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سللازمان اموال و اماك بنياد مسللتضعفان انقاب اسللامي در نظر دارد تعدادي از امالك مش�روحه
ذيل را در تهران و ساير استانها از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه(بهصورت اقساط بلند مدت
و بللدون كارمزد) واگذار نمايد.متقاضيان محترم میتوانند از تاري�خ  98/11/30لغايت  98/12/13همه
روزه بجز ايام تعطيالت ازساعت  8:30الی  18جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت
در مزايده و ارائه پيشنهادات خود در تهران و استانها به دفاتر مزايده ذيل مراجعه فرمايند.
 1اخ�ذ پاكته�اي پيش�نهادي ب�ه همراه اص�ل چك بانك�ي در وجه س�ازمان ام�وال و امالک بنياد مس�تضعفان
بهش�ماره شناس�ه ملی  10100171920به ميزان  %5قيمت پايه ملك مورد نظر طبق فرم ش�رايط شركت در مزايده
همهروزه بجز ايام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام است.
 2در تاريخ  98/12/14متقاضيان میتوانند پاکتهای پيشنهادی خود را تا ساعت  9:30صبح در محل
ردیف
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تلفن
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تهران

88880529-86083038

021

2

اصفهان

3

آذربايجان غربی

4

آذربايجان شرقی

 3الي 36670271
45279060
55549559
32247406-7
46323420
35265919 - 35265940-1
2216030-2215950
38255543
33375220-33376772
 17-32234877و32249616
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65291667
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0863
081
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6

مركزي ،لرستان،
همدان و قم
خوزستان

7

البرز و دفترشهريار

8

زنجان

9

مازندران

آگهي مزايده امالك

بازگشايی ،درصندوق پاکات قرار دهند.
 ۳بازگش�ايي پاكته�اي پيش�نهادي اس�تان تهران در مح�ل تهران  -بزرگراه رس�الت – نرس�يده به
بلوار آفريقا  -س�اختمان مرکزی بنياد مس�تضعفان انقالب اسالمی و س�اير استانها در مراكز استان
روز چهارشنبه  98/12/14ساعت  10:30صبح طبق برنامه زمانبندي انجام خواهد شد.
 ۴پيش�نهادات دريافت ش�ده در تهران (مربوط به اس�تانها) رأس ساعت  10:30صبح روز چهارشنبه
 98/12/14در محل برگزاري مزايده استان تهران بازگشائي و توسط نمابر ارسال خواهد شد.
 ۵پيش�نهادات فاق�د س�پرده و ي�ا مخ�دوش و مبه�م و مش�روط از درجه اعتب�ار س�اقط و رعايت مفاد
ش�رايط ش�ركت در مزاي�ده ك�ه از طريق دفاتر ف�روش ارائ�ه ميگردد الزامي میباش�د .ضمن� ًا امضاء
پشت و روي فرم تقاضا ضروري است.
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طبقه اول  -دفتر مزايده
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اهواز-كيانپارس-روبروي بازارچه مرو

026

كرج-ميدان امام حسين-بلوار شهيد چمران -پالک 343
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ردیف

استان
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خراسان جنوبي

11
12
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خراسان رضوي
خراسان شمالی
گلستان

تلفن
32462207
32462174
37660970-4
32323362
32480584-32480580

كد

آدرس

056

بيرجند -خيابان مدرس خيابان امام موسي صدر شرقي

051
058
017

مشهد-بلوار ملك آباد بين ملك آباد  7و 9پالك 241
بجنورد-خيابان طالقانی غربی-خيابان هجرت-کوچه هجرت -26پالک 14
گرگان -ميدان بسيج-سايت استانداری

14

کرمان

32516933

034

15
16

زاهدان
ايالم

17

فارس ،بوشهر و کنگان

18

گيالن

33421961
33332478-33332523
32251443
37226080
32114662-5
42627032 - 42618201-2
33624482-4
42887238
38377759

054
084
071
077
013
013
076
076
083

19

هرمزگان

20

کرمانشاه

33424439-33422095

024

زنجان-خيابان معلم روبروي دانشگاه آزاد نبش خيابان ده و يازده اعتماديه

35520995

024

دفتر نمايندگی :خرمدره  -ابهر  -شهرک قدس  -کوچه گلستان يکم غربی  -پالک 13

ردیف

قيمت پایه مزایده

09366060664-52334411-12

011

نوشهر ميدان همافران خيابان شهيد خيريان جنب اداره پست

54222034-54223018

011

تنكابن -خيابان شهيد تالتري دفتر نمايندگي غرب مازندران

1
2

تا سقف 100ميليارد ریال
باالتر از100ميليارد ریال

استان تهران
ردیف

آدرس ملك  /قطعه  /پاك ثبتي

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

نوع ملك/كاربري

1

خيابان اميرکبير-نرسيده يه خيابان
ملت-ضلع جنوب خيابان-پارکينگ
اميرکبير-پالک ثبتی -207-206
-5061( 231.4-243-208و)

4018.48

دارد

زمين-پهنه M211

2

"خيابان اميرکبير  ،نبش خيابان ملت ،
پاساژ کاشانی-پالك ثبتي 5844.15
(-6865و)"

3125.39

دارد

پاساژ-تجاری

3

"کيلومتر  20جاده خاوران،بعد از
فرون آباد،پشت کارخانه تهران
سفالين محل کارخانه آجر ماشينی
پرجال،پالک های ثبتی -78-142-73
-87-88-55-77-86-76-61-90
 56-84فرعی از  51اصلی "

517171

4

ميزان مالكيت بنياد /توضيحات
"چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور مشتمل
بر يکباب پارکينگ و دو باب مغازه که منافع (حقوق
استيجاری) دو باب مغازه مذکور متعلق به غير
می باشد-هرگونه اصالحی به عهده خريدار
می باشد(-شرايط پرداخت %30نقد  %10زمان تحويل
الباقی در اقساط  30ماهه)"
"شش دانگ ملکيت پاساژ کاشانی -سرقفلی واحدها
متعلق به غير می باشد -پرداخت کليه هزينه ها و
هرگونه اصالحی بر عهده خريدار -حدود  60مترمربع
در زيرزمين در اجاره شرکت برق منطقه ای تهران
می باشد  .فروش با وضع موجود و انتقال به صورت
وکالتی خواهد بود -امضای فرم الحاقيه ضروری
است.
(شرايط پرداخت  %40نقد  %10زمان تحويل ,الباقی
اقساط  36ماهه)"

قيمت پایه (ریال)

19

1,000,000,000,000
20

550,000,000,000

خيابان جمهوری،بين چهارراه
مخبرالدوله و بهارستان،خيابان
صف(باغ سپهساالر)،نرسيده به
خيابان ديبا،پالک -159پالك ثبتي :
-8354( 2339.1و)

597.41

دارد

ساختمان-پهنه M114

" واگذاری ششدانگ ملکيت که منافع واحدهای
تجاری متعلق به غير ميباشد.انتقال بصورت وکالتی-
هرگونه اصالحی به عهده خريدار -
(شرايط پرداخت  %25نقد %10-زمان تحويل -الباقی
اقساط 30ماهه)"

128,000,000,000

5

خيابان بهشتی  ،خيابان احمدقصير،
کوچه چهارم  ،پالک  ، 20طبقه آخر-
پالك ثبتي -1333( 6933.40670آ)

-

277.65

آپارتمان مسکونی

"واگذاری شش دانگ يک دستگاه آپارتمان مسکونی
فاقد انباری و پارکينگ-تکميل و امضا فرم الحاقيه ضروری است"

47,000,000,000

6

جنوب به شمال اتوبان مدرس،
ورودی الهيه  ،خيابان بيدار ،پالک ، 5
برج جم  ،طبقه پنجم  ،واحد -30پالك
ثبتي -1761( 3375/ 4146آ)

322.17

آپارتمان مسکونی

واگذاری شش دانگ يک واحد آپارتمان مسکونی-به
انضمام چهار باب پارکينگ و يکباب انباری

115,000,000,000

7

جنوب به شمال اتوبان مدرس،
ورودی الهيه  ،خيابان بيدار،
پالک ،5برج جم  ،طبقه نهم  ،واحد
-54پالك ثبتي 3375/ 4679
(-1773آ)

-

322.17

آپارتمان مسکونی

واگذاری شش دانگ يک دستگاه آپارتمان مسکونی
سه خوابه-به انضمام يکباب پارکينگ و يکباب انباری

115,000,000,000

8

بلوار فردوس غرب-خيابان سازمان
برنامه جنوبی-خيابان نوزدهم
شرقی-پالک -13طبقه سوم شرقی
ميانی-واحد -15پالک ثبتی جز
-2321(124.2806آ)

-

"حدود
"48

آپارتمان مسکونی

"ششدانگ يک واحد آپارتمان يک خوابه به انضمام
يک باب پارکينگ-
انتقال پس از اخذ صورتمجلس تفکيکی
"

9,600,000,000

9

بلوار فردوس غرب-خيابان سازمان
برنامه جنوبی-خيابان نوزدهم
شرقی-پالک -13طبقه چهارم شرقی
ميانی-واحد -21پالک ثبتی جز
-2326(124.2806آ)

-

"حدود
"48

آپارتمان مسکونی

"ششدانگ يک واحد آپارتمان يک خوابه به انضمام
يک باب پارکينگ-
انتقال پس از اخذ صورتمجلس تفکيکی
"

12,000,000,000

10

بلوار فردوس غرب-خيابان سازمان
برنامه جنوبی-خيابان نوزدهم
شرقی-پالک -13طبقه پنجم شرقی
ميانی-واحد -27پالک ثبتی جز
-2332(124.2806آ)

-

"حدود
"48

آپارتمان مسکونی

"ششدانگ يک واحد آپارتمان مسکونی يک خوابه به
انضمام يک باب پارکينگ-
انتقال پس از اخذ صورتمجلس تفکيکی
"

9,600,000,000

11

دارد

خارج از محدوده
خدماتی شهر-فاقد
کاربری

18

550,000,000,000

"ششدانگ عرصه و اعيان محل کارخانه آجر ماشينی
پرجال با کليه ملحقات  .تکميل و امضای فرم الحاقيه
ضروری است.
(شرايط پرداخت  %25نقد%10زمان تحويل الباقی
36ماهه)"

21

22

خيابان انقالب،نبش خيابان
منيری جاويد،مجتمع اداری تجاری
بهمن،پالک ،87طبقه هشتم،واحد
-804پالك ثبتي  86و
-1170(3817/ 85آ)

-

180.94

آپارتمان اداری

12

خيابان انقالب،نبش خيابان
منيری جاويد،مجتمع اداری تجاری
بهمن،پالک ،87طبقه هفتم،واحد
-704پالك ثبتي 76و
-1066(3817/ 75آ)

-

180.94

آپارتمان اداری

واگذاری شش دانگ يک دستگاه آپارتمان اداری به
انضمام يک باب پارکينگ

27,000,000,000

13

فلکه دوم تهرانپارس،ضلع جنوب
شرقی مجتمع اداری پارسيان،طبقه
چهارم،واحد -420پالک ثبتی
-1725(88.79709آ)

95.16

آپارتمان اداری

واگذاری شش دانگ يک دستگاه آپارتمان اداری به
انضمام يک باب پارکينگ

26,500,000,000

شش دانگ يک دستگاه آپارتمان اداری به انضمام
يک باب پارکينگ

27,000,000,000

 ۶هزينه محضر (حقالثبت و حقالتحرير) بالمناصفه بهعهده طرفين میباشد.
 ۷سازمان در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار میباشد.
 ۸ش�ركت در مزاي�ده و اخ�ذ اطالع�ات ف�روش ام�الك كلي�ه اس�تانها در ته�ران امكان پذير اس�ت.
(شماره تماس تهران ) 021 -88880529
 ۹اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضروري میباش�د.بديهي اس�ت در صورت
عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتي متوجه اين سازمان نخواهد بود.
 %1 10رقم پيشنهادي بهعنوان هزينه مزايده از برندگان نقد ًا دريافت ميگردد.
 11شرايط فروش كليه امالك مندرج در ليست مزايده بهصورت جدول زير خواهد بود.

درصد پرداختي زمان
تحویل ملك
%10
%10

درصد
پرداخت نقدي
%30
%30

خيابان جمهوری  ،ساختمان
آلومينيوم  ،طبقه ششم  ،پالک
 601الی -609پالک ثبتی-3-2-1:
 14-13-11-9فرعی  1808و 1866
اصلی(-2136آ)

"جمعا
"252

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق -1211پالک ثبتی :
 14-13-11-9-3-2-1فرعی از 1808
و  1866اصلی

20.33

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ آلومينيوم-
طبقه دوازده-راهروی شمال شرقی-
اتاق -1212پالک ثبتی -11-9-3-2-1 :
 14-13فرعی از  1808و  1866اصلی

20.07

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق -1213پالک ثبتی :
 14-13-11-9-3-2-1فرعی از  1808و
 1866اصلی
خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق 1214پالک ثبتی:
 14-13-11-9-3-2-1فرعی از 1808
و  1866اصلی

20.07

-

21.52

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق -1215پالک ثبتی :
 14-13-11-9-3-2-1فرعی از  1808و
 1866اصلی

20.07

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق -2-1-1216
 14-13-11-9-3فرعی از  1808و
 1866اصلی

26.26

25

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق -1217پالک ثبتی :
 14-13-11-9-3-2-1فرعی از  1808و
 1866اصلی

19.95

26

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
شمال شرقی-اتاق -2-1 -1218
 14-13-11-9-3فرعی از  1808و
 1866اصلی

23

24

25.16

خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
27
شمال شرقی-اتاق -2-1-1219
 14-13-11-9-3فرعی از  1808و
 1866اصلی
خيابان جمهوری-بين خيابان های
شيخ هادی و حافظ-پاساژ
آلومينيوم-طبقه دوازده-راهروی
28
شمال شرقی-اتاق -1220پالک ثبتی :
 14-13-11-9-3-2-1فرعی از  1808و
 1866اصلی
خيابان مفتح-نرسيده به ميدان
هفت تير-نبش کوچه پارس-مغازه
29
بوتيک گلپوش-پالک ثبتی
-845(6933.34352آ)

كرمان -بزرگراه امامخمينی-بعداز هتل گواشير -خيابان شهيد عباس ورزنده-غربی-1
روبروی پارک وحدت -اداره کل اموال و امالک بنياد مستضعفان

خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه  -57طبقه فوقانی بانک سينا-دفتر نمايندگی سيستان و بلوچستان
ايالم-ميدان امامخمينی-جنب سرپرستی بانک ملی ايران
شيراز-بلوار ارم پالك 137
کنگان  -بلوار امام خمينی  -فرعی  - 23دفتر نمايندگی استان فارس و بوشهر
رشت -گلسار -جنب سازمان راه و شهرسازی
رودسر  -ميدان امام(ره) طبقه فوقانی داروخانه دکتر زرگران
بندرعباس  -گلشهرشمالی  -خ شهيد مصطفی خمينی  -نبش خيابان هويزه  -طبقه فوقانی  -بانک سينا
دفتر نمايندگی :رودان  -روبرو فرمانداری
کرمانشاه  22 -بهمن  -خيابان  17شهريور  -نبش ميدان  17شهريور
درصد پرداخت قسطي
(باقيمانده)
%60
%60

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

ساختمان-اداری

دوره اقساط
 24ماهه
30ماهه

درصد تخفيف درصورت پرداخت نقدي
نسبت به  %60باقيمانده
حداکثر تا %18
حداکثر تا %18

واگذاری شش دانگ سرقفلی  9باب اتاق اداری با
وضع موجود که مبلغ اجاره بها ساليانه 162.000.000
ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

ششدانگ سرقفلی يک باب اتاق اداری-اجاره بها
ماهيانه  1.500.000ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

2,650,000,000

2,580,000,000

2,580,000,000

2,800,000,000

2,500,000,000

3,270,000,000

2,470,000,000

3,150,000,000

21.08

ساختمان-اداری

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

2,750,000,000

26.44

ساختمان-اداری

ششدانگ سرقفلی -اجاره بها ماهيانه 1.500.000
ريال

3,450,000,000

103.90

مغازه-پهنه M116 :

ششدانگ ملکيت يک باب مغازه -سرقفلی متعلق به
غير می باشد

12,200,000,000

زمين-پهنه R231
(مسکونی ارزشمند
معاصر)

سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان يک
قطعه زمين با ساختمان نيمه کاره مخروبه-هرگونه
اصالحی برعهده خريدار می باشد .در شرايط برابر
اولويت خريد با شريک مشاعی می باشد (.شرايط
پرداخت  %30نقد  %10زمان تحويل الباقی 36ماهه)

237,000,000,000

" شش دانگ يک قطعه زمين با وضع موجود بدون
حقابه که در صورت وجود هرگونه اصالحی برعهده
خريدار می باشد-انتقال بصورت وکالتی می باشد-
تکميل و امضا فرم الحاقيه ضروری است"

43,100,000,000

50,000,000,000

51,500,000,000

14

خيابان گاندی  ،کوچه چهارم،پالک ،3
طبقه اول شمال غربی-پالك ثبتی
-1844(6933.76944آ)

-

122.27

آپارتمان-اداری

ششدانگ يک دستگاه آپارتمان اداری-فاقد انباری
و پارکينگ

30,000,000,000

30

شهرک غرب،خيابان ايران زمين،
خيابان مهستان،نبش کوچه
دهم،جنب کالنتری -134پالك ثبتي
-8521(74.5069و)

862.27

15

خيابان گاندی  ،کوچه چهارم ،پالک
 3طبقه دوم شمال غربی-پالك
ثبتي-1845(6933.76947آ)

-

122.27

آپارتمان-اداری

ششدانگ يک دستگاه آپارتمان اداری-فاقد انباری
و پارکينگ

30,000,000,000

31

روبروی درب اصلی بهشت
زهرا-جنب ايستگاه مترو
شاهد-قطعه -38پالک ثبتی:
-5399(93.1268و)

5456.25

زمين -فاقد کاربری

16

خيابان گاندی  ،کوچه چهارم،پالک
 ،3طبقه دوم شرقی-پالك ثبتي
-1846(6933.76948آ)

-

257.55

آپارتمان-اداری

ششدانگ يک دستگاه آپارتمان اداری-فاقد انباری
و پارکينگ

60,000,000,000

روبروی درب اصلی بهشت زهرا-
 32جنب ايستگاه مترو شاهد-قطعه
-40پالک ثبتی-5818(93.1270 :و)

5501.25

زمين -فاقد کاربری

" شش دانگ يک قطعه زمين با وضع موجود بدون
حقابه که در صورت وجود هرگونه اصالحی برعهده
خريدار می باشد-انتقال بصورت وکالتی می باشد-
تکميل و امضا فرم الحاقيه ضروری است"

17

خيابان گاندی  ،کوچه چهارم ،پالک
،3طبقه دوم جنوب غربی-پالك
ثبتي -1847(6933.76949 :آ)

-

142.78

آپارتمان-اداری

ششدانگ يک دستگاه آپارتمان اداری-فاقد انباری
و پارکينگ

35,000,000,000

روبروی درب اصلی بهشت زهرا-
جنب ايستگاه مترو شاهد-قطعه
-41پالک ثبتی-7982(93.1271 :و)

5533.75

زمين -فاقد کاربری

" شش دانگ يک قطعه زمين با وضع موجود بدون
حقابه که در صورت وجود هرگونه اصالحی برعهده
خريدار می باشد-انتقال بصورت وکالتی می باشد-
تکميل و امضا فرم الحاقيه ضروری است"

33

33,000,000,000
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