
                                                                         5/1041ه شمار  مزايده -پنجم مرحله دي بانک مازاد امالک مزايده   

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

 استثناي به)  04/40/1041 اداري وقت پايان تا لغايت 10/40/1041شنبه  صبح 40:44 ساعت از روزههمه  مزايده اسناد دريافت بيشتر و اطالعات کسب جهت توانندمي محترم متقاضيان

 بانک دي شعب به ها شهرستان در  و«   05 شماره ،(  سابق پروين) پايور کوچه نبش ، جم جام روي به رو خيابان وليعصر، تهران،»آدرس  به دي بانک مرکزي شعبه ، به(تعطيل ايام

 به  ها پاکت تحويل جهت مهلت آخرين .نمايند حاصل تماس 441 -05140540  و 441-05140155  شماره با امالک جهت بازديد هماهنگي و بيشتر اطالعات اخذ جهت و مراجعه،

 توسط دي بانک دبيرخانه در مذکور تاريخ تا که هايي درخواست صرفا لذا.  است 04/40/1041 مورخ شنبهدو اداري، روز وقت آخر تا ، لذکر نشاني صدرا به دي بانک دبيرخانه مرکزي

 محترم قرار گيرد(. متقاضيان نظر مد بايست مي ها شهرستان از ارسالي هاي درخواست ويژه به اخير موضوع ضمنا.)بود خواهد بررسي قابل باشد شده ثبت ربط ذي مسئولين

 .     شد خواهد قرائت و مفتوح الذکر فوق نشاني به دي بانک ساختمان محل در صبح 14 ساعت  44/41/1041  مورخشنبه چهار روز در نيز واصله خريد پيشنهادات حاوي هاي پاکت همچنين

 : وتوضيحات توجه قابل نکات

و شرکت در  است مختار همچنين تجديد جلسه يا انصراف از مزايده بدون ذکر دليل مزايده فرآيند از مرحله هر در پيشنهادها کليه يا يک قبول يا رد در( دي بانک) گذار مزايده -1 

 باشد.مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول کليه مقررات بانک دي در رفع اختالفات احتمالي به استناد ضوابط داخلي مي

 .                                                             است مردود ، مقرر ميزان کمتراز سپرده داراي يا سپرده فاقد ، مشروط  ، مبهم ، مخدوش پيشنهادهاي -4 

 .         باشد مي الزامي متقاضيان سوي از مزايده دراسناد مندرج موارد کليه رعايت -0

  شماره حساب به الزاما تفکيک به پاکت و اسناد خريد بابت  ريال 444/444/1  مبلغ همراه به بايد متقاضيان که است مزايده پايه قيمت%  5 معادل  مزايده در شرکت(  وديعه)  سپرده - 0

(IR870660000000105026916004) نام به و بانکي حساب از بايست مي مزايده پرداخت پيش% 5 بابت واريزي فيش ضمنا. نمايند واريز ( مالي معاونت تنخواه) دي بانک نزد 

                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                             باشد ملک خريد متقاضي

 (مهرکنند و الک و چسب امضاء)  بسته کامال را آن و داده قرار(  )الف پاکت در و اثرانگشت ، امضاء ، تکميل مورد حسب را مزايده شرايط و مزايده در شرکت تقاضاي فرم متقاضيان، -5

 دي بانک دبيرخانه به اعالمي مهلت پايان از قبل و داده قرار( ب) پاکت در ،(درخواست شده مهر و الک پاکت از خارج) بانک شده معرفي حساب به ، واريز بانکي فيش رسيد همراه به و

 .                                                                  گردد قيد مربوطه شهر نام و((  5/1041 شماره پنجم مرحله دي بانک مازاد امالک مزايده در شرکت درخواست)) متن ارسالي هاي پاکت روي بر.  نمايند ارسال/ تحويل

 ستون در شده عرضـه سهم که مـواردي استثناي به شده عرضـه امالک کليـه ضمنا.  است ريال به پايه قيمت و مربع متر اساس بر ذيل فهرست در مندرج اعيان و عرصه -5

 .است دانـگ شـش گرديده قيد آنان توضيحـات

 با شده ياد موعد در توانند مي متقاضيان  لذا) .شد خواهد گشايش گرديده، معين قبل از که آدرس و تاريخ ، ساعت در امالک خريد متقاضيان پيشنهادهاي حاوي هاي پاکت کليه –7

  (.يابند حضور مزايده جلسه در معتبر شناسايي کارت ارايه

 عهده بر ملک سوابقکليه اطالعات و مشخصات و  مطالعه و بازديد عدم مسئوليت است بديهي است؛ الزامي محترم متقاضي توسط آن سوابق مطالعه و تقاضا مورد  ملک از بازديد –0

 و نقل هاي هزينه اجتماعي، تامين آتش نشاني،دارايي، شهرداري، با مرتبط هاي هزينه کليه پرداخت و رسندمي فروش به موجود وضع با امالک کليه.  بود خواهد متقاضيان/متقاضي

 .است خريدار عهده به ملک ،تخليه متصرف داشتن صورت در همچنين.است خريدار عهده به  انتقال تاريخ تا....  و کارشناسي هزينه آگهي، بيمه، حق رسمي، اسناد دفاتر در انتقال

 .گرفت خواهد صورت(    WWW.DAY24.IR)    آدرس به دي بانک سايت طريق از الزم رساني اطالع زماني برنامه در تغيير صورت در -1

 پيش/معامله ثمن مبلغ مابقي پرداخت از يا انصراف اعالم (حقوقي و حقيقي از اعم) برنده شخص دليل هر به مزايده، برندگان اعالم و پيشنهاد هاي پاکت گشايش از پس چنانچه-14

 .نيست پذيرفته آنان طرف از ادعايي و اعتراض ايراد، هيچگونه و گرديده ضبط بانک نفع به ايشان وديعه ورزد، امتناع قرارداد انعقاد از يا(ابالغ تاريخ از روز ده)مقرر مهلت ظرف پرداخت

 .بود خواهد پيشنهادي قيمت باالترين مزايده برنده تعيين مبناي -11 

 قالب در ، اقساط و نقد صورت به امالک واگذاري ضمناً.  است يا پيشنهاد با پيش پرداخت بيشتر نقدي خريد با فروش اولويت ؛ باشد برابر خريداران، پيشنهادي مبالغ صورتيکه در-14

 .پذيرد مي صورت درصد  10با سود بانکي  تمليک شرط به اجاره قرارداد

 .بود  خواهد ذيل جدول شرح به  ج ، ب ، الف  حالت سه در اقساط و نقد و نقدي صورت به مزايده شرايط -10

 مزايده در شرکت تقاضاي فرم مفاد در( اند نشده برنده مزايده در که متقاضياني براي درصد 5 معادل) وجه عودت منظور به ملک، خريد متقاضيِ بانکي حساب شماره درج و اعالم -10

 .باشد مي الزامي

داراي سابقه چک برگشتي و بدهي سررسيد شده نزد نظام بانکي کشور باشند. در غير اين صورت، در صورت برنده شدن در  ممنوع المعامله يا متقاضيان شرکت در مزايده نبايد -15

صالحديد  بنا بهداراي سابقه چک برگشتي و بدهي سررسيد شده نزد نظام بانکي کشور بوده است، بانک ممنوع المعامله يا مزايده و احراز اينکه متقاضي در زمان شرکت در مزايده 

 ايشان را مردود اعالم خواهد نمود. دپيشنها

                   .بود خواهد( ها پاکت گشايش) مزايده برگزاري تاريخ از روز 04  حداکثر مزايده نهايي برنده اعالم بر مبني بانک تصميم اتخاذزمان  مدت، 15با توجه به مفاد بند  -15

 جدول شرايط پرداخت در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک

درصد پرداخت  شرايط پرداخت

 نقدي

 امالک مشمول درصد پرداخت اقساطي و شرايط آن

 کليه امالک مازاد - %144 الف

 کليه امالک مازاد درصد 10با سود بانکي  ماه تنفس( 0)بااحتساب  ماهه 54درصد و کمتر با بازپرداخت  54 % و باالتر04 ب

 کليه امالک مازاد درصد 10با سود بانکي  ماه تنفس(  0ماهه )با احتساب  00با بازپرداخت  و کمتر  درصد 74 و باالتر %04 ج



شرايط
امالك مشمولدرصدپرداخت نقديپرداخت

كليه امالك100الف
مازاد

كليه امالك40 و باالترب
مازاد

كليه امالك30و باالترج
مازاد

نشانياستانرديف
پالك ثبتي
اصلي

كاربري ملكنوع ملكمساحت اعيانمساحت عرصهپالك ثبتي فرعي
وضعيت

تصرف ملك
وضعيت ملك/مشخصات ملكشرايط واگذاريمبلغ  پايه مزايده (ريال)آسانسورانباريپاركينگ

دماوند ، احمدآباد ، شهرك آويشن خيابان بدون نام ،تهران1
509 خانه59759952474.65قطعه

محوطه تخليهباغ مسكونيوياليي
ويال مسكوني ، مشجر داراي 3 طبقه ،استخر سرپوشيده، داراي آب، برق و گازالف-ب-ج277,874,000,000نداردداردباز

ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج263,400,000,000داردنداردداردتخليهمسكونيآپارتمان198.75قدرالسهم35117شهيد باهنر،بعد از كامرانيه،كوي ياوري، پالك 2 طبقه 2تهران2

ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج250,000,000,000داردنداردداردتخليهمسكونيآپارتمان198.75قدرالسهم35116شهيد باهنر،بعد از كامرانيه،كوي ياوري، پالك 2 طبقه 1تهران3

1،تهران4 تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران جوزي، پالك
ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد قانون تسهيل الف-ب-ج97,350,000,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان129.8قدر السهم3312367طبقه اول، واحد شمال شرقي قطعه3

اسناد تنظيم گرديده است.

1،تهران5 تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران جوزي، پالك
4 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد قانون تسهيل الف-ب-ج129,780,000,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان173.04قدر السهم3312368طبقه اول، واحد جنوب غربي قطعه

اسناد تنظيم گرديده است.

1،تهران6 تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران جوزي، پالك
5 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد قانون تسهيل الف-ب-ج100,270,000,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان129.81قدر السهم3312369طبقه دوم، واحد شمال شرقي قطعه

اسناد تنظيم گرديده است.

1،تهران7 تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران جوزي، پالك
6 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد قانون تسهيل الف-ب-ج133,640,000,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان173قدر السهم3312370طبقه دوم، واحد جنوب غربي قطعه

اسناد تنظيم گرديده است.

1،تهران8 تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران جوزي، پالك
7 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد قانون تسهيل الف-ب-ج103,200,000,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان129.82قدر السهم3312371طبقه سوم، واحد شمال شرقي قطعه

اسناد تنظيم گرديده است.

تهران، ديباجي جنوبي، خيابان برادران جوزي، پالك 1، تهران9
ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. سند انتقال قطعي به استناد قانون تسهيل الف-ب-ج137,540,000,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان173.01قدر السهم3312372طبقه سوم، واحد جنوب غربي قطعه 8

اسناد تنظيم گرديده است.

تبريز خيابان 22 بهمن ،نرسيده به ميدان قطران جنب تبريز10
الف-ب-ج526,061,000,000نداردنداردنداردتخليهمسكوني/ تجاريساختمان762426503.81922.88بانك رفاه، پالك 1 (قطعات 1 و 2 و3 )

ملك تخليه و در اختيار  بانك-ساختمان در 4 طبقه شامل يك طبقه زيرزمين با 
كاربري تجاري، يك طبقه همكف با كاربري تجاري (داراي بالكن ) و همچنين طبقه 
اول 6 واحد مسكوني و طبقه دوم نيز 6 واحد مسكوني ميباشد. حسب توضيحات 

شهرداري در پاسخ استعالم دفترخانه برابر طرح جديد تفصيلي گذربندي داراي 3 
متر عقب روي از حد شمال و پخ شمال غرب 1.8*1.8 ميباشد.

تبريز ، خيابان 22 بهمن، كوي فاطمي، كوچه دوم پالك تبريز11
الف-ب-ج36,069,000,000نداردداردنداردتخليهمسكونيساختمان257762210138.3122

ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. ساختمان قديمي در 2 طبقه شامل يك 
طبقه زير زمين (انبار مسكوني) و همكف مسكوني مي باشد. حسب استعالم 

دفترخانه 44 تبريز از شهرداري ملك داراي عقب كشي از حد جنوب پنجاه و پنج 
صدم الي شصت صدم و از غرب يك مترو چهل صدم متر و پخ جنوب غربي يك متر 

و بيست در يك متر و بيست مي باشد.

تبريز خيابان 22 بهمن ،چهار راه قطران ، روبه روي تبريز12
الف-ب-ج122,779,526,375توضيح داردنداردپيلوتتخليهمسكونيساختمان762222170.41726.94بازارعمران جنب تاالر دانيال

ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد. يك ساختمان جديد االحداث با حدود 85 
درصد پيشرفت فيزيكي،  در 6 طبقه سازه اي شامل همكف پيلوت و 5 طبقه فوقاني 

كه در هر طبقه يك واحد مسكوني مي باشد.حسب پاسخ استعالم شهرداري 
مساحت عرصه طبق سند 170.41 متر مربع و مساحت اعيان طبق پايانكار 726.94 
مترمربع مي باشد. اتاقك آسانسور ايجاد، ليكن فاقد موتور و تجهيزات مربوطه مي 

باشد.

 تاالر 762429866.653917.12تبريز -چهارراه قطران .نبش نوظهور. داخل كوچهتبريز13
تاالر به انضمام تجهيزات و تاسيسات الف-ب-ج1,248,028,638,000داردداردداردتخليه تجاري/ خدماتيپذيرايي

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از بن بست طالقاني،اصفهان14
6 273-طبقه سوم غربي، قطعه ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج66,366,700,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان161.87قدر السهم151947987پالك

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از بن بست طالقاني،اصفهان15
8 طبقه چهارم غربي، قطعه -273 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج67,985,400,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان161.87قدر السهم151947989پالك

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از بن بست طالقاني،اصفهان16
9 طبقه چهارم شرقي، قطعه -273 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج65,767,800,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان156.59قدر السهم151947990پالك

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از بن بست طالقاني،اصفهان17
11 طبقه پنجم شرقي، قطعه -273 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج68,116,650,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان156.59قدر السهم151947992پالك

1401 ليست امالك مازاد آماده مزايده براي مرحله پنجم سال

جدول شرايط پرداخت در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك براي كليه امالك

درصد پرداخت اقساطي و شرايط آن

60 درصد  و كمتر با بازپرداخت 60 ماهه (با احتساب سه ماه تنفس) با سود بانكي 18 درصد

70 درصد و كمتر  با بازپرداخت 48 ماهه  (با احتساب سه ماه تنفس)  با سود بانكي 18 درصد

-



نشانياستانرديف
پالك ثبتي
اصلي

كاربري ملكنوع ملكمساحت اعيانمساحت عرصهپالك ثبتي فرعي
وضعيت

تصرف ملك
وضعيت ملك/مشخصات ملكشرايط واگذاريمبلغ  پايه مزايده (ريال)آسانسورانباريپاركينگ

1401 ليست امالك مازاد آماده مزايده براي مرحله پنجم سال

اصفهان، خيابان عالمه اميني، بعد از بن بست طالقاني،اصفهان18
13 طبقه ششم شرقي، قطعه -273 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج71,248,450,000داردداردداردتخليهمسكونيآپارتمان156.59قدر السهم151947994پالك

اصفهان، بلوار كشاورز، روبروي مسجد االنبياء، مجتمعاصفهان19
46 ملك تخليه و در اختيار بانك مي باشد.الف-ب-ج17,150,000,000داردنداردنداردتخليهدفتر كارآپارتمان64.73قدرالسهم4496567اداري دي، طبقه پنجم، واحد

الف-ب-ج400,000,000,000نداردنداردنداردتخليهمسكوني-تجاريساختمان1913684748598قائم شهر، ميدان امام خميني جنب بانك ملتمازندران20
ملك به صورت سه طبقه ، شامل زيرزمين به مساحت 198 مترمربع تجاري و همكف 
دو باب مغازه به مساحت 198 مترمربع تجاري و طبقه اول به مساحت 202 مترمربع 
مسكوني مي باشد. سند انتقال قطعي براساس قانون تسهيل اسناد تنظيم گرديده 

است.

خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقهگيالن21 – آستارا
4 دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج7,325,500,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه16.1قدرالسهم12176همكف قطعه

خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقهگيالن22 – آستارا
5 دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج9,108,000,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه20.7قدرالسهم12177همكف قطعه

خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقهگيالن23 – آستارا
6 دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج6,588,000,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه14.7قدرالسهم12178همكف قطعه

خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقهگيالن24 – آستارا
7 دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج6,388,000,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه14.7قدرالسهم12179همكف قطعه

خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقهگيالن25 – آستارا
15 دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج10,604,000,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه32.6قدرالسهم121717همكف قطعه

آستارا – خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقه گيالن26
دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج10,304,000,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه32.3قدرالسهم121718همكف قطعه 16

آستارا – خ حكيم نظامي، مجتمع تجاري نيك خواه، طبقه گيالن27
دراختيار بانك مي باشدالف-ب-ج10,118,000,000نداردنداردنداردتخليهتجاريمغازه32.95قدرالسهم121719همكف قطعه 17
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