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بسمه تعالي

آگهي فروش امالک به صورت مزایده
سازمان اموال و امالک ستاد

1 - اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکی در وجه ستاد اجرایی فرمان امام)ره( به شناسه ملی 14003127610 بدون پشت نویسی به ميزان 5% قيمت پايه ملک از روز سه شنبه مورخ 98/11/08  الي روز شنبه مورخ 
98/11/19 در ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد. شايان ذکر است اخذ درخواستهاي پيشنهادي جهت امالک تهران و استانها در روز يکشنبه مورخ 98/11/20  از سـاعت 8 الي 11 صبح صرفاً در محل بازگشايي پاکتها صورت مي پذيرد.

2- نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد:

تبصره 1 : در خصوص امالک و اراضي که در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند ، هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ 10 % زمان تحويل ملک ، همزمان با حصه نقدي اخذ خواهد شد.

مالحظات:

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

سازمان اموال و امالک ستاد

ليست امالک )تهران ، البرز و مازندران( در این صفحه و صفحه بعدمهلت شرکت در مزایده از روز سه شنبه مورخ  98/11/08  تا ساعت  11  صبح روز یکشنبه مورخ  98/11/20  مي باشد . 

برگزاري نود و پنجمین مزايدة کتبي سراسري امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با تسهيالت ويژه به شرح جداول ذيل اعالم مي گردد. متقاضيان محترم مي توانند در تهران از روز سه شنبه مورخ 98/11/08  تا پايان روز شنبه مورخ 98/11/19  
همه روزه حتي ايام تعطيل از ساعت 9 تا 19 و در نمايندگی ها بجز روزهای تعطيل از ساعت 8 تا 17 و روز يکشنبه مورخ 98/11/20  از ساعت 8 الي 11 صبح ) صرفاً در محل بازگشايي پاکتها به شرح توضيحات ذيل ( جهت اطالع از شرايط و دريافت فرم ثبت 

نام مزايده به محل هاي ذيل مراجعه نمايند . همچنين به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت www.saa-s.ir  قابل رويت می باشد. 

3 - رعايت مفاد فرم شرکت در مزايده الزامي مي باشد.
4 - پيشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

5 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده الزامی است . بدیهی است هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.
6 - شايان ذکر است کليه امالک عرضه شده به استثناي مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات و يا فرم الحاقيه قيد گرديده، ششدانگ مي باشند. )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان، مساحت کل ششدانگ است.(

7- بازگشايي پاکتهاي ارائه شده در روز يکشنبه مورخ 98/11/20 راس ساعت 11 صبح در تهران به نشاني: خيابان شهيد بهشتی ، حدفاصل خيابان کاووسی فرو ميدان تختی ، پالک 224 و در دفاتر فروش شهرستان ها به طور همزمان انجام خواهد شد.
8- کليه امالک عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از ملک مورد درخواست الزامي است.

9- شايان ذکر است مهلت تهيه فرم شرکت در مزايده صرفًا تا ساعت 10/30 صبح روز يکشنبه مورخ 98/11/20 در محل هاي تعيين شده مي باشد.
10- وديعه شرکت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن پس از اعالم نتايج ، در روز دوشنبه مورخ 98/11/21 در محل هاي تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد  به شخص متقاضي مسترد خواهد شد. 

تبصره2 : پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غيرنقدي( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسيد اولين قسط( موجب برخورداري از تخفيف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد.

ü
ü
ü

تهیه فرم شرکت در مزایده و اخذ پاکت هاي پیشنهادي فقط دردفتر فروش تهران و محل نمایندگي هاي ذکر شده امکان پذیر است. الزم به ذکر است متقاضیان امالک واقع در نمایندگی مازندران عالوه بر دفاتر مستقر در استان مي توانند به دفتر فروش تهران جهت اخذ فرم و تحویل 

پاکت پیشنهادها تا روز شنبه مورخ 98/11/19 نیز مراجعه نمایند. همچنین در روز یکشنبه مورخ 98/11/20 صرفًا در محل نمایندگی های مزبور، پیشنهادها اخذ خواهد شد.

ضمنًا محل دریافت پاکت هاي پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ 98/11/20 )تا ساعت 11 صبح( و مراسم بازگشایي پاکتهای نمایندگي  های نوشهر و بابلسر در محل نمایندگي واقع در ساری می باشد.   

شماره تلفندور نویسآدرس نمایندگینام نمایندگیردیف

 )دفتر فروش( 73 الي 88545570 ) 021(  88753106 تهران- خيابان شهيد دکتر بهشتي-حد فاصل خيابان کاووسي فر  و ميدان تختي -  پالک 224 تهران 1 

البرز2
حوزه مرکزی کرج : ميدان شهدا- خيابان بهار- جنب مدرسه غيرانتفاعي  بهارستان

حوزه غرب کرج و ساوجبالغ : هشتگرد - بلوارآيت اله خامنه ای - جنب  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی -روبروی دانشگاه پيام نور
حوزه شهريار، رباط کريم و  اسالمشهر :  شهريار - ميدان حافظ - خيابان عالمه طباطبايی - روبروی اداره ثبت  سابق- پالک 175 

3222482 3
44210330
 65271166

)026( 32246044  - 32224272  
 28 الی   44210326 )026(
 )021( 65271133   - 65271144  - 65271155

 23 الی 76311822 - 30  الی 76311828 )021(  76311823 گيالوند - بلوار آيت اله خامنه ای - خيابان شهيد رضا قرايی- پالک 31 دماوند و  فیروزکوه3

مازندران4
ساري- بلوار آزادي- خيابان نهضت- کوچه مودت - پالک 31  

 نوشهر – خيابان 15  خرداد)پيروزی(– کوچه بهنام   
 بابلسر - خيابان طالقانی - جنب بانک ملی )سابق( -  کوچه منوچهربرومند - پالک 12 

  33364719 
  52329413  
 35257624  

 87 الی 33361586 - 33396526 -   33358139 )011(
  95  الی 52329394 )011(  
 )011( 35257395 - 35257624     -  35257625

تخفیف پرداخت نقديحصه غیرنقدي )باقیمانده در اقساط...(زمان تحویل ملکحصه نقدي )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(

12%45% در اقساط 15 ماهه10%45%الف

14%50% در اقساط 21 ماهه10%40%ب

16%60% در اقساط 27 ماهه10%30%ج

17%70% در اقساط 30 ماهه10%20%د

شماره آدرسردیف
کاربری نوع ملکپرونده

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

7
خواجه  خیابان  حسین)ع( –    امام  میدان 
نصیر- جنب دبیرستان دخترانه معصومیه - 

پالک 77 - طبقه سوم میانی غربی
د888,448,000,000---مسکونیآپارتمان95/2

آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاری  مورد 
مسکونی  و  تجاری  ساختمان  از  مسکونی 
درحال ساخت و دارای یک واحد پارکینگ که با 
وضع موجود  و قابل تحویل در شهریور 1399 
انجام  و  نامه  مبایعه  تنظیم  ضمناً  باشد.  می 
ازسوی  سند  انتقال  و  فروش  به  مربوط  امور 
تکمیل  خواهدگردید.  اقدام  تبلیغات  سازمان 

فرم الحاقیه الزامی است.

8
خواجه  خیابان  حسین)ع( –    امام  میدان 
نصیر- جنب دبیرستان دخترانه معصومیه - 

پالک 77 - طبقه چهارم میانی غربی
مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 95/2د888,492,000,000---مسکونیآپارتمان95/3

9
خواجه  خیابان  حسین)ع( –    امام  میدان 
نصیر- جنب دبیرستان دخترانه معصومیه - 

پالک 77 - طبقه سوم میانی شرقی
مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 95/2د908,640,000,000---مسکونیآپارتمان95/4

10
خواجه  خیابان  حسین)ع( –    امام  میدان 
نصیرجنب دبیرستان  دخترانه  معصومیه - 

پالک 77 - طبقه چهارم میانی شرقی
مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 95/2د908,685,000,000---مسکونیآپارتمان95/5

11
خواجه  خیابان    – حسین)ع(  امام  میدان 
نصیر- جنب دبیرستان دخترانه معصومیه - 

پالک 77 - طبقه اول جنوب شرقی
مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 95/2د10010,800,000,000---مسکونیآپارتمان95/6

12
خواجه  خیابان  حسین)ع( –    امام  میدان 
نصیر- جنب دبیرستان دخترانه معصومیه - 

پالک 77 - طبقه سوم جنوب غربی
مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 95/2د99/610,956,000,000---مسکونیآپارتمان95/7

13
خواجه  خیابان  حسین)ع( –    امام  میدان 
معصومیه  دخترانه   دبیرستان   نصیرجنب 

- پالک 77 - طبقه چهارم  جنوب غربی
مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 95/2د99/611,055,600,000---مسکونیآپارتمان95/8

14

بزرگراه شهید سلیمانی )رسالت( - خیابان 
اردکاني - خیابان محمودي - خیابان شهید 
مولوي  خیابان   - وند  احمد  خیابان   - کرد 
ابراهیمي شرقي  - پالک 20 -  - خیابان 

طبقه پنجم  جنوب غربي 

ج6710,400,000,000---مسکونیآپارتمان4715

آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاري  مورد 
وضع  با  و  انباري  و  پارکینگ  داراي  نوساز 
اخذ  از  پس  آپارتمان  متراژ  و  بوده  موجود 
التفاوت  مابه  و  تعیین  تفکیکي  صورتمجلس 
اخذ یا مسترد خواهد شد و سند بصورت قطعي 
فرم  تکمیل  و  ملک  از  بازدید  میگردد.  منتقل 

الحاقیه الزامي است.

15

بزرگراه شهید سلیمانی )رسالت( - خیابان 
اردکاني - خیابان محمودي - خیابان شهید 
مولوي  خیابان   - وند  احمد  خیابان   - کرد 
ابراهیمي شرقي  - پالک 20 -  - خیابان 

طبقه پنجم  جنوب غربي 

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 4715ج7311,400,000,000---مسکونیآپارتمان4716

16

بزرگراه شهید سلیمانی )رسالت( - خیابان 
اردکاني - خیابان محمودي - خیابان شهید 
مولوي  خیابان   - وند  احمد  خیابان   - کرد 
ابراهیمي شرقي  - پالک 20 -  - خیابان 

طبقه پنجم  جنوب غربي 

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 4715ج8513,200,000,000---مسکونیآپارتمان4717

 تـهــران
شماره آدرسردیف

کاربری نوع ملکپرونده
ملک

متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

1

چهارراه  فاصل  حد   - امیرکبیر  خیابان 
سرچشمه و خیابان ملت - کوچه نویدی - 
بینایی - طبقه دوم روی  پاساژ  پالک 5 - 

همکف - واحد 26
ج10/58500,000,000---تجاریمغازه4940

مورد واگذاری ششدانگ ملکیت یکباب مغازه و 
با وضع موجود  بوده و پرداخت کلیه بدهیهای 
همچنین  و   ... و  بیمه   ، دارایی   ، شهرداری 
باشد،  به عهده خریدار می  مالکانه   ید  اعمال 
ضمناً منافع سرقفلی موجود در ملک جزء مورد 
واگذاری نبوده  و بازدید از ملک  و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است .

2
چهارراه  فاصل  حد   - امیرکبیر  خیابان 
نویدی  کوچه   - ملت  خیابان  و  سرچشمه 

- پاساژ بینایی  - پالک 9 - 
ج14/591,000,000,000---تجاریمغازه4920

مورد واگذاری ششدانگ ملکیت یکباب مغازه و 
با وضع موجود  بوده و پرداخت کلیه بدهیهای 
همچنین  و   ... و  بیمه   ، دارایی   ، شهرداری 
باشد،  به عهده خریدار می  مالکانه   ید  اعمال 
ضمناً منافع سرقفلی موجود در ملک جزء مورد 
واگذاری نبوده  و بازدید از ملک  و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است .

3

چهارراه  فاصل  حد   - امیرکبیر  خیابان 
سرچشمه و خیابان ملت - کوچه نویدی - 
بینایی - طبقه دوم روی  پاساژ  پالک 5 - 

همکف - واحد 29
ج18/481,290,000,000---تجاریمغازه4943

مورد واگذاری ششدانگ ملکیت یکباب مغازه و 
با وضع موجود  بوده و پرداخت کلیه بدهیهای 
همچنین  و   ... و  بیمه   ، دارایی   ، شهرداری 
باشد،  به عهده خریدار می  مالکانه   ید  اعمال 
ضمناً منافع سرقفلی موجود در ملک جزء مورد 
واگذاری نبوده  و بازدید از ملک  و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است .

4

چهارراه  فاصل  حد   - امیرکبیر  خیابان 
سرچشمه و خیابان ملت - کوچه نویدی - 
زیرزمین  طبقه   - بینایی  پاساژ   -  5 پالک 

- واحد 3
چ13/543,650,000,000---تجاریمغازه 4916

به  سرقفلی   منافع  ششدانگ  واگذاری  مورد 
 ، مغازه  یکباب  ملکیت  ششدانگ  انضمام 
بصورت تخلیه و  با وضع موجود  بوده و پرداخت 
کلیه بدهیهای شهرداری ، دارایی ، بیمه و ...  به 
عهده خریدار می باشد. بازدید از ملک  و تکمیل 

فرم الحاقیه الزامی است .

5
خیابان  به  نرسیده   - ولیعصر)عج(  خیابان 
بزرگمهر - پاساژ اعتماد - طبقه دوم روی 

همکف - واحد شرقی  
حدود ------سالن4961

طبق 2329,000,000,000 
توضیحات

مورد واگذاری ششدانگ منافع یک واحد سالن 
به انضمام دو خط تلفن منطقه و با وضع موجود  
بوده و اعمال ید مالکانه  به عهده خریدار میباشد 
شرایط   . است  الزامی  الحاقیه  فرم  تکمیل 
اقساط  الباقی در  و  نقد   % پرداخت بصورت 20 
36 ماهه می باشد )شش فقره چک شش ماهه(.

6
خواجه  خیابان   – حسین)ع(  امام  میدان 
معصومیه  دخترانه  دبیرستان  جنب  نصیر- 

- پالک 77 - طبقه همکف
د695/39119,000,000,000---تجاری مغازه95/1

یک  درصد   43 حدود  قدرالسهم  واگذاری  مورد 
واحد تجاری جزء پالک ثبتی 6530/1 به مساحت 
659/29 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت  
از یک ساختمان تجاری و  مترمربع  حدود 200 
مسکونی درحال ساخت و با وضع موجود بوده و 
قابل تحویل در شهریور 1399 می باشد. تنظیم 
مبایعه نامه و انجام امور مربوط به فروش و انتقال 
سند ازسوی سازمان تبلیغات اقدام خواهدگردید. 

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.


