
كاربرینوع ملکپالك ثبتیآدرسردیفاستان
(مترمربع)متراژ 

اعیان/ عرصه 
بازدید از طریقوضعیت اموالتوضیحات(ریال)قیمت پایه مزایده عمر بناوضعیت سندمیزان مالکیت

گروه بندی ملک در 

شرایط مزایده

3380,000,000,000سند تک برگششدانگ طبقه همکف91/93تجاریمغازه24155/25280واحد شماره  (تجاری نیكامال- مجتمع اداری)نبش فلكه اول گوهردشت - رجایی شهر- كرج1
 واحد انباری 1

 واحد پاركینگ3
داداره امالكتخلیه

31,135,000,000,000سند تک برگششدانگ طبقه همکف267/45تجاریمغازه6155/25262واحد شماره  (تجاری نیكامال- مجتمع اداری)نبش فلكه اول گوهردشت - رجایی شهر- كرج2
 واحد انباری 1

 واحد پاركینگ4
داداره امالكتخلیه

3766,000,000,000سند تک برگششدانگطبقه همکف186/08تجاریمغازه1155/25257واحد شماره  (تجاری نیكامال- مجتمع اداری)نبش فلكه اول گوهردشت - رجایی شهر- كرج3
 واحد انباری1

 واحد پاركینگ3
داداره امالكدارای مستأجر

ن
ها

صف
ا

4

پالك - كوچه زمزم - خیابان ایثار - شهر جدید بهارستان -  جاده اصفهان به شیراز 20كیلومتر - اصفهان 

155 -

طبقه همكف - 2آپارتمان شماره 

عدم تخلیه واحد پاركینگ2712,600,000,0001سند تک برگششدانگ  طبقه همکف94/95مسکونیآپارتمان2187/19039
شعبه میر اصفهان

031-36620338
ب

هر
ش

بو

تجاریمستغالت29/3903جنب پاساژ تجاری عسلویه- میدان لنج - عسلویه 5

 عرصه225

  همکف174/70

  نیم طبقه186/20

(طبق پایانکار)

تخلیه_________1781,000,000,000سند تک برگششدانگ
شعبه بوشهر

077-33552905
الف

6
- طبقه همكف  - 47پالك  - (فرزان غربی)خیابان بنیسی -  بعد از پل میرداماد - خیابان آفریقا - تهران 

2واحد جنوب غربی شماره 
الفاداره امالكتخلیه واحد پاركینگ و انباری2460,000,000,0001سند تک برگششدانگ طبقه همکف73/74اداریآپارتمان3467/22281

7
 3پالك  - (شهیدخازنی) غربی 192خیابان -باالتر از خیابان فرجام - بزرگراه باقری - تهرانپارس - تهران

1واحد جنوب غربی طبقه - 
الفاداره امالكتخلیه واحد پاركینگ و انباری1 1641,000,000,000سند تک برگششدانگ طبقه اول90/63مسکونیآپارتمان85/9498

آپارتمان70/34778طبقه همكف- واحد شمالی  - 40پالك - خیابان دانشور شرقی - ضلع شرقی میدان شیخ بهایی - تهران 8
مسکونی، موقعیت 

اداری
الفاداره امالكتخلیه واحد پاركینگ و انباری1856,000,000,0001سند تک برگششدانگ طبقه همکف66/41

آپارتمان70/46190طبقه همكف- واحد شمالی  - 40پالك - خیابان دانشور شرقی - ضلع شرقی میدان شیخ بهایی - تهران 9
مسکونی، موقعیت 

اداری
الفاداره امالكتخلیه  انباری3 واحد پاركینگ و 1859,000,000,0001سند تک برگششدانگ  طبقه همکف69/04

الفاداره امالكتخلیه واحد پاركینگ و انباری18175,000,000,0001سند تک برگششدانگ طبقه دوازدهم215/86مسکونیآپارتمان1270/31816طبقه  - b1واحد - خیابان الوند - ونك پارك- تهران 10

طبقه همكف- 2بلوك - خیابان پائیزان- بلوار مدائن- (شادآباد)بازار آهن غرب - تهران11

2/19867

2/19868

2/19869

2/19870

تجاریمغازه
 طبقه همکف244/86

 نیم طبقه124
24675,000,000,000سند تک برگششدانگ

می  (پالك مادر) فقره سند مجزا و پایانكار كلی بلوك 4واحد تجاری مربوطه دارای 

واگذاری با شرایط موجود. باشد
باداره امالكتخلیه

12
-طبقه هفتم - برج آسمان - ضلع شمال شرقی تقاطع پاسداران و لواسانی پور - خیابان پاسداران - تهران 

7D  واحد
ششدانگ  طبقه ششم293/62مسکونیآپارتمان31/4687

سند تک برگ

(پشت نویسی شده)
الفاداره امالكتخلیه انباری5 واحد غیر سندی و 1 واحد سندی 3 واحد پاركینگ 4 22300,000,000,000

13
 - 8پالك - بن بست حسینی- كوچه شهید اعتماد زاده- خیابان فاطمی غربی- خیابان كارگر- تهران 

3طبقه 
الفاداره امالكتخلیه واحد پاركینگ و انباری1658,000,000,0001سند تک برگششدانگ  طبقه سوم107/2 مسکونیآپارتمان3920/83

اداریآپارتمان6933/74431
  269/71 

طبقه اول اداری
45180,000,000,000سند تک برگششدانگ

تجاریمغازه6933/74433
64/67 

همکف تجاری
45222,000,000,000سند تک برگششدانگ

15
اول جاده قم - میدان شهر ری - تهران 

8پالك -  نبش خیابان ملك زاده 
اداری- تجاری مستغالت1492 الی1490/18

 زیرزمین106/35

 همکف94/85

 نیم طبقه111/30

 طبقه اول اداری115/90

 عرصه106/35

سند تک برگششدانگ

 سال16حدود 

 سال9

(از زمان پایانكار) 
باداره امالكتخلیهكل ساختمان بصورت یكجا واگذار می شود332,000,000,000

ن
ستا

رد
ك

تخلیه_3,600,000,000_توافق نامه فروشششدانگ3000زرتاعیزمین5029و 5027نسق زراعی (معروف به بان كاریز)یكصدمتری ضلع شرقی بافت مسكونی روستای چنو - سنندج 16
شعبه مهندس ادب سنندج 

087-33248808
الف

الفتخلیه واحد پاركینگ1719,000,000,0001سند تک برگششدانگ طبقه چهارم75/4مسکونیآپارتمان26144/23158واحد - 4طبقه - ساختمان حكیم- جنب بیمارستان حكمت- بلوار طالقانی- ساری17

18
خیابان انقالب - میدان ساعت -ساری

طبقه دوم-  پاساژ انقالب 
الفتخلیه_1610,000,000,000سند تک برگششدانگ24/50تجاریمغازه1701/89

ن
گا

مز
هر

19
مدرسه شهید محمود )روبروی مدرسه بیهقی - نبش كوی ملت- ابتدای بلوار جمهوری اسالمی-بندر عباس

(كریمی
مسکونیآپارتمان3571/2828

252عرصه 

 واحد  در چهار طبقه 8اول تا چهارم مجموعاً 

 متر مربع مفید710حدوداً

تخلیه(سند شش دانگ عرصه و اعیان)فاقد صورتمجلس تفكیكی واحدها و پایانكار 1355,000,000,000سند تک برگششدانگ
شعبه بندر عباس

076-32221584
الف

ن
درا

ازن
شعبه ساریم

011-33409824

(ارقام به ریال) 1401-02 آگهی مزایده سراسری شماره 

ب128پالك - نبش خیابان ویدا  - (آپادانا)خیابان خرمشهر - تهران  14
فروش دو پالك بصورت یكجا، 

 مترمربع پاركینگ36/76دارای  
اداره امالكتخلیه

ن
را
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