
  به دیک بان مرکزی شعبه به (تعطيل ايام یاستثنا به) پايان وقت اداری لغايت صبح 00:00 ساعت از روزههمه مزايده اسناد دريافت و بيشتر عاتالاط کسب جهت توانندمي محترم متقاضيان
بازديد  برایهماهنگي  و بيشتر تعاالاط اخذ جهتو  مراجعه دی بانک شعب به هاشهرستان در و « 54 شماره ،ن سابق ()پرويپايور کوچه نبش جم،جام رویب رو وليعصر، خيابان تهران،»س آدر

   شنبهيک روز وقت اداری پايان تا صدرالذکر، ينشان به ید بانک یمرکز خانهريدب به هاپاکت ليتحو جهت مهلت نيخرآ .ندينما حاصل تماس 049 -05945440 و  049-05945144 شماره با امالک
 ژهيو به رياخ موضوع أضمن) .بود خواهد يبررس قابل باشد شده ثبت ربطیذ نيمسئول توسط ید بانک رخانهيدب در مذکور خيتار تا که ييهادرخواست أصرف لذا .است 45/00/9509 مورخ

 (.رديگ قرار محترم انيمتقاض مدنظر ستيبايم هاشهرستان از يارسال یهادرخواست
 .                                        شد خواهد قرائت و مفتوح الذکرفوق ينشان به ید بانک ساختمان محل در صبح 90 ساعت  40/00/9509  مورخچهارشنبه  روز در زين واصله ديخر داتشنهايپ یحاو یهاپاکت نيهمچن

  

 5/9509ه شمار  مزايده -چهارم مرحله دی بانک مازاد امالک مزايده    
                                                                             

.نمايد واگذار اقساط و نقد/ نقدی صورت به و عمومي مزايده طريق از را ذيل مشروحه مازاد امالک دارد درنظر دی بانک   

:تاوتوضيح توجه قابل نکات  

 .است مختار مزايده فرآيند از مرحله هر در پيشنهادها کليه يا يک قبول يا رد در( دی بانک) گذارمزايده -9   

 .                                                             است مردود مقرر، ميزان  از کمتر سپرده دارای يا سپرده فاقد ،روطمش مبهم، ،مخدوش پيشنهادهای -4
 .        باشد يم ميالزااز سوی متقاضيان  مزايده دراسناد مندرج موارد کليه رعايت -3
 رهش ما  حس ا   ب ه  أالزام   تفکي ک ب ه  پاک ت  و اس ناد  دي  خر باب ت  الي  ر 000/000/9 مبل    هم راه  ب ه  دي  با  انيمتقاض که است دهيمزا هيپا متيق  %4 معادل دهيمزا در شرکت( عهيود) سپرده - 5
(449055000000090544001000IR )  باشد. به نام متقاضي خريد ملکاز حسا  بانکي و بايست پرداخت مزايده ميپيش %4 فيش واريزی بابت ضمنأ يند.نما زيوار( يمالمعاونت تنخواه) یدنزد بانک 
 و به  (کنند هرمُ و الکو  چسب ،امضاء) بسته ألکام راآندر   و داده رقرا (الف) درپاکت و نموده اثرانگشت و امضاء ل،يتکم مورد حسب را دهيمزا طيشرا و دهيمزا در شرکت یتقاضافرم  انيمتقاض -4
 .ندينما ارسال /ليتحو ید بانک رخانهيدب به ياعالم مهلت انيپا از لبق و دادهر قرا(  ) پاکت در ،(درخواست شده هرمُ و الک پاکت از خارج) بانک شده يمعرف حسا  به زيوار يبانک شيف ديرس راههم
 .گردد ديق و نام شهر مربوطه (( 5/9509  شمارهچهارم مرحله  ید بانک مازاد مالکا دهيمزا در شرکت درخواست)) متن يارسال یهاپاکت یبررو
 س تون  در ش ده  ه عرض   س هم  ک ه  یوارد م   یاس تثنا  ب ه  ش ده  ه عرض   ام الک  هي   کل أض من  .اس ت  الي  ر ب ه  هي  پا م ت يق و مترمرب    اس اس  ب ر  ليذ فهرست در مندرج انياع و عرصه -5

 .است گ دان ش ش ،دهيگرد ديق نانآ ات حيتوض
 ب ا  ادش ده ي موع د  در توانن د يم   انيمتقاض    ل ذا ) .ش د   خواه د  گش ايش  دهي  گرد نيمع    قب ل  از  ک ه  يآدرس و  خيتار ساعت، در ک،امال ديخر انيمتقاضی شنهادهايپی حاو یهاپاکت هيکل-0
 حضور يابند. مزايده جلسه در معتبر ييشناسا کارت هئارا
 .ب ود  خواه د  انيمتقاض  /يمتقاض    عه ده  ب ر  س وابق  مطالع ه  و دي  بازد ع دم  تيمس ئول  اس ت  يهيب د  اس ت   يالزام   محت رم  يمتقاض   توسط آن سوابق همطالع و تقاضا مورد ملک از ديبازد -0
 خيت ار  ت ا  .... و يرس م  اس ناد  ردف ات  در وانتق ال  نق ل  یه ا ن ه يهز  ،ياجتم اع  نيمأت   ،ي ي دارا ،یش هردار  ب ا  م رتبط  یاه  هن  يهز هي  کل پرداخت و رسنديم فروش به موجود وض  با امالک هيکل

 .است داريخر عهده به ملک هيتخل متصرف، داشتن درصورت نيهمچن .است داريخر عهده به انتقال
 .خواهدگرفت صورت( WWW.DAY45.IR)  درسآ به ید بانک تيسا قيطر از الزم يرساناطالع ،يزمان برنامه در رييتغ صورت در -1
 ظرف مهلت را پرداختو يا مابقي مبل  ثمن معامله/پيش نموده انصراف اعالم (يحقوق و يقيحق از اعم) برنده شخص ليدل هر به ده،يمزا برندگان اعالم و شنهاديپ یهاپاکتگشايش  از پس چنانچه -90

 .ستين رفتهيپذ آنان طرف از ييادعا و اعتراض راد،يا چگونهيه و دهيدگر ضبط بانک  نف  به شانيا عهيود ورزد، امتناع قرارداد انعقاد از اي پرداخت ننمايد و (ابالغ خيتار از روز ده) مقرر
   کي  تمل ش رط  ب ه  اج اره  ق رارداد  قال ب  در اقس اط،  و نق د  ص ورت ب ه  ام الک  یواگ ذار  اًنض م  .اس ت  ینق د  طيش را  ب ا  ف روش  تياولو باشد  برابر دارانيخر یشنهاديپ مبال  هک يصورت در -99

 .رديپذيم صورت
 .برنده مزايده باالترين قيمت پيشنهادی خواهد بودمبنای تعيين  -94
 باشد.مي 9509/ 45/00  مورخ يکشنبه روز تا پايان وقت اداری ،ید بانکمرکزی  رخانهيدب به متيق شنهاديپ یهاپاکت ليتحو و دهيمزا در شرکت مهلت نيآخر -93
 .بود  خواهد ليذ جدول شرح به  ج و   الف،  حالت سه در اقساط و نقد و ینقد صورت به دهيمزا طيشرا -95
درص د ب رای متقاض ياني ک ه در مزاي ده برن ده نش ده ان د( در مف اد ف رم تقاض ای ش رکت در              4مع ادل  خري د مل ک، ب ه منظ ور ع ودت وج ه )       اعالم و درج شماره حسا  بانکي متقاضيِ -94

   باشد.مي مزايده الزامي
 
  

ه بـه شـرط تملـیک بـرای کلیـه امــالکجـدول شرایـط پـرداخت در قـالب قـرارداد اجـار  

 رداختـرایط پـش درصـد پرداخت نقدی درصـد پـرداخت اقسـاطی و شـرایط آن

 فـال 011% _

 ب باالتــر و% 01 درصد 01بانکی  ماه تنفس( با سود 3با احتساب ماهه ) 01و کمتـر با بازپرداخت % 01

 ج %31 درصد 01با سود بانکی  (اه  تنفسم 3احتساب ماهه )با  01با بازپرداخت    01%



     

 نشانی ملک کد ملک استان ردیف
پالک ثبتی 

 اصلی

پالک ثبتی 
 فرعی

 مساحت عرصه
مساحت 

 اعیان
 کاربری ملک نوع ملک

وضعیت 
تصرف 

 ملک

 مبلغ  پایه مزایده )ریال( آسانسور انباری پارکینگ
شرایط 
 واگذاری

 توضیحات

 40305133 تهران 9

بهشتي، خيابان شهيد خيابان شهيد 
احمد قصير، کوچه شهيد مقدس 

 9چهارم(، جنب بزرگراه مدرس، پالک)

5133 4030 40970 159 
زمين با 
بنای 
 احداثي

مسکوني و 
 اداری

  -الف 504،000،000،000 ندارد ندارد دارد   تخليه

ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد.همچنين مطابق سند 
 40475پايانکار ، مساحت اصالحي به و  وفق  40970مساحت عرصه 

 متر مرب  تغيير يافته است.

 410990 تهران 4

تهران.شهرک غر .انتهای خيابان 
دادمان، خيابان گل افشان شمالي، 

 4خيابان چهاردهم، پالک 

990 410 040704 9344740 
زمين با 
بنای 
 احداثي

  -الف  9،433،000،900،000 ندارد دارد دارد تخليه مسکوني

لک تخليه و در اختيار بانک مي باشد.مساحت زمين طبق سند م
 040791مترمرب  و وفق پايانکار، مساحت اصالحي  040704

 مترمرب  ميباشد.

 49903 تهران 3
شهيد باهنر،بعد از کامرانيه،کوی 

 ، قطعه سوم 4ياوری، پالک 
 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 400،104،000،000 دارد ندارد دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   910704 قدرالسهم 4990 3

 49903 تهران 5
شهيد باهنر،بعد از کامرانيه،کوی 

 ، قطعه چهارم4ياوری، پالک 
 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 453،500،000،000 دارد ندارد دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   910704 قدرالسهم 4990 3

 49953 تهران 4
شهيد باهنر،بعد از کامرانيه،کوی 

 ، قطعه دوم4ياوری، پالک 
 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 440،000،000،000 دارد ندارد دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   910704 قدرالسهم 4995 3

 9435033 تهران 5

تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران 
، طبقه اول، واحد شمال 9الک جوزی، پ

 3شرقي قطعه

 ج- -الف  10،340،000،000 دارد دارد دارد تخليه مسکوني آپارتمان 94170 السهمقدر 94350 33
ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد 

 قانون تسهيل اسناد تنظيم گرديده است.

 9435033 تهران 0

ي، خيابان برادران تهران، ديباجي جنوب
، طبقه اول، واحد جنو  9جوزی، پالک 

 5غربي قطعه 

 ج- -الف  941،000،000،000 دارد دارد دارد تخليه مسکوني آپارتمان 903705 السهمقدر 94350 33
ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد 

 قانون تسهيل اسناد تنظيم گرديده است.

 9435133 نتهرا 0

تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران 
، طبقه دوم، واحد شمال 9جوزی، پالک 

 4شرقي قطعه 

 ج- -الف  900،400،000،000 دارد دارد دارد تخليه مسکوني آپارتمان 941709 السهمقدر 94351 33
ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد 

 اد تنظيم گرديده است.قانون تسهيل اسن

 9430033 تهران 1

تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران 
، طبقه دوم، واحد 9جوزی، پالک 

 5جنو  غربي قطعه 

 ج- -الف  933،550،000،000 دارد دارد دارد تخليه مسکوني آپارتمان 903 السهمقدر 94300 33
به استناد ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. سند انتقال قطعي 

 قانون تسهيل اسناد تنظيم گرديده است.

 9430933 تهران 90

تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران 
، طبقه سوم، واحد 9جوزی، پالک 

 0شمال شرقي قطعه 

 ج- -الف  903،400،000،000 دارد دارد دارد تخليه مسکوني آپارتمان 941704 السهمقدر 94309 33
انک مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد ملک تخليه و در اختيار ب

 قانون تسهيل اسناد تنظيم گرديده است.

 9430433 تهران 99

تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران 
، طبقه سوم، واحد 9جوزی، پالک 

 0جنو  غربي قطعه 

 ج- -فال  930،450،000،000 دارد دارد دارد تخليه مسکوني آپارتمان 903709 السهمقدر 94304 33
ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد 

 قانون تسهيل اسناد تنظيم گرديده است.

 450545 تبريز 94

بهمن ،نرسيده به ميدان  44تبريز خ 
 9قطران جنب بانک رفاه، پالک 

 ( 3و 4و  9)قطعات 

 ساختمان 9144700 40370 45 0545
مسکوني/ 
 تجاری

 ج- -الف 445،059،000،000 ندارد ندارد ندارد تخليه

طبقه شامل  5ساختمان در مي باشد.  تخليه و در اختيار  بانکملک 
يک طبقه زيرزمين با کاربری تجاری، يک طبقه همکف با کاربری 

واحد مسکوني  5تجاری )دارای بالکن تجاری( و همچنين طبقه اول 
ات واحد مسکوني ميباشد. حسب توضيح 5و طبقه دوم نيز 

شهرداری در پاسخ استعالم دفترخانه برابر طرح جديد تفصيلي 
متر عقب روی از حد شمال و پخ شمال غر   3گذربندی دارای 

 ميباشد. 970*970

 900544 تبريز 93
بهمن، کوی فاطمي،  44تبريز ، خيابان 

 440کوچه دوم پالک 
 ج- -الف 35,051،000،000 ندارد ندارد ندارد تخليه مسکوني ساختمان 944 93073 90 0544

طبقه  4ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ساختمان قديمي در 
شامل يک طبقه زير زمين و همکف مسکوني مي باشد. حسب 

تبريز از شهرداری ملک دارای عقب کشي از  55استعالم دفترخانه 
حد جنو  پنجاه و پنج صدم الي شصت صدم و از غر  يک مترو 

خ جنو  غربي يک متر و بيست در يک متر و چهل صدم متر و پ
 بيست مي باشد.

 440544 تبريز 95
بهمن ،چهار راه قطران ،  44تبريز خ 

 روبه روی بازارعمران جنب تاالر دانيال
 ج- -الف 944،001،445،304 .......... ندارد ندارد تخليه مسکوني ساختمان 045715 900759 44 0544

مي باشد. يک ساختمان جديد  ملک تخليه و در اختيار بانک
طبقه سازه ای  5درصد پيشرفت فيزيکي،  در  04االحداث با حدود 

طبقه فوقاني که در هر طبقه يک واحد  4شامل همکف پيلوت و 
مسکوني مي باشد.حسب پاسخ استعالم شهرداری مساحت عرصه 

 045715متر مرب  و مساحت اعيان طبق پايانکار  900759طبق سند 
 مي باشد.متر مرب  

 010094915 اصفهان 94

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از 
طبقه -403بن بست طالقاني، پالک 

 5سوم غربي، قطعه 

السهمقدر 0100 94915 دارد   دارد   دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   959700   ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 55،355،000،000 

 010194915 اصفهان 95

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از 
طبقه  -403بن بست طالقاني، پالک 

  0چهارم غربي، قطعه 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 50،104،500،000 دارد   دارد   دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   959700 السهمقدر 0101 94915

 011094915 اصفهان 90

ابان عالمه اميني، بعد از اصفهان، خي
طبقه  -403بن بست طالقاني، پالک 

 1چهارم شرقي، قطعه 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 54،050،000،000 دارد   دارد   دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   945741 السهمقدر 0110 94915

 011494915 اصفهان 90

عد از اصفهان، خيابان عالمه اميني، ب
طبقه  -403بن بست طالقاني، پالک 

  99پنجم شرقي، قطعه 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 50،995،540،000 دارد   دارد   دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   945741 السهمقدر 0114 94915

 011594915 اصفهان 91

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از 
طبقه  -403ني، پالک بن بست طالقا

 93ششم شرقي، قطعه 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 09،450،540،000 دارد   دارد   دارد   تخليه مسکوني آپارتمان   945741 السهمقدر 0115 94915

 4305515 اصفهان 40

اصفهان، بلوار کشاورز، روبروی مسجد 
 االنبياء، مجتم  اداری دی، طبقه اول،

 90واحد 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف 45،000،000،000 دارد ندارد دارد تخليه دفتر کار آپارتمان 11705 قدرالسهم 430 5515

 4335515 اصفهان 49

اصفهان، بلوار کشاورز، روبروی مسجد 
االنبياء، مجتم  اداری دی، طبقه اول، 

 94واحد 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف  45،540،000،000 دارد ندارد دارد تخليه دفتر کار ارتمانآپ 904700 قدرالسهم 433 5515

 4415515 اصفهان 44

اصفهان، بلوار کشاورز، روبروی مسجد 
االنبياء، مجتم  اداری دی، طبقه 

 30چهارم، واحد 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف  91،000،000،000 دارد ندارد ندارد تخليه دفتر کار آپارتمان 09739 قدرالسهم 441 5515

 4555515 اصفهان 43

اصفهان، بلوار کشاورز، روبروی مسجد 
االنبياء، مجتم  اداری دی، طبقه پنجم، 

 54واحد 

 تخليه و در اختيار بانک مي باشد.ملک  ج- -الف  44،400،000،000 دارد ندارد دارد تخليه دفتر کار آپارتمان 05715 قدرالسهم 455 5515

 4505515 اصفهان 45

اصفهان، بلوار کشاورز، روبروی مسجد 
االنبياء، مجتم  اداری دی، طبقه پنجم، 

 55واحد 

 ملک تخليه و در اختيار بانک مي باشد. ج- -الف  90،940،000،000 دارد ندارد ندارد تخليه دفتر کار آپارتمان 55703 قدرالسهم 450 5515
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