
 

 م/6/96آگهی مزایده شماره  

 فروش امالک و مستغالت بانک تجارت 
 

 متقاضریا    .فررو  برسراند  به   از طریق مزایده عمومی% ( 21با نرخ سود )  شرایط نقد و اقساط با و در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود بانک تجارت     

بانهرای نرواو و اسررندری ، سراختما      به اداره مهندسی و امالک واقع در خیابا  آزادی ، بین خیا ، بیشتر، بازدید از امالک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده توانند جهت کسب اطالعاتمی

 بازگشرایی پاکرات در تراری    . مراجعره فرماینرد  ( طبقه هشتم) معامالت عمدهه دبیرخانه کمیسیو  ب 13/21/69 و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایا  وقت اداری مورخ( طبقه پنجم) بانک تجارت

. کنندگا  درجلسره بازگشرایی بالمرانع اسرت    انجام خواهد شد و حضور  شرکتمحل ساختما  مدیریت امور تدارکات و مهندسی واقع در تهرا  به نشانی فوق در صبح  21رأس ساعت  19/21/69

 .  یرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگا  خواهد رسید بازگشایی پاکات صورت گچنانچه تغییری در تاری   

 .باشدقابل دسترسی می  www.tejaratbank.irضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی 

  :توضیحات 

 .نزد بانک تجارت واریز گردد 12412010مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساو شماره  زایدهقیمت پایه م% 5مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل  .2

ضمناً مبلغ دریرافتی جهرت خریرد    )  .واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند(نزد بانک تجارت 12450416به حساو کارمزد فرو  اسناد به شماره )ریال 111ر111شرکت کنندگا  مبلغ  .1

 (.اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

 .تسلیم گردد(دربسته)اکت الک و مهر شده رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدو  خط خوردگی بوده و درپ .3

 .موجود به فرو  می رسند و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امرانپذیر می باشد  کلیه امالک عرضه شده با وضعیت .0

 .بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد .5

 .اولویت فرو  با شرایط نقدی می باشد در صورت مساوی بود  قیمت پیشنهادی  .9

  660-  66962962 -    66962666:  شماره تماس                                                                              . گرددایده اخذ می هزینه آگهی از برندگا  مز .1
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 ردیف
شماره 

 پرونده
 (مترمربع)مساحت عرصه  شرح

 مساحت تقریبی اعیا        

 (مترمربع )   
 شرایط پرداخت توضیحات (ریال)قیمت پایه 

 131-1م 1

کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع در حقوق 

تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، باالتر از  سه راه طالقانی ، 

 25/1581، جزء پالک ثبتی  222پالک 

- 
 08/12: همکف 

 22/20: نیم طبقه 
24211121112111 

اخذ رضایت مالک جهت تغییر شغل 

 .بعهده برنده مزایده می باشد
 نقدی

 131-2م 2

ساختمان نیمه کاره واقع در تهران ، خیابان یک باب 

خاوران، خیابان شهید ذوالفقاری ، نبش شمالی کوچه 

 0015سیاوش ، پالک ثبتی 

288 
 288: همکف 

 128: نیم طبقه 
25291121112111 

با قرارداد عادی واگذار می شود و اخذ 

پایانکار  ، سند و کلیه هزینه های مترتبه 

 بعهده خریدار می باشد

 نقدی

 131-1ت  3

 محل سابق شرکت تهران مهکام نامی به همراه 

ماشین آالت مربوطه واقع در شهرستان رباط کریم، 

 شهرک صنعتی نصیرآباد، میدان شقایق،  

 B 15، قطعه  7نبش ارغوان

72/2721 1102 24256522652111 

برنده مزایده موظف است کلیه ضوابط و 

مقررات شهرکهای صنعتی را رعایت 

 نماید

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 131-0ت 0

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، نارمک ، 

 جدید ،  2، کوچه سیمای دانش ، پالک  01میدان 

 22227/7152پالک ثبتی 

 1221121112111 57/21 مشاع 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 دارای پارکینگ و انباری می باشد

 درصد نقد 38

مابقی در اقساط 

 ماهه38

 131-1م 2

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

 (چهارراه فخرآباد)تقاطع خیابانهای هدایت و ابن سینا 

 2/0158پالک ثبتی  

 111:وضع موجود  72/130: طبق سند 

 28/181: همکف اداری

 28/1: همکف تجاری

 111: اول مسکونی

39211121112111  

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 131-5م 1

ملکیت و سرقفلی یک باب ساختمان تجاری مسکونی      

واقع در تهران ، اتوبان افسریه ، ( محل سابق شعبه بانک) 

متری افسریه و سه راه ، کندرو سمت  28حد فاصل 

 10817/0071، پالک ثبتی  25غرب ، پالک 

112 2/301  21251121112111  

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 131-1م 7

 یک قطعه زمین واقع در تهران ، خیابان انقالب ، 

حدفاصل خیابان های نامجو و نظام آباد ، نبش کوچه 

 17/1021و  1023پناهی ، پالک ثبتی 

 25/1225: طبق سند 

 22/555: وضع موجود 

 22/520اصالحی پس از 
- 265211121112111 

در مرحله اخذ پروانه با زیربنای کل 

طبقه و با  11متر مربع در  87/18281

 اداری  ، –کاربری تجاری 

با وضع موجود واگذار می شود و ادامه  

روند اخذ پروانه و هزینه های مترتبه به 

 .عهده خریدار می باشد 

 

 

 درصد نقد 38

مابقی در اقساط 

 ماهه38



 131-11ت 5

سهم مشاع از ششدانگ یک باب  188سهم از  11

ساختمان مسکونی واقع در تهران ، خیابان مصطفی خمینی، 

 خیابان مرادی ، خیابان جاویدی ، کوچه نیک پور ، 

 ،  21بن بست بی نام ، جنب مسجد ، پالک 

 7/2211پالک ثبتی 

18/201 

  01: زیر زمین 

  178: همکف 

 112: اول 

1263121112111 
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 131-11م 1

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان 

دماوند ، ایستگاه قاسم آباد ، جنب پمپ بنزین، پالک 

 1130/0071، پالک ثبتی  1880

 مشاع
 12/111 :تجاری 

 72/03: اداری 
 دارای دو واحد پارکینگ می باشد 14211121112111

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه31

 131-13م 18

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان 

،  231انقالب ، بین خیابانهای سپاه و روشندالن، پالک 

 1187و  3/1181پالک ثبتی 

  50211121112111 18/105 مشاع

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 131-10م 11

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان 

،  چهارراه (  نظام آباد )، خیابان شهید مدنی  انقالب

 ، 221گلچین، نبش خیابان یزدی، شماره 

 1133/1723پالک ثبتی  

 00/112طبق سند 

                  182: همکف 

          28: نیم طبقه  

 38: زیرزمین 

 در طرح تعریض قرار دارد  31211121112111

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 131-10ت 12

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در شهرستان کرج ، 

متری کاج ، نرسیده به میدان آزادگان ،  02عظیمیه ، 

فوقانی مبل طراحان مدرن ،  جنب خروجی پل ، طبقه

 18032/111پالک ثبتی 

 1291121112111 11/117 مشاع 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 دارای پارکینگ و انباری می باشد

 نقدی

 131-15م 13

سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران، خیابان شهید 

خیابان پلیس و شیخ صفی، نبش اجاره دار، حد فاصل 

 1/1701کوچه دقت، پالک ثبتی 

 1251121112111 12 مشاع

اصالحی احتمالی درآینده به عهده برنده 

اخذ رضایت مالک  .مزایده می باشد

جهت تغییر شغل به عهده برنده مزایده 

 .می باشد

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه31

 131-22م 10

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

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

 0177و  0081و  287/0712، پالک ثبتی 172پالک 

215 52/112 10261121112111 

  

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 131-21م 12

تهران ، ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در 

،  153خیابان شهید اجاره دار ، نبش کوچه نوری ، پالک 

 10283/1732و  10282پالک ثبتی 

 19251121112111 11/111 مشاع

 دارای دو برگ سند مجزا 

متر مربع  51/111همکف : اعیان شامل

 متر مربع 12/23و همکف شمالی 

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05



 131-27م 11

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، ملکیت و 

شهریور ، خیابان طیب ، نبش سلیمی پور ،  17خیابان 

 111/0175، پالک ثبتی  23پالک 

180 
 180: همکف 

 12: نیم طبقه 
 دارای اصالحی می باشد 29211121112111

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 132-2ت 17

در تهران، خیابان پانزده یکباب ساختمان مسکونی واقع 

خرداد، خیابان امامزاده یحیی، کوچه عرب زاده، کوچه 

،                    21شهید حیدرگوشی، نبش کوچه منوچهری، پالک 

 2721پالک ثبتی

 358حدود  
  152: همکف

  152: زیرزمین
1221121112111 

 می باشد و مخروبه اعیان کلنگی

 در طرح تعریض قرار دارد

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 132-1م 15

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، خیابان 

  121پامنار ، باالتر از مشیرالخلوت ، پالک 

 1/3115جزء پالک ثبتی 

- 
 28همکف 

 31/07نیم طبقه
31211121112111  

 

 درصد نقد 38

مابقی در اقساط 

 ماهه31

 132-1ت 11

سرقفلی ششدانگ یک باب مغازه واقع در تهران ملکیت و 

، خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، روبروی بیمارستان 

لقمان الدوله ، نبش بن بست تقی زاده ، پالک ثبتی 

273/150 

 مشاع
 11/51: همکف 

 12/25: نیم طبقه 
21251121112111 

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 باشدمترتبه بعهده خریدار می 

 

 

 

 نقدی

 132-1م 28

عرصه و اعیان یک باب انبار بانضمام محل شعبه بانک 

قطعه زمین که بصورت یک مجموعه  2احداث شده در 

 02واحد در آمده واقع در تهران ، سه راه آذری ، خیابان 

 ، پالک ثبتی 131متری زرند ، پالک 

 1151/1و  1158

22/1872 0251 391211121112111 

 01ساختمان قبل از سال طبق گواهی 

 م.م 722زیرزمین : اعیان شامل

همکف با  –با کاربری انبار تجاری 

  –م تجاری .م1020احتساب نیم طبقه 

 121رامپ مسقف جهت ورود محوطه 

انبار  2و در قسمت جنوبی دارای  -م  .م

 م.م1113جدا مسقف به مساحت 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 132-18م 21

سرقفلی محل سابق شعبه واقع در تهران ، خیابان حافظ 

 ، 271، پالک پایین تر از تقاطع جمهوری جنوبی ، 

 115الی  110پالک ثبتی   

- 
               72: همکف 

 28/10: زیرزمین 
50211121112111  

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 132-12م 22

عرصه و اعیان      و سه دانگ مالکیتششدانگ سرقفلی 

محل سابق شعبه بانک  (اعیانیه استثناء یک شانزدهم ب) 

واقع در تهران، خیابان مصطفی خمینی، بازار حضرتی، 

 0280/0283پالک ثبتی   ،71پالک 

 عرصه پس از اصالحی

187 
28/131 54211121112111 

 : شامل 71طبق پایانکار سال 

 28/17تجاری 

 111انبار تجاری 

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 132-10م 23

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، 

میدان راه آهن، خیابان ولیعصر، خیابان مختاری، نبش 

 11/3382، پالک ثبتی 238کوچه نیک صفت، پالک 

 23211121112111 31/50 مشاع
 قسمتی از ملک در طرح تعریض

 می باشد 

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05



 132-12م 20

سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران، جوادیه،  

ده متری اول، نبش کوچه مغازه ای، پالک ثبتی 

785/2021 

- 
 77همکف 

 78/183زیرزمین 
 در طرح تعریض قرار دارد 22211121112111

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 132-11م 22

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

خیابان مولوی ، حدفاصل میدان محمدیه و خیابان 

،  021مصطفی خمینی ، نبش بن بست کاظم ، پالک 

 3/1521و 1522و 1523پالک ثبتی 

 مشاع
 32/12همکف 

 58/11نیم طبقه 
50211121112111 

دارای پایانکار با کاربری تجاری می باشد  

 حد شرقی درطرح تعریض قرار دارددر 

 درصد نقد38

مابقی در اقساط 

 ماهه15

 132-17م 21

ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه تجاری واقع در تهران ، 

، مجتمع  2یافت آباد ، بازار آهن ، خیابان بهاران ، بهاران 

، ( محل سابق شعبه بانک )  25تجاری بهاران ، بلوک 

 11131/2پالک ثبتی 

 مشاع
  5/111: همکف 

 01/52: نیم طبقه 
 نقدی  23211121112111

 132-72م 27

قطعه زمین که در حال حاضر بصورت یکواحد انبار  13

مورد استفاده قرار گرفته با مستحدثات موجود در آن 

 واقع در تهران ، سه راه آذری ، خیابان قدرت پاکی ،

 ، 121حد فاصل کوچه احمدی و رمضانی ، پالک 

 1207/2315الی  1202و  1211الی  1218ثبتی پالک 

2588 58/3177 214211121112111 

دارای اصالحی می باشد ، بصورت 

وکالتی واگذار می شود ، اخذ پایانکار و 

هزینه های مترتبه به عهده برنده مزایده 

 می باشد

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 133-0م 25

واقع در تهران ، ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه 

، 720خیابان آذربایجان ، خیابان قصرالدشت ، پالک 

 22/1112پالک ثبتی 

 20211121112111 78/58 مشاع
 دارای پایانکار با کاربری بانک 

 می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 133-1م 21

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک 

خیابان ولیعصر ، نرسیده به بزرگمهر ، واقع در تهران ، 

 2/3271، جزء پالک ثبتی  1222پاساژ اعتماد  پالک 

- 
 73: همکف  

 37: نیم طبقه 
16241121112111  

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 133-11م 38

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در 

شهرستان شهریار، بلوار رسول اکرم ، نرسیده به خیابان 

 ولیعصر، کنار گذر  زیرگذر قائم ، 

 3202/01پالک ثبتی 

 طبق سند 

85/001 

  378: همکف 

  18: اول 
09211121112111 

اصالحی دارد ، بصورت وکالتی واگذار 

مترتبه و می گردد و کلیه هزینه های 

بدهی احتمالی به شهرداری و سایر 

 سازمانها بعهده برنده مزایده

 می باشد 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 133-13م 31

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در شهریار، 

 بلوار آزادگان ، ضلع شمال غربی پل شباهنگ،

 1701/12پالک ثبتی  

 مشاع
 17/51همکف 

 18/02 نیم طبقه
 دارای پایانکار تجاری می باشد  1221121112111

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18



 133-17م 32

واحد تجاری که به عنوان محل شعبه  0ملکیت و سرقفلی 

بانک مورد بهره برداری بوده واقع در شهرستان کرج، 

جاده مالرد، مارلیک ،میدان گلها، ابتدای خیابان کسری، 

 1173/03و1200و1202و1201،پالک ثبتی 502پالک 

 29211121112111 72/132 مشاع

واحد تجاری با سند مجزا  0ملک شامل 

 21می باشد بانضمام بالکن به مساحت 

 .متر مربع که در سند درج نشده است

اخذ پایانکار جدید و هزینه های مترتبه 

 بعهده برنده مزایده می باشد

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-2ت 33

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  85/1

مسکونی واقع در تهران ،خیابان دکتر شریعتی ، ابتدای خ 

ـ  27ـ پالک  2دکتر بهشتی خ اندیشه، کوچه اندیشه 

 082/1131پالک ثبتی 

22/322 378 5219121112111 
متصرف دارد، کلیه هزینه های مترتبه 

 بعهده خریدار می باشد

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-0ت 30

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 

 11/125، پالک ثبتی  2دبستان خلیف آباد ، پالک 

3012 15/111 21211121112111 
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 130-2ت 32

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، 18جمالزاده شمالی، کوچه صدوقی، پالک 

 071/3131شمال غربی طبقه سوم، پالک ثبتی 

 3251121112111 72/111 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 130-1ت 31

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

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

 03/2118پالک ثبتی  

 3251121112111 22/132 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 130-7ت 37

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، طبقه دوم، 07آزادی، خیابان بهبودی، پالک 

 221/2271پالک ثبتی 

 مشاع

11/77  

 بستهبه انضمام بالکن 

22/18 

1255121112111 
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 130-5ت 35

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

، طبقه سوم، 211انقالب، خیابان جمالزاده شمالی، پالک 

 203/3107پالک ثبتی 

 3265121112111 72/131 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 130-18ت 31

 یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

 ، طبقه دوم جنوبی، 025جمالزاده شمالی، پالک 

 231/3135پالک ثبتی 

 0211121112111 52/135 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05



 130-11ت  08

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان نواب، 

باالتر  از میدان جمهوری، خیابان کلهر، نبش خیابان کاوه 

 13/2118پنجم، پالک ثبتی ، طبقه 12، پالک (بهزاد)

 3211121112111 22/132 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-12ت  01

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان دکتر 

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

 ، طبقه پنجم غربی، 18، واحد 2 الکپ

 215/1512پالک ثبتی 

 0251121112111 83/178 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-12م 02

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در تهران ، 

اداری  –ابتدای خیابان جنت آباد شمالی ، محتمع تجاری 

 38711/123طوبی ،پالک ثبتی 

 مشاع
 15/131همکف 

 70/17زیرزمین 
 دارای پایانکار با کاربری تجاری می باشد 11211121112111

 درصد نقد 38

مابقی در اقساط 

 ماهه31

 130-13ت  03

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان 

شریعتی، خیابان خواجه نصیر، کوچه معززی، بن بست 

 51/1582، پالک ثبتی 5دوم، پالک 

 1231121112111 07/51 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-12ت  00

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران، خیابان دکتر 

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

 350/1512، طبقه سوم، پالک ثبتی 128پالک 

 5251121112111 32/115 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-17ت  02

خیابان  آپارتمان مسکونی واقع در تهران، یک واحد

انقالب، خیابان نجات الهی، نبش کوچه مراغه، ساختمان 

 ، طبقه پنجم شرقی،22کورش، پالک 

 20/3308پالک ثبتی  

 0201121112111 83/123 مشاع
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 خریدار می باشدمترتبه بعهده 

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 130-21ت 01

اعیانی یک واحد آپارتمان مسکونی با موقعیت اداری ، 

واقع در تهران ، بلوار جنت آباد شمالی ، باالتر از بزرگراه 

، ساختمان امید   1آبشناسان ، نبش بهارستان سوم ، پالک 

 511/122طبقه سوم ، پالک ثبتی 

 4252121112111 11/151 اوقافی

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 . مترتبه بعهده خریدار می باشد

 دارای یک واحد پارکینگ

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 130-21ت 07

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، کوی نصر    

نادری نیا بعد از تقاطع ( خاندانی )  22، خیابان (  گیشا ) 

 225/70، طبقه اول ، پالک ثبتی  21، پالک 

 4213121112111 58/131 مشاع

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 . مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 

 

 نقدی



 132-1م 05

ملکیت و سرقفلی محل سابق شعبه بانک واقع در 

 ،  13جاجرود، روبروی پلیس راه ، پالک 

  1/70پالک ثبتی 

 طبق سند

088 

 پس از اصالحی

328 

 218: همکف 

 188: نیم طبقه 
 سند ملک مشاعی می باشد 25292121112111

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 132-5م 01

واقع ( محل سابق شعبه بانک ) یکباب ساختمان تجاری 

در شهرستان پردیس میدان عدالت ، خیابان فروردین 

 ،کوچه مسجد ،جنوبی ، خیابان نیایش 

 1522/2، پالک ثبتی   1پالک  

5/102 

 72/108: همکف 

 58: نیم طبقه 

  2/121: زیرزمین 

19211121112111  

 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 132-11م 28

ملکیت و سرقفلی یک واحد تجاری واقع در تهران، 

  231نارمک، خیابان فرجام شرقی، چهارراه ولیعصر، پالک 

 2822/1715ثبتی پالک 

 مشاع
 80/117: همکف 

 28/181: طبقه  نیم
16251121112111  

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 132-10م 21

 حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه بانک واقع 

خیابان سهروردی جنوبی ، جنب اداره راهنمایی تهران ، در 

  3212/1133، پالک ثبتی  172و رانندگی، پالک 

 نقدی - 25211121112111 53 -

 21-0م 22

ن یکباب ساختمان تجاری مسکونی واقع در شهرستا

محل ) نبش کوچه علوی  ورامین ، خیابان پانزده خرداد،

 1111/111پالک ثبتی ( سابق شعبه بانک 

58/111  

 101(: تجاری)همکف 

 111( : انباری)زیر زمین 

 28/13( : تجاری)نیم طبقه 

 288(: واحد مسکونی 2)اول 

26251121112111  

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

  ماهه18

 21-1م 23

محل سابق شعبه ) مسکونی  –یک باب ساختمان تجاری 

واقع در شهرستان ورامین ، میدان امام حسین ؛ ( بانک 

 15/187ابتدای خیابان شهید بهشتی ، پالک ثبتی 

218 

  218: زیرزمین 

 218: همکف 

  5/210: اول 

11211121112111 - 

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

  ماهه18

 21-5م 20

اعیانی و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه محل سابق شعبه 

بانک واقع در جاده قرچک به ورامین ، جنب خیر آباد ، 

  1881/11منطقه گل تپه ، پالک ثبتی 

172  

 اوقافی
301 4251121112111 

بصورت وکالتی  عرصه اوقافی می باشد

و هزینه های مترتبه به واگذار می شود 

 عهده برنده مزایده می باشد

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 21-18م 22

 مسکونی –ملکیت و سرقفلی یکباب ساختمان تجاری 

واقع در خیابان فدائیان اسالم،  (محل سابق شعبه بانک) 

،چهارراه خط (پل سیمان)خیابان شهید سرگرد محمدی 

 ،  215و211پالک ( شهید غیوری)آهن 

 127/123پالک ثبتی 

158 

  127 : زیرزمین

 115: همکف 

 0/133( :مسکونی)اول 

11232521112111 

 بصورت وکالتی واگذار می شود، 

 اخذ پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه 

 .به عهده خریدار می باشد

 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه05

 21-11ت 21

سهم عرصه و اعیان مجتمع ورزشی و تاالر 18سهم از 1

پذیرایی ابویی واقع در اسالم شهر ، واوان ، محله مهستان، 

انتهای خیابان مطهری ، خیابان گلشاد ، پالک ثبتی 

0812/20 

25/1572 32/2121 22211121112111 

بصورت وکالتی واگذار   متصرف دارد،

کلیه هزینه های مترتبه بعهده  ومی شود 

 خریدار می باشد

 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18



 21-12ت 27

یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، بلوار سعادت 

شهید پورزند ، پالک  آباد ، باالتر از میدان کاج ، خیابان

 20122/72، طبقه هفتم شمال غربی ، پالک ثبتی  33

 22261121112111 15/131 مشاع

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 دارای پارکینگ و انباری می باشد

 

 نقدی

 21-12ت 25
اسالمشهر  نباب ساختمان مسکونی واقع در شهرستا یک

 ، ( کرامت) 30، کوچه ( ع)، خیابان علی ابن ابیطالب 

 6182/62، پالک ثبتی  33پالک 

185 

 28/11: همکف 

 08/11: اول 

 28/32:دوم 

3211121112111 
کلیه هزینه های  و متصرف دارد ، تخلیه

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 

 نقدی

 

 21-28م 21

جلد سند  110قطعه زمین تفکیک شده و دارای  110

مالکیت با وضع موجود واقع در شهرستان 

 (ع)اسالمشهر،خیابان امام حسن مجتبی

 25/01و 25پالک ثبتی

 12/11278وضع موجود 

 
- 015211121112111 

 :طبق گواهی پایانکار اعیان شامل

 مترمربع 1215:انبار سرپوشیده 

 مترمربع 213:اداری

 (احداث نگردیده ) مترمربع320:تجاری

 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 21-11م 18

عرصه و اعیان یک قطعه زمین که بصورت یک واحد 

صنعتی و انبار صنعتی می باشد واقع در تهران ، بزرگراه 

خیابان شهید رجایی ( چهار راه چیت سازی ) بعثت ، 

و  282و  111و 128، پالک ثبتی  133شمالی ، پالک 

 285/0738و  281

 10102طبق سند 

 57/13120پس از اصالحی 
5/1278 261211121112111 

 بانضمام کلیه حقوق صنعتی و سرقفلی

دارای گواهی پایانکار صنعتی و انبار 

 صنعتی

 

 درصد نقد22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 01-7ت 11

سهم یک باب ساختمان مسکونی  188سهم مشاع از  28

 ،  73، کوچه ( بلوار گلها ) واقع در تهرانسر شرقی 

 3112/2، پالک ثبتی  18پالک 

118 28/311 3215121112111 
متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

 مترتبه بعهده خریدار می باشد

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

 01-5ت 12

واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران ، خیابان یک 

،  1، واحد  0، طبقه  15پاسداران ، گلستان دهم ، پالک 

 2177/37پالک ثبتی 

 20211121112111 83/118 مشاع

متصرف دارد، تخلیه و کلیه هزینه های 

دارای . مترتبه بعهده خریدار می باشد

 پارکینگ و انباری می باشد

 درصد نقد 22

اقساط  مابقی در

 ماهه05

 01-18ت 13

سهم یک باب ساختمان مسکونی  188سهم مشاع از  21

واقع در تهران، خیابان استاد معین، خیابان هاشمی، 

 ، 1030نرسیده به بزرگراه آیت اله سعیدی، پالک 

 13322/2312پالک ثبتی 

85/12 

 پس از اصالحی 

18/52 

32/72 1209021112111 
هزینه های متصرف دارد، تخلیه و کلیه 

  مترتبه بعهده خریدار می باشد

 درصد نقد 22

مابقی در اقساط 

 ماهه18

  

 اداره مهندسی و امالک


