ردیف

آدرس

اعیان

پالك ثبتی

نوع

كاربری

عرصه

17/633

زمین

با قابلیت احداث بنا

ششدانگ
 2486مترمربع

آپارتمان

مسكونی

قدرالسهم

تجاری

قدرالسهم

 191/50مترمربع اول

قدر السهم

 64/67مترمربع طبقه همكف

قدر السهم

 269/71مترمربع طبقه اول

قیمت پایه مزایده
)ریال(

توضیحات

وضعیت اموال

مراجعه به

شرایط
پرداخت

استان تهران
1

جاده هراز  -آبعلی  ،بعد از روستای مبارك آباد -شهرك هزار دشت -بلوار
 35متری گلستان هزاردشت -قطعه  283تفكیكی

2

میدان گرگان -خیابان شیخ صفی -كوچه تهرانی -مجتمع طالقانی -بلوك -3
ورودی میانی-واحد غربی -ط 3

6722/1442

3

تهران  -خیابان فاطمی -خیابان هشت بهشت  -خیابان اردشیر -پالك 123
 -طبقه اول

3741/10246

آپارتمان

4

تهران  -خیابان خرمشهر (آپادانا)  -نبش خیابان ویدا  -پالك 128

6933/4991

واحد تجاری

تجاری

5

تهران  -میدان شهر ری ،اول جاده قم ،نبش خیابان ملک زاده ،پالك 8

1490/18
الی
1492

ساختمان تجاری

تجاری  -اداری

ششدانگ
 106/35مترمربع

___

 48/80طبقه سوم

5,500,000,000

_____

دارای سند و تخلیه

اداره امالك و
قراردادها

1و2

1,057,540,000

_____

دارای سند و تخلیه

اداره امالك و
قراردادها

2و2

دارای سند و تخلیه

اداره امالك و
قراردادها

1و2

دارای سند و تخلیه

اداره امالك و
قراردادها

1و2

26,810,000,000

100,000,000,000
 96/55مترمربع زیرزمین
 94/85مترمربع همكف
 111/30مترمربع نیم طبقه
طبقه اول اداری
 115/90مترمربع

یک طبقه

دارای  2واحد پاركینگ

71,000,000,000

_____

دارای سند و تخلیه

اداره امالك و
قراردادها

1و2

6

تهران  -ضلع جنوب بلوار آیت اهلل كاشانی  ،نرسیده به بلوار فردوس شرق-
روبروی خیابان بوستان  ،پالك 100

125/1694

ساختمان تجاری

تجاری

ششدانگ
 336مترمربع

حدود ًا  202مترمربع همكف
حدود ًا  48مترمربع نیم طبقه

160,000,000,000

دارای صندوق امانات

دارای سند و تخلیه

اداره امالك و
قراردادها

1و2

7

تهران  -خیابان دزاشیب  -فرمانیه غربی  -پالك  - 244طبقه دوم

1516/2

ساختمان

اداری

قدرالسهم

حدوداً  199مترمربع
طبقه دوم

40,994,000,000

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

8

تهران  -خیابان دزاشیب  -فرمانیه غربی  -پالك  - 244طبقه سوم

1516/2

ساختمان

اداری

قدرالسهم

حدوداً  199مترمربع
طبقه سوم

42,223,820,000

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

9

تهران  -خیابان دزاشیب  -فرمانیه غربی  -پالك  - 244طبقه چهارم

1516/2

ساختمان

اداری

قدرالسهم

حدوداً  199مترمربع
طبقه چهارم

43,490,535,000

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

10

تهران  -خیابان دزاشیب  -فرمانیه غربی  -پالك  - 244طبقه پنجم

1516/2

ساختمان

اداری

قدرالسهم

حدوداً  199مترمربع
طبقه پنجم

44,795,251,000

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

11

تهران  -خیابان دزاشیب  -فرمانیه غربی  -پالك  - 244طبقه ششم

1516/2

ساختمان

اداری

قدرالسهم

حدوداً  199مترمربع
طبقه ششم

46,139,108,000

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

ردیف

آدرس

پالك ثبتی

نوع

كاربری

عرصه

12

تهران  -خیابان شریعتی  -باالتر از پل رومی  -قبل از خیابان موسیوند
 -پالك  -1861طبقه سوم

1816/5و 1816

ساختمان

اداری

قدرالسهم

استان تهران
حدوداً  154مترمربع
طبقه سوم

13

تهران  -خیابان شریعتی -باالتر از پل رومی -قبل از خیابان موسیوند -
پالك -1861طبقه چهارم

1816/5و 1816

ساختمان

اداری

قدرالسهم

حدوداً  154مترمربع
طبقه چهارم

32,853,930,000

4/4180

پروژه نیمه كاره

تجاری

 ( 2340طبق سند)
 (1924پس از
اصالحی)

بشرح ذیل

400.000.000.000

كیلومتر  15بزرگراه جاده مخصوص -جنب شهر فرش  -پالك 489

اعیان

قیمت پایه مزایده

شرایط

توضیحات

وضعیت اموال

مراجعه به

31,897,020,000

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

دارای پاركینگ

ساختمان در حال احداث و معامله بصورت
پیش فروش می باشد

اداره امالك و
قراردادها

3

پروژه در مرحله اتمام اجرای اسكلت
فلزی می باشد (اسكلت كامل)
كلیه سقف ها اجرا شده و پروژه در
شرف مرحله سفت كاری می باشد

ساختمان در همین مرحله از ساخت و با
وضع موجود به فروش می رسد

اداره امالك و
قراردادها

1و2

)ریال(

14

پرداخت

 .1همكف واحد طراحی شده برای بانک (تجاری)  169/74مترمربع  .2نیم طبقه واحد طراحی شده برای بانک (تجاری)  132/48مترمربع  .3همكف پاساژ (تجاری)  1073/78مترمربع  .4طبقه اول پاساژ (تجاری)  889/9مترمربع  .5طبقه دوم پاساژ (تجاری)  889/9مترمربع  .6طبقه سوم پاساژ (تجاری)  889/9مترمربع  .7طبقه چهارم پاساژ (تجاری) 889/9
مترمربع  .8طبقه پنجم (فضای تاسیساتی)  430/99مترمربع  .9زیرزمین اول ( پاركینگ و تاسیسات رفاهی)  1492مترمربع  .10زیرزمین دوم (پاركینگ)  1492مترمربع  .11زیرزمین سوم ( پاركینگ و تاسیسات رفاهی)  1492مترمربع  .12زیرزمین چهارم ( پاركینگ و تاسیسات رفاهی)  1631مترمربع  .13مشاعات (راه پله و آسانسور)  288/6مترمربع .14
تعداد پاركینگ های تامین شده  175 :واحد

استان زنجان
15

زنجان  -خیابان امام خمینی  -روبروی امام زاده  -مابین بانک
صادرات و بانک انصار  -پالك 182

16

عسلویه  -میدان لنج  -جنب پاساژ تجاری عسلویه

17

شیراز  -خیابان كریمخان زند  -بطرف فلكه ستاد -بعد از كوچه دژبان سابق-
روبروی پاساژ فرجادیان -جنب پاركینگ زند -پالك 201

18

نوشهر -بعد از كمربندی نوشهر به سمت نور -تقریباً روبروی دانشگاه آزاد-
جنب مجموعه دلسا

29/89

19

اردبیل – میدان امام خمینی – اول خیابان سیمتری – روبرو بازار – 110
پالك 133

29/89

 236/43همكف
 135/65نیم طبقه

304/3/6

واحد تجاری

تجاری

قدرالسهم

شماره قرارداد واگذاری
5/3397

ساختمان تجاری

تجاری

ششدانگ
 225مترمربع

زمین

با قابلیت احداث بنا
تجاری  -اداری

ششدانگ
 2777/80مترمربع

زمین

مختلط

مشاعی
سهم العرصه
 1404مترمربع

پاساژ

تجاری

قدرالسهم

51,753,100,000

10واحد پاركینگ

دارای سند و تخلیه

شعبه زنجان

1و2

استان بوشهر
 188/85همكف
 160نیم طبقه

18,600,000,000

_____

دارای سند و تخلیه

شعبه بوشهر

1و2

استان فارس
2041/1

104/4

205,000,000,000

_____

دارای سند و تخلیه

شعبه كریمخان زند
شیراز

1و2

استان مازندران
21,060,000,000
 120اعیان

دارای درختان مركبات و طرح عقب
نشینی از سمت جاده و حریم دریا می
باشد

دارای سند و تخلیه

شعبه تنكابن

1

استان اردبیل
حدوداً  160متر منفی یک
حدوداً  177/78طبقه اول

40.000.000.000
48.889.500.000

تعداد و رقم پاركینگ بصورت توافقی
منظور خواهد شد

دارای سند و تخلیه

شعبه سیمتری اردبیل

1و 2

فرم شركت در مزايده
مشخصات ملك تمليكي
ملك پالك ثبتی شماره  2395/65733واقع در بخش  11تهران
با متراژ  103/99متر مربع ( با كاربری مسكونی )

آدرس
بزرگراه شیخ فضل اله نوری -قبل از خیابان ستارخان-
بلوار سازمان آب -خیابان شهید حاجی پور (پاك شمالی)-
كوچه چهاردهم -پالك  -19طبقه چهارم

قيمت پايه مزايده
 2.703.240.000ريال

اينجانب  ............................................فرزند  .........................به شماره شناسنامه  .....................صادره از...................................
بنشانی ........................................................................................................................................................................... ............. :
تلفن ....................................................... :ضمن بازديد و اطالع كامل از مشخصات ملك موضوع مزايده و كمیت و كیفیتت
آن و قبول كلیه شرايط مندرج در برگ آگهی و شرايط مزايده ،آمادگی خود را جهت خريد ملك مزبور به اعالم می نمايم.
شرايط مزايده:
 -1واريز نقدی (و يا ارائه ضمانت نامه بانكی) به میزان  5درصد قیمت پايه مزايده ،بعنوان سپرده شتركت در مزايتده،
به حساب امور مالی بانك به شماره ( 01-651-9قابل پرداخت نزد كلیه شعب بانك كارآفرين) صورت پذيرد.
 -2ضمن تكمیل نمودن فرم فوق الذكر ،رقم پیشنهادی را به حروف و عدد درج و فرم مذكور را منضم به سند واريتز
وجه موضوع بند  1در پاكت دربسته ظترف يتك هفتته (غیركتاری) پت از تتاريخ انتشتار آگهتی  ،مستتقیما بته
مديريت امور پشتیبانی(اداره امالك و قراردادها)به نشانی :تهران  ،خیابان ولیعصر  ،روبروی درب اصلی پارك ملت،
خیابان ناهید غربی ،پالك  97طبقه سوم با درج " جهت شركت در مزايده امالك " ارسال نمايند  ،بديهی استت
به كلیه پیشنهاداتی كه پ از مهلت مزبور واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -3به پیشنهادات مشروط ،مبهم و يا فاقد رسید واريز وجه موضوع بند  1فرم مذكور معادل  5درصد قیمت پیشنهادی
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4پرداخت كلیه مخارج مورد مزايده از قبیل هزينه های نشتر آگهتی ،مالیتات نقتل و انتقتال ،عتوار شتهرداری و
هزينه های تنظیم سند رسمی در دفترخانه و غیره به عهده خريدار است.
 -5مورد مزايده به كسی كه باالترين قیمت را پیشنهاد داده باشد واگذار خواهد شد.
 -6در صورتیكه قیمت پیشنهادی شركت كنندگان در مزايده يكسان باشد اولويت با متقاضی خواهتد بتود كته زودتتر
نسبت به واريز مبلغ موضوع بند  1اقدام نموده است.
 -7بانك در رد و قبول هر يك يا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
 -8شركت در مزايده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط اعالم شده می باشد.
 -9در صورتی كه برنده مزايده از تاريخ ابالغ نتیجه مزايده ،ظرف  15روز به استثنای ايام تعطیتل نستبت بته امضتا
قرارداد و سپردن تضمین حسن انجام تعهد اقدام نكند يا برای انجام معامله حاضر نشود ،سپرده وی به نفع بانتك
ضبط می شود و مراتب به شخصی كه پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابالغ می گردد .اگر او نیز ظترف متدت
مذكور ن سبت به امضا قرارداد و سپردن تضمین حسن انجام تعهد اقدام نكند يا برای انجام معاملته حاضتر نشتود،
سپرده نفر دوم هم ضبط و مزايده عنداللزوم تجديد خواهد شد.

 -10سپرده های نفر اول و دوم برنده مزايده تا عقد قرارداد و ارائه تضمین حسن انجام تعهد نگهداری خواهد شد .ايتن
مدت ،حداكثر  3ماه از تاريخ اعالم برنده مزايده خواهد بود.
 -11بازديد از ملك با هماهنگی قبلی با هر يك از شعب مربوطه امكان پذير خواهد بود.
 -12كلیه امالك با وضع موجود و شرايط روز ملك بفروش میرسند و بانك تعهدی از بابت هرگونه طرح يا عقب نشینی
احتمالی و جرايم ساختمانی (مطروحه از جانب شهرداری) نخواهد داشت و خريدار شخصا مسئول هرگونه رفع
تصرف احتمالی ،افراز و اخذ استعالمات از مراجع ذيصالح می باشد.
 -13در خصوص امالك عدم تخلیه (دارای متصرف) ،فروش بصورت نقتدی متی باشتد و بانتك هیهگونته مستئولیتی
در خصوص تخلیه ندارد.
 -14درصورت درخواست خريدار جهت خريد بصورت اقساطی مراتب به شرح ذيل با نرخ تسهیالت اجاره بشرط تملیك
مقرر ،طبق مقررات اعالمی بانك اعطا خواهد شد .
درخواست الف  :معادل  %50از قیمت ملك مورد مزايده با اقساط  24ماه با نرخ %18
درخواست ب  :معادل  %60از قیمت ملك مورد مزايده با اقساط  36ماه با نرخ %20
درخواست ج  :معادل  %70از قیمت ملك مورد مزايده با اقساط  48ماه با نرخ %22
 -15با عنايت به اينكه فروش نقد و اقساط ملك مورد مزايده در قالب تسهیالت اجاره به شرط تملیك انجام خواهد شد
لذا ضروری است متقاضیان شركت در مزايده از اهلیت اعتباری برخوردار باشند (عتدم دارا بتودن ستو اثتر چتك
برگشتی و بدهی سررسید شده نزد نظام بانكی).
 -16با توجه به نشانی اعالم شده در برگ درخواست شركت كنندگان در مزايده هرگونه ابالغ به نشتانی اعتالم شتده
معتبر خواهد بود و در صورت تغییر متقاضیان می بايست فورا بانك را مطلع سازند.
 -17انتقال سند فقط به نام شركت كننده در مزايده صورت می پذيرد و امكان انتقال سند بنام غیر وجود ندارد.

مبلغ پيشنهادي به عدد :
نوع پرداخت:

به حروف :

 )2نقد و اقساط مطابق با درخواست نوع :الف □ ب □ ج □
 )1نقدی □
طبق توضیحات مندرج در فرم
 )3پیش فروش(وفق مندرجات اگهی) □

نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده:
امضاء
تاريخ

مشخصات شعب منتخب بانك كارآفرين
رديف ملك

مربوط به شعبه

نشانی

شماره تماس

15

زنجان

زنجان ،میدان هنرستان ،ابتدای خیابان خرمشهر ،ساختمان بیمه
كارآفرين ،طبقه همكف

024- 33742537 -8

16

بوشهر

بوشهر ،فلكه امام ،ابتدای خیابان دكتر بهشتی ،جنب درمانگاه ناجا

077 -33553627

17

كريمخان زند شیراز

شیراز ،بلوار كريم خان زند ،مقابل خیابان هفتم تیر ( 20متری
سینما سعدی)

071 - 32340520 -5

18

تنكابن

تنكابن ،خیابان امام خمینی ،میدان شهید شیرودی ،جنب بیمه البرز

011 - 54212901 - 5

