مزایده عمومی ( -نقدی)  -مرحله نهم  -شماره99 -114
مؤسسه اعتباری کاسپین

این موسسه در نظـر دارد ،امالک و اراضـی مازاد خود (طبق جدول ذیل) را از طریق مزایده عمومـی به صورت نقدی ،به فروش برساند.
متقاضیـان مـی تواننـد جهـت آگاهـی از شرایــط مزایـده ،بازدیـد ملـک و دریافت فرمهای پیشـنهادی ظرف مدت  10روز (از تاریخ چاپ آگهی) به وب سـایت موسسـه بـه آدرس www.caspianci.ir
مراجعه و یا با شماره تلفن  021-42759داخلی  189اداره امالک موسسه تماس حاصل نمایند.
ردیف

آدرس

نام استان

مشخصات ملک

قیمت پایه(ریال)

کاربری

عرصه(مترمربع)

اعیان(مترمربع)

1

میدان کاشانی-روبروی اداره کار-جنب موسسه کاسپین طبقه همکف

تجاری

قدرالسهم

78/95مترمربع
 17مترمربع بالکن

51.572.000.000

2

خیابان اسد آبادی-کوچه چهری-پالک-12ساختمان کوثر

تجاری-مسکونی

 70متر مربع

 56.47متر تجاری
185.4متر مسکونی

11.130.950.000

تجاری-اداری

قدر السهم

 638متر مربع

112.150.000.000

تجاری-اداری

قدرالسهم

 638مترمربع

26.000.000.000

تجاری-اداری

قدرالسهم

 638مترمربع

24.700.000.000

6

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-زیر زمین

تجاری

قدرالسهم

 114.5مترمربع

10.305.000.000

7

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-همکف

تجاری

قدرالسهم

111.6مترمربع 63+مترمربع بالکن

57.752.000.000

8

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-طبقه 2شرقی

تجاری

قدرالسهم

 63.7مترمربع

5.350.800.000

9

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-طبقه 2غربی

تجاری

قدرالسهم

 67.3مترمربع

5.249.400.000

10

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-طبقه 3شرقی

تجاری

قدرالسهم

 63.7مترمربع

5.478.200.000

11

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-طبقه 3غربی

تجاری

قدرالسهم

 67.3مترمربع

5.384.000.000

بلوار کشاورز-بعد ازکوی ابوالفضل-طبقه 4غربی

تجاری

قدرالسهم

 67.3مترمربع

5.518.600.000

بلوار پاسداران جنب بانک سپه

زمین مسکونی

795.4

----------

198.850.000.000

 20متری دوم –خیابان صبا

تجاری

قدرالسهم

 160.15مترمربع
 97مترمربع بالکن

40.541.150.000

امامزاده عباس-روبروی مدرسه شهید یدا...پور

زمین با بنای احداثی

 295.49متر مربع

----------

80.000.000.0000

مسکونی

قدرالسهم

 185.41مترمربع

9.770.000.000

مسکونی

قدرالسهم

 185.41مترمربع

10.570.000.000

زمین با بنای مسکونی

 1153/8مترمربع

-----------

207.684.000.000

19

آمل

میدان  17شهریور-ابتدای خیابان امام خمینی

زمین

 299.58مترمربع

----------

279.000.0000.000

20

بابلسر

خیابان شهید رجائی-جنب بازار روز امام و توسعه تعاون

تجاری

 206/23مترمربع

 206/23مترمربع
 36مترمربع بالکن

160.447.500.000

خیابان امام خمینی-روبروی شهرک قدس

تجاری اداری

 174/5مترمربع

 165متر همکف
 190متر اول

59.068.000.000

شهرضا-خیابان حافظ شمالی-روبروی هالل احمر

تجاری مسکونی

 112/5مترمربع

112/5متر زیرزمین
 112/5مترهمکف
 112/5متر اول

21.675.000.000

میدان شهرداری-بر بلوار شهدا-حد فاصل کوچه دوم و چهارم-روبروی
الله– 3قطعه-14زیر زمین

تجاری

قدرالسهم

 180مترمربع

23.414.300.000

میدان شهرداری-بر بلوار شهدا-حد فاصل کوچه دوم و چهارم-روبروی
الله– 3قطعه-2همکف

تجاری

قدرالسهم

 155/76مترمربع
 72/40متر بالکن

59.474.800.000

میدان وحدت(-میدان شهرداری) ضلع شمال غربی

تجاری

سرقفلی

 40مترمربع

55.000.000.000

میدان کریمی-نبش کوچه روزبه

تجاری

 145/3مترمربع

 136/72مترمربع
 60مترمربع بالکن

58.352.000.000

خیابان شهید بهشتی -باال بلوک –خیابان 10متری

زمین با بنای احداثی

 176/5مترمربع

 53مترمربع

4.300.000.000

28

بلوار توس -توس -129نبش دوست آباد9

زمین

 523/53متر مربع

--------

33.000.000.000

29

بلوار امیریه-امیریه 50

زمین کاربری ورزشی

 24606/82متر مربع

--------

738.000.000.000

خین عرب-خیابان شهید طرحچی-بین طرحچی3و5

کارگاه(مجاز مسکونی)

 335/2مترمربع

 335/2مترمربع

95.000.000.000

31

سه راه دانش –یک خیابان مانده به جاده قدیم-سمت راست-پالک42

مسکونی

 200متر مربع

 111مترمربع

13.740.500.000

32

خیابان گاز-6بیست متری محمود سلطانی-میالن سوم-پالک11

مسکونی

125متر مربع

 85متر مربع

11.875.000.000

3

کرمانشاه

کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی-روبروی اداره بورس-طبقه اول

4

بلوار شهید بهشتی-روبروی اداره بورس-طبقه دوم

5

12
13
14

ساری
مازندران

15

بلوار فرح آباد-خیابان شفاء-نبش کوچه بن بست 6متری-مجتمع ایمان-
طبقه اول

16

بلوار فرح آباد-خیابان شفاء-نبش کوچه بن بست 6متری-مجتمع ایمان-
طبقه چهارم

17
18

ابتدای کوی میرزا زمانی-خیابان سعدی-بعد از بانک صادرات

21
22

اصفهان

اصفهان

23
24
25

گلستان

گرگان

26
27

30

بلوار شهید بهشتی-روبروی اداره بورس-همکف تجاری

کردکوی

خراسان

مشهد

