیابان باقر صدر 

بوتک سوم ، پالك ثبتی 
1225/31  

62/194  290  1.607.468.000  

متصرف دارد 
،خلیه و کلیه 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  66927220 -    038 - 32263502تلفن   : چهارمحال و بختیاري 

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  56-1م  255

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
فارسان ، بلوار شهداء ، میدان 

بهمن ، جنب مسجد  22
،  پالك ثبتی )ع ( امیرالمومنین 

812/420  

50/360  
  180: زیرزمین 
  180: همکف 

  
18.712.500.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  021 - 66927220و    066- 33219817:  لرستان 

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  57- 8ت  256

یک باب ساختمان مسکونی 
  واقع در شهرستان درود ، 

 18کوي جانبازان ، خیابان 
  متري ، نبش جانباز جنوبی ، 

  3083/117پالك ثبتی 

44/192  300  2.415.740.000    

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  57-10ت  257

یک باب ساختمان مسکونی 
واقع در شهرستان خرم آباد ، 

نرسیده به خیابان شریعتی ، 
میدان بسیج ، کوچه گلزار ، 

، پالك ثبتی  3پالك 
48/1961 

75/347  
 پس از اصالحی 

44/239  
 1.935.520.000 کلنگی 170

. متصرف دارد
تخلیه ملک و 
هزینه هاي 

مترتبه بعهده 
  خریدار می باشد 

  
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  57-12ت  258
یکباب مغازه واقع درشهرستان 
خرم آباد، کمربندي ، پشت 
بازار، بعد از پمپ  بنزین، 

58 58  1.368.500.000   
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 



  4/958پالك ثبتی 

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

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  58- 3ت  259

یک قطعه زمین زراعی واقع در 
شهرستان یاسوج ، شهرك 

صنعتی بلکو ، پشت کارخانه 
  تولید شن و ماسه

18/6839  -  2.735.672.000  
  فاقد سند رسمی 
با قرارداد عادي 
  واگذار می شود

  
  

  نقدي

  021-66927220و  035-35244524:  تلفن      یزد   

 ردیف
شماره 
 پرونده

مساحت عرصه   شرح
 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

 59- 1ت  260

آالت  عرصه و اعیان و ماشین
محل سابق شرکت یزدرکاب 

واقع درشهرستان مهریز، ناحیه 
صنعتی روستاي بهادران، پالك 

 232/4669ثبتی 

3400 881 2.261.750.000 
  درصد نقد 25

 ماهه60مابقی در اقساط 

  59- 3ت  261

سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی واقع 
در شهرستان اردکان ، خیابان 

، به سمت  24صدر آباد ،کوچه 
بلوار دانشگاه پیام نور ، پالك 

  3499ثبتی 

5/1492  
)سه دانگ(   

-  4.402.875.000  

مساحت 
 2985ششدانگ 

  متر مربع
  می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  59-3م  262

یک قطعه زمین با کاربري 
تجاري واقع در شهرستان 

مهریز، بلوار امام خمینی، جنب 
  فروشگاه

زنجیره اي رفاه ، پالك ثبتی 
  5/7360و4و3

15/325  -  3.300.272.500    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

 59- 5ت  263

 عرصه و اعیان و ماشین آالت
محل سابق  و سنگهاي موجود

کارخانه سنگهاي گرانیتی عماد 
واقع در شهرستان اردکان ، 
  شهرك صنعتی ، بلوار نخل ، 

و  50/1/24160پالك ثبتی 
2/23918   

8551 1977 35.255.529.388 

مزایده برنده 
موظف است کلیه 
ضوابط شرکت 

شهرکهاي صنعتی 
  را رعایت نماید

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  59- 8ت  264

سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین واقع در 

شهرستان یزد ، بلوار جمهوري ، 
کوچه چهارم استقالل ، کوچه 
مهتاب ، انتهاي بن بست دوم 
مهتاب ، سمت چپ ، پالك 

  996/5006ثبتی 

55/359  -  1.703.683.500  

 - متصرف دارد 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 



  59-10ت  265

عرصه و اعیان ششدانگ 
 42/38یکباب مغازه تجاري و 

سهم کارگاه  72سهم مشاع از 
و تعمیرگاه متصل به آن واقع 

شهرستان یزد، بلوار شهید در 
حاج حسن دشتی، بین کوچه 

پالك ثبتی  70و  68
  1/3152و14458

74/1557  24/1084  8.281.862.187  

مغازه تجاري به 
       74/25مساحت 

متر مربع تخلیه 
می باشد و کارگاه 

به مساحت 
متر  5/1058

مربع داراي 
  متصرف می باشد

درصد نقد و مابقی در 25
  ماهه 36اقساط

  59-12ت  266

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان یزد ، خیابان 

، جوي ) ع(حضرت مهدي
هرهر کوچه پارك شهر ، کوچه 

شش متري ارغوان ، پالك 
  44/1430ثبتی ، 

153  135  1.145.100.000    
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  59-14ت  267

یکباب ساختمان مسکونی واقع 
در شهرستان آزاد شهر ، 

خیابان امام حسن عسگري ، 
  کوچه شهید فرقانی ، 

  12380/1488پالك ثبتی 

241  185  1.273.450.000  

 - متصرف دارد 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  59-17ت  268

سهم  72سهم مشاع از  11/33
ششدانگ عرصه و اعیان محل 
سابق شرکت عایق بتن واقع در 

شهرستان مهریز ، شهرك 
صنعتی ، بلوار یاس ، خیابان 

ارکیده ، پالك ثبتی 
401/4682  

6820  1380  3.118.410.167  

 - متصرف دارد 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30در اقساط  مابقی

  59-18ت  269

سهم  72سهم مشاع از  24/34
ششدانگ عرصه و اعیان یک 
واحد کارگاه واقع در شهرستان 

تفت ، شهرك صنعتی، فاز 
صنایع فلزي ، پالك ثبتی 

604/4932  

5395  455  3.866.837.333  

 - متصرف دارد 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  59-19ت  270

عرصه و اعیان یک باب 
ساختمان تجاري واقع در 

شهرستان یزد ، بلوار شهید 
عابدي ، جنب دانشگاه پیام نور 

  36/4/1484، پالك ثبتی 

5/45  

  5/45: زیر زمین 
   54: همکف 

  15: نیم طیقه 
  54: اول 
  5/37: دوم 

6.309.925.000  

 متصرف دارد ،
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

سرقفلی متعلق 
  بغیر می باشد

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  59-20ت  271

عرصه و اعیان و ماشین آالت 
محل سابق کارخانه و فرآورده 

هاي لبنی گلستان واقع 
درشهرستان مهریز، شهرك 

صنعتی ، خیابان پامچال، پالك 
 747/4682و 748ثبتی 

مجموع دوپالك 
50/10598  

5189  77.947.150.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
ضوابط شرکت 

شهرکهاي صنعتی 
 را رعایت نماید

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 



  59-23ت  272

سهم  252سهم از  53/20
ششدانگ ملکیت یکباب 

طبقه ، به  3ساختمان تجاري
پیشه  انضمام حقوق کسب و

طبقات همکف و زیر زمین واقع 
در شهرستان تفت ، خیابان 

محل سابق شعبه (  ساحلی
  )بانک
   12/3118پالك ثبتی 

76  

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

1.005.748.189 
طبقه اول در 

اختیار غیر می 
  باشد

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  59-24ت  273

سهم  72سهم مشاع از  69/20
ششدانگ یک باب ساختمان 

مسکونی واقع در شهرستان یزد 
، خیابان امام خمینی ،انتهاي 
کوچه هتل فرهنگ ، پالك 

  2/3576ثبتی 

65/509  530  1.927.424.365  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  درصد نقد 25
  ماهه60مابقی در اقساط 

  59-31ت  274

یک قطعه باغ زیتون واقع در 
شهرستان اردکان ، خیابان 

، پالك  11صدر آباد ، کوچه 
  3/2782ثبتی 

90/1292  -  6.370.073.000 

اصله  55داراي 
  درخت زیتون 

در طرح تعریض 
  قرار دارد

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  59-37ت  275

یک قطعه زمین محصور واقع 
شهرستان یزد ، شهر حمیدیا در 

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

  52/4456پالك ثبتی 

20/187  -  583.520.000   
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  59-38ت  276

سهم  72سهم مشاع از  41/59
ششدانگ محل سابق شرکت 

کامل معین یزد واقع در 
شهرستان میبد ، شهرك 
صنعتی جهان آباد ، بلوار 

نسترن شرقی ، بلوار سنبل ، 
   243/5376پالك ثبتی 

10800  5/3945  15.976.669.220  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  59-39ت  277

یک قطعه زمین مسکونی واقع 
در شهرستان یزد ، بلوار شهید 
پاك نژاد ، کوچه هزار درخت ، 

  4/951پالك ثبتی 

201  -  5.768.700.000   

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  59-40ت  278

ملکیت و سرقفلی یک باب 
،  مغازه واقع در شهرستان یزد

خیابان کاشانی ، جنب پل راه 
،  135و  133آهن ، پالك 
  73/13389پالك ثبتی 

85/116  85/116  13.285.845.000   
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  021-66927220و  045-33715891:  اردبیل   تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  61-1م  279

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
خلخال ، خیابان امام خمینی ، 

تقاطع شهید قدرتی پالك ثبتی 
7/808  

15/169  

 15/169زیرزمین 
  متر مربع

 15/169همکف 
  متر مربع

 5/106نیم طبقه 
  متر مربع

18.618.900.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 



  61-4م  280

ملکیت و سرقفلی محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 

اردبیل ، خیابان جمهوري ، 
حدفاصل میدانهاي قیام و 

مخابرات ، پالك ثبتی 
1/2413  

طبق سند 
85/285  

پس از اصالحی 
50/278  

  20/168: زیرزمین 
  20/168: همکف 

  72: طبقه نیم 
17.343.300.000  

مترمربع  20/68
از زیرزمین 

  پارکینگ می باشد 

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  61- 4ت  281

شعیر مشاع از  39/43
ششدانگ یکواحد آپارتمان 
مسکونی واقع در شهرستان 

اردبیل ، فاز یک سبالن ،خیابان 
خیرین مدرسه ساز ،طبقه 

  چهارم غربی
  296/5422پالك ثبتی 

  510.225.722  15/113  مشاع

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  
  نقدي

  61-9ت   282

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان اردبیل ، 

کوي زینال ، بعد از سه راهی 
واحدي  16آقا کاظم ،ساختمان 
   5واحد  2الهیه یک ، طبقه 

  11744/3946ثبتی پالك 

  نقدي   950.000.000  30/86  مشاع

  61-10ت  283

( یک قطعه زمین مزروعی 
محل اجراي طرح پرورش 

واقع در )بوقلمون و ماهی 
شهرستان مشکین شهر ، 

روستاي نصیر آباد، پالك ثبتی 
347/1  

8200  2040  2.807.300.000   
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  61-11ت  284

آپارتمان مسکونی یک واحد 
واقع در شهرستان نمین ، 
کمربندي خانلو ، پشت 

نمایندگی ایران خودرو ، داخل 
 5607/417کوچه ، پالك ثبتی 

  ،طبقه سوم

-  26/81  823.847.500 

 89/26داراي 
مترمربع 

قدرالسهم از 
  پیلوت

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  61-14ت  285

یک واحد آپارتمان مسکونی 
در شهرستان نمین ، واقع 

کمربندي خانلو ، پشت 
نمایندگی ایران خودرو ، داخل 

 5603/417کوچه ، پالك ثبتی 
  ،طبقه اول

-  67/80  842.807.500 

 89/26داراي 
مترمربع 

قدرالسهم از 
  پیلوت

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  61-15ت  286

یک واحد آپارتمان مسکونی 
واقع در شهرستان نمین ، 
کمربندي خانلو ، پشت 

نمایندگی ایران خودرو ، داخل 
 5605/417کوچه ، پالك ثبتی 

  ،طبقه دوم

-  66/80  858.940.000 

 89/26داراي 
مترمربع 

قدرالسهم از 
  پیلوت

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 

  61-16ت  287

یک باب ساختمان تجاري 
ساختمان مرکز ( خدماتی 

واقع در ) جراحی قائم 
شهرستان مشکین شهر ، خیابان 
امام ، خیابان برق ، پالك ثبتی 

10822/37  

  طبق سند
135  

پس از اصالحی 
71/128  

6/759  18.888.636.000 
داراي تجهیزات و 
لوازم و امکانات 

  کامل پزشکی

  درصد نقد 30
  ماهه30مابقی در اقساط 



  61-17ت  288

یکواحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان اردبیل ، خیابان 
جمهوري ، میدان مخابرات ، 

کوچه شهید وجودي ، آپارتمان 
، طبقه همکف ، واحد  2اندیشه 

  دوم  
  2/2473پالك ثبتی 

 527.200.000  3/84  مشاع

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  نقدي

  61-17ت  289

یکواحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان اردبیل ، خیابان 
جمهوري ، میدان مخابرات ، 

کوچه شهید وجودي ، آپارتمان 
، طبقه اول ، واحد  2اندیشه 

  چهارم
  4/2473پالك ثبتی 

 543.500.000  3/84  مشاع

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  نقدي

  61-17ت  290

یکواحد آپارتمان مسکونی واقع 
در شهرستان اردبیل ، خیابان 
جمهوري ، میدان مخابرات ، 

کوچه شهید وجودي ، آپارتمان 
، طبقه دوم ، واحد  2اندیشه 

  پنجم 
  5/2473پالك ثبتی 

 546.800.000  8/84  مشاع

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
بعهده مترتبه 

  خریدار
  می باشد 

  نقدي

  021-66927220و  024-33323061:  زنجان   تلفن

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( قیمت پایه 

  17-1م  291

عرصه و اعیان محل سابق 
شعبه بانک واقع در شهرستان 
زنجان ، دروازه ارك، ابتداي 

شهریور ، جنب  17خیابان 
   1/4613بانک مهر پالك ثبتی 

163  

متر  163زیرزمین 
  مربع

متر  163همکف 
  مربع
 67/81نیم طبقه 

  متر مربع

15.759.840.000    

  
  درصد نقد30

  ماهه30مابقی در اقساط 
  

  71- 1ت  292

یک قطعه زمین واقع در 
شهرك صنعتی شماره یک 

جنب  9زنجان ، خیابان یاوران 
  و  3خیابان صنعت 
  5خیابان توسعه 

53/9148  -  7.821.993.150  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
مقررات و ضوابط 
شهرکهاي صنعتی 
را رعایت نماید ، 
با وضع موجود 
  واگذار می شود 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  71- 2ت  293

یک قطعه زمین واقع در 
شهرك صنعتی شماره یک 

جنب  9زنجان ، خیابان یاوران 
  و  3خیابان صنعت 
  5خیابان توسعه 

9170  -  7.404.775.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
مقررات و ضوابط 
شهرکهاي صنعتی 
را رعایت نماید ، 
با وضع موجود 
  واگذار می شود 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  71- 3ت  294

یک قطعه زمین واقع در 
شهرك صنعتی شماره یک 

جنب  9زنجان ، خیابان یاوران 
  و  3خیابان صنعت 
  5خیابان توسعه 

53/9148  -  7.213.615.905  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
مقررات و ضوابط 
شهرکهاي صنعتی 
را رعایت نماید ، 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 



با وضع موجود 
  واگذار می شود 

295  
  

  71- 4ت
  

یک قطعه زمین واقع در 
شهرك صنعتی شماره یک 

جنب  9زنجان ، خیابان یاوران 
  و 3خیابان صنعت 
  5خیابان توسعه 

9170  -  7.143.430.000  

برنده مزایده 
موظف است کلیه 
مقررات و ضوابط 
شهرکهاي صنعتی 
را رعایت نماید ، 
با وضع موجود 
  واگذار می شود 

  
  درصد نقد 25

  ماهه60مابقی در اقساط 

  71- 6ت  296

عرصه و اعیان محل سابق 
کارخانه صنایع فوالدي آگفا 
واقع در شهرستان زنجان ، 

پالك  ، 3جاده طارم ، کیلومتر 
  18/30و 29ثبتی 

43405 6162  27.412.762.530    
  درصد نقد 25

  ماهه36مابقی در اقساط 

  71- 9ت  297

یک باب ساختمان تجاري 
مسکونی واقع در شهرستان 

زنجان ، کوي قائم ، خیابان بدر 
، پشت رستوران تمدن  8، بدر 

، پالك ثبتی  4823، قطعه 
4823/43  

138  299  4.827.200.000  

مشتمل بر اعیان 
متر  69همکف

  مربع
 57و )مسکونی (

واحد 2(متر مربع 
، طبقه ) تجاري

متر مربع 161اول
  )واحدمسکونی2(

  درصد نقد 25
  ماهه36مابقی در اقساط 

  71-10ت  298

هم  96سهم مشاع از  5/61
ششدانگ عرصه و اعیان محل 
سابق کارگاه شرکت پیشتاز 
شیمی همراه با ماشین آالت 
مربوطه واقع در شهرستان 

جاده  17زنجان ، کیلومتر 
جاده  5/3تهران ، کیلومتر 
  طارم 

  39/16/31پالك ثبتی 

6653  55/2080  6.918.775.650  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

هاي کلیه هزینه 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 

  71-11ت  299

شعیر مشاع از 63/ 47
ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی واقع در شهرستان 

زنجان ، خیابان سعدي شمالی ، 
کوچه علیرضا صفري پالك 

  21و19
و  24/5265پالك ثبتی 
26/5265  

420  
  150: زیرزمین 

  5/325: همکف 
  5/297: نیم طبقه 

7.689.126.041  

  
متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار می باشد

  
  
  

  نقدي



 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

    

  مهندسی و امالكاداره 

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

 ردیف
شماره 
 پرونده

 شرح
مساحت عرصه 

 )مترمربع(

مساحت تقریبی 
  اعیان     

 )مترمربع (   
  شرایط پرداخت توضیحات )ریال ( پایه قیمت 

  72- 14ت   300

مترمربع مشاع از  80711
ششدانگ یک قطعه زمین 

هکتاري واقع در  36مزروعی 
شهرستان کالله ، قریه تکک و 
امام زاده عبداهللا  پالك ثبتی 

  77و8/73

80711  _  6.860.435.000    

  
  نقدي

  72-21ت  301

یک باب ساختمان مسکونی 
شهرستان بندر گز ، واقع در 

انقالب ( خیابان شهید بهشتی 
، 2بعد از کوچه گلشن )  35

، پالك ثبتی  1518پالك 
  1861/1و  1433

05/351  175  2.358.275.000  

متصرف دارد ، 
تخلیه ملک و 

کلیه هزینه هاي 
مترتبه بعهده 

  خریدار
  می باشد 

  
  درصد نقد 30

  ماهه30مابقی در اقساط 


