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       مساحت             شماره ملک كاربري :مورد مزایده

 (متر مربع )

وضعیت 

 سند

    ارز ش            هر متر 

 مربع بریال

ملک  قیمت  كل به ریال

مورد 

 مزایده 

سپرده شركت در مزایده  به % 5مبلغ   :آدرس 

 :ریال 

 ریال000/100/77-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال 000/000/542/1-/ 000/000/120-/ سرقفلی G1 85/12 تجاري 3بازار سنتی عتیق  1 

 ریال000/260/76-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال000/200/525/1-/ 000/000/120-/ سرقفلی G3 71/12 تجاري 3بازار سنتی عتیق  2

 ریال000/100/83-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال000/000/662/1-/ 000/000/120-/ سرقفلی G6 85/13 تجاري 3بازار سنتی عتیق  3

 ریال000/000/90-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال  000/000/800/1-/ 876/236/115-/ سرقفلی G11 62/15 تجاري 3بازار سنتی عتیق  4

 ریال000/000/60-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال  000/000/200/1-/ 770/931/127-/ سرقفلی G12 38/9 تجاري 3بازار سنتی عتیق  5

 ریال000/000/79-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال 000/000/580/1-/ 628/969/119-/ سرقفلی G15 17 /13 تجاري 3بازار سنتی عتیق  6

 ریال000/000/72-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال 000/000/440/1-/ 501/546/127-/ سرقفلی G16 29/11 تجاري 3بازار سنتی عتیق  7

 ریال000/000/72-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال  000/000/440/1-/ 107/704/120-/ سرقفلی G19 93/11 تجاري 3بازار سنتی عتیق  8

 ریال000/000/65-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال 000/000/300/1-/ 638/155/121-/ سرقفلی G20 73/10 تجاري 3بازار سنتی عتیق  9

 ریال000/000/77-/ زیر زمین–میدان قطب  مغازه ریال  000/000/540/1-/ 837/738/129-/ سرقفلی G26 87/11 تجاري 3بازار سنتی عتیق  10

 ریال000/000/150-/ طبقه اول–میدان قطب  مغازه  ریال000/000/000/3/- 141/628/125-/ سرقفلی G57 88/23 تجاري 3بازار سنتی عتیق  11

 ریال000/500/38-/ طبقه اول–میدان قطب  مغازه ریال000/000/770-/ 667/416/160-/ سرقفلی G64 80/4 تجاري 3بازار سنتی عتیق  12

 ریال000/000/150-/ طبقه اول–میدان قطب  مغازه ریال000/000/000/3-/ 278/582/126-/ سرقفلی G65 70/23 تجاري 3بازار سنتی عتیق  13

 ریال000/500/57-/ طبقه اول–میدان قطب  مغازه ریال  000/000/150/1-/ 526/976/134-/ سرقفلی G77 52/8 تجاري 3بازار سنتی عتیق  14

 ریال000/000/55-/ طبقه اول–میدان قطب  مغازه ریال000/000/100/1-/ 689/255/147-/ سرقفلی G78 47/7 تجاري 3بازار سنتی عتیق  15

 ریال000/000/070/2-/ اراضی صادقی–سرتیب فالحی  زمین ریال  000/000/400/41-/ 000/000/230-/ سند دارد 180 7 مسکونی   اراضی صادقی–زمین  16

 ریال000/000/070/2-/ اراضی صادقی–سرتیب فالحی  زمین ریال 000/000/400/41-/ 000/000/230-/ سند دارد 180 11 مسکونی   اراضی صادقی–زمین  17

 سند دارد 21/264 --- مسکونی  آپارتمان  نیکفر 18
 ریال000/000/650/1-/ روبروي فروشگاه اتکا واحد ریال  000/000/000/33-/  647/900/124-/

 ریال000/000/035/1-/  سردار سلیمانی45خیابان  زمین  ریال 000/000/700/20-/ 000/000/100-/ قرارداد 207 --- مسکونی  متري شهرك سهند جنب اراضی ماجدي45 19

 ریال000/400/379/1-/  سردار سلیمانی45خیابان  زمین  ریال 000/000/588/27-/ 000/000/100-/ قرارداد 88/275 --- مسکونی  متري شهرك سهند جنب اراضی ماجدي45 20

  ریال 000/000/92-/ آباده سید كوچشهدا پایین تر از پل  زمین   ریال 000/000/840/1-/ 149/020/10-/ سند دارد 63/183  تفکیکی2قطعه  مسکونی    اراضی حسن اتحاد–پهر آباد  21

  ریال 000/000/975-/ كوي اتحاد زمین  ریال 000/000/500/19-/ 088/963/119-/ سند دارد 55/162 --- مسکونی   كوي اتحاد–متري شهید متذكر 20 22

  ریال000/000/225-/ اراضی حمزه آباد زمین  ریال 000/000/500/4-/ 176/234/47-/ قرارداد 27/95 --- مسکونی  (كریم دفتر روزگار)2فاز–شهرك ولیعصر  23

 ریال 000/000/380-/ (طیار پروین  )اتوبان امیر كبیر  زمین  ریال000/000/600/7-/  794/217/35-/ سند دارد 8/215 5قطعه  شماره مسکونی  روبروي خدمات شهري –اول اتوبان امیر كبیر  24

  ریال 000/000/420-/ (طیار پروین  )اتوبان امیر كبیر  زمین  ریال 000/000/400/8-/ 728/779/34-/ سند دارد 52/241 6قطعه  شماره مسکونی روبروي خدمات شهري–اول اتوبان امیر كبیر  25

  ریال 000/000/370-/ (طیار پروین  )اتوبان امیر كبیر  زمین  ریال 000/000/400/7-/ 256/733/35-/ سند دارد 9/207 7قطعه  شماره مسکونی روبروي خدمات شهري–اول اتوبان امیر كبیر  26

  ریال 000/000/210-/ خیابان استقالل زمین  ریال 000/000/200/4-/  000/000/200-/ سند دارد 21 --- تجاري ورودي پمپ بنزین نقی زاده  27

  ریال000/860/078/12-/ :جمع كل مبلغ سپرداه   ریال000/200/577/241-/ : جمع كل امالك مورد مزایده 


