مزایده عمومی ( -نقدی)-مرحله هفتم -شماره  99-111موسسه اعتباری کاسپین
این موسسه در نظـر دارد ،امالک و اراضـی مازاد خود (طبق جدول ذیل) رااز طریق مزایده عمومـی به صورت نقدی ،به فروش برساند.
متقاضیـان مـی تواننـد جهـت آگاهـی از شرایــط مزایـده ،بازدیـد ملـک و دریافـت فـرم هـای پیشـنهادی ظـرف مـدت  10روز (از تاریـخ چـاپ آگهـی) بـه وب
سایت موسسه به آدرس  www.caspianci.irمراجعه و یا با شماره تلفن  021-42759داخلی  189اداره امالک موسسه تماس حاصل نمایند.
ردیف

آدرس

نام استان

مشخصات ملک

کاربری

عرصه(مترمربع)

اعیان(مترمربع)

قیمت پایه(ریال)

1

صحنه  ،خیابان شهید رستمی  ،روبروی خیابان شمشادیان
طبقه همکف

تجاری

قدرالسهم

 74/24همکف
 72/61زیرزمین

25،984،000،000

2

سنقر ،خیابان شهید بهشتی  ،جنب دفتر خانه اسناد رسمی
ایزدی قطعه1،2،3

تجاری

 52/10متر مربع

 52/10متر مربع همکف
 52/10متر طبقه اول (انباری)

31،260،000،000

خیابان دبیراعظم-کوچه دبیراعظم -جنب داروخانه
زاگرس-زیر زمین ساختمان ارشیا-سالن ورزشی

مسکونی

قدرالسهم

 222/17مترمربع

37،858،900،000

خیابان دبیراعظم-کوچه دبیراعظم جنب داروخانه زاگرس-
طبقه همکف ساختمان ارشیا-مغازه لوازم خانگی

تجاری

قدرالسهم

 222/17مترمربع

77،760،000،000

5

شهرک جاللیه-خیابان  16متری دوم-روبروی مغازه

مسکونی

 70/20مترمربع

3،860،800،000

6

شهرک جاللیه-خیابان 16متری دوم -نبش کوچه بهداری

مسکونی

 39/60مترمربع

 39/60مترمربع

2،050،000،000

7

کالله ،خیابان امام خمینی شمالی  ،روبروی بانک قوامین

تجاری

87مترمربع

 87مترمربع

12،750،000،000

8

گالیکش ،خیابان امام خمینی  ،ساختمان آراد طبقه همکف

تجاری

قدرالسهم

 111/24مترمربع
 56متر نیم طبقه

14،289،000،000

بلوار الغدیر الغدیر 9کوچه زیتون،سمت چپ پالک123

زمین با بنای مسکونی

 220مترمربع

 98/30مترمربع

3،080،000،000

10

خیابان نهار خوران-بین عدالت 71و73

پروژه تجاری-اداری

 411مترمربع

------------

172،000،000،000

11

میدان شهرداری ،ضلع شمال غربی میدان شهرداری

تجاری

سرقفلی

 40مترمربع

12

خیابان فرهنگ  ،میر سر روضه

مسکونی

 592/92متر

 220مترمربع

289،171،600،000

13

خیابان جمهوری ،نبش میر مشهد ،ساختمان فکوری

تجاری

 181/46متر مربع

 181/46متر
 53/7متر بالکن

101،203،700،000

روستای فیروزکنده ،کوچه لطفی10

مسکونی

 612مترمربع

 1448/76متر مربع

97،694،120،000

15

میدان امام  ،بلوار پاسداران  ،جنب بانک سپه

زمین

795/40

------------

179،000،000،000

16

خیابان جمهوری اسالمی  ،جنب ورودی امام زاده یحیی

تجاری

سر قفلی

 52/64متر همکف
 45متر بالکن

55،230،000،000

17

خیابان طالقانی-ایستگاه آمل نبش پاسداران18

زمین با بنای احداثی

 230مترمربع

 193متر مغازه 70+متر بالکن
 200مترمربع مسکونی

140،000،000،000

3

کرمانشاه

کرمانشاه

4

9

گلستان

گرگان

ساری

14

18

بابل

70/20مترمربع

52،000،000،000

 227مترمربع
میدان جمهوری(-حمزه کال) جنب الستیک فروشی

تجاری-خدماتی

19

آمل

میدان  17شهریور جنب موسسه اعتباری کاسپین

زمین

 300متر مربع

20

قائمشهر

میدان امام  ،جنب بانک توسعه

تجاری مسکونی

 555متر مربع

 595متر مربع

رستمرود ،مجتمع ساحلی صالحی (نیاوران) بلوک  3طبقه
اول قطعه63

مسکونی

قدرالسهم

 100/97مترمربع

رستمرود ،مجتمع ساحلی صالحی (نیاوران) بلوک  3طبقه
اول قطعه 62

مسکونی

قدرالسهم

 104/57مترمربع

27،711،050،000

23

رستمرود ،مجتمع ساحلی صالحی (نیاوران) بلوک  3طبقه
اول قطعه64

مسکونی

قدرالسهم

 104/33مترمربع

27،647،450،000

24

حاشیه بلوار فردوسی-حدفاصل میدان جانباز و چهار راه
خیام پالک184

تجاری

 450مترمربع

 4533/14متر مربع

825،000،000،000

بلوار هاشمیه-هاشمیه-18نبش بلوار صارمی

پروژه تجاری در حال
ساخت

 1400مترمربع

 13045/23متر مربع

2.646.000.000.000

26

بلوار مصلی-بین مصلی 7و7/1

زمین با بنای احداثی

 300مترمربع

 60مترمربع

62.500.000.000

27

خیابان زینبیه-تقاطع دوم نبش کوچه شهید اسماعیلی
موسسه کاسپین

تجاری-مسکونی

 184/85متر مربع

 324/24متر مربع

خیابان مالصدرا-فرعی ششم ساختمان ارم-طبقه پنجم

مسکونی

قدرالسهم

 248/27مترمربع

85،000،000،000

خمینی شهر-خیابان مدرس مقابل بانک صادرات نبش کوچه
شهید بلوجی

تجاری-مسکونی

 176/59متر مربع

 684متر مربع

101،475،000،000

30

سمنان

سمنان

میدان مشاهیر-کد پستی 3513793137

خدماتی

قدرالسهم

 149/08متر مربع

11،180،000،000

31

فارس

فیروزآباد

میدان گاز-بلوار شهید دشتی(بلوار فردوسی) مجتمع
تجاری فردوسی

تجاری

 9050مترمربع

 9936/85مترمربع

2.850.000.000.000

مازندران

21
22

25

28

نور

خراسان
رضوی

اصفهان

مشهد

اصفهان

29

 1422مترمربع

280.000.000.000

------------

279.000.000.000
250،000،000،000
26،252،200،000

65،000،000،000

