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عرصهنوع کاربرینوع ملکشرکت مالککدردیف
مترمربع

اعیان
توضیحاتآدرسمالکیتقیمت پایه ) ریال(پ اصلی/فرعی مترمربع

تهــــران
ساختمان نو ساز و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشدتهران، ولنجک کوچه هجدهم پالک ده طبقه دهم واحد جنوبی100%487.267/1418243.600.000.000قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه1492
ساختمان نو ساز و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشدتهران-ولنجک  -خ 18-پالک 10طبقه دهم شمالی100%409.267/1418184.140.000.000قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه2493
ساختمان نو ساز و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشدتهران-ولنجک-خ 18- پالک 10طبقه سوم جنوب شرقی100%244.8867/1418110.196.000.000قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه3494
 تهران، مجیدیه شمالی خ برادران محمودی- پالک 10031%87.6948/4270911.312.010.000قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه4586
دارای 375 متر اصالحی ، مالکیت مالک 50% اصالتا و 50% وکالتا می باشدتهران، بلوار کوهک خیابان نسیم دهم مجاور بیمارستان در حال احداث بنیاد برکت100%1330.000.000.000 / 1637ــ2.500ــزمینفن آوران5730
تهران،  گاندی جنوبی نبش کوچه سوم پالک7 واحد 10013%693320.000.000.000 / 79.8354702قدر السهماداریآپارتمانصنایع پتروشیمی687
تهران، گاندی جنوبی خ 14 پالک78 ساختمان 78،  طبقه دوم شمالی100%693331.000.000.000 / 125.167342قدرالسهماداریآپارتمانصنایع پتروشیمی7129
زمان الزم جهت تنظیم سند 6 ماه از تاریخ عقد قرارداد می باشد.تهران، خ پاسداران، روبروی گلستان ششم، خیابان اختیاریه جنوبی، نبش ارم چهارم و جواهری100%14051.124.800.000.000 / 1087.14592837اداریساختمان نفت، گاز و پتروشیمی تامین8137
دماوند، جاده هراز، بعد از پیست اسکی، قریه مشاء100%5628.000.000.000 / 1226 -1400بایرزمینمحصوالت کاغذی لطیف971

شهر هشتگرد، ساوجبالغ، مجاور ضلع شمالی بلوار والفجر، جنب ارزانسرای قائم100%462.093.000.000 / 2003.13391بایرزمینمحصوالت کاغذی لطیف1078
در شرایط قیمت برابر اولویت با متقاضی هر 4 واحد می باشدتهران، میدان 7تیر  خیابان لطفی  پالک11  ط1006%693322.000.000.000 / 172.12185قدرالسهماداریآپارتمان کاغذ سازی کاوه1195
در شرایط قیمت برابر اولویت با متقاضی هر 4 واحد می باشدتهران، میدان 7تیر  خیابان لطفی  پالک11  ط1005%693321.000.000.000 / 172.139106قدرالسهماداریآپارتمان کاغذ سازی کاوه1291
در شرایط قیمت برابر اولویت با متقاضی هر 4 واحد می باشدتهران، میدان 7تیر  خیابان لطفی  پالک11  ط1001%693320.000.000.000 / 172.139111قدرالسهماداریآپارتمان کاغذ سازی کاوه1390
در شرایط قیمت برابر اولویت با متقاضی هر 4 واحد می باشدتهران، میدان 7تیر  خیابان لطفی  پالک11 زیرزمین100%693310.500.000.000 / 120.539112قدرالسهماداریآپارتمان کاغذ سازی کاوه1489
تهران،  اتوبان شهید محالتی خیابان نبرد جنوبی شهرک گلها خ ارغوان-بلوک84-طبقه دوم غربی100%447617.450.000.000 / 145145864قدرالسهممسکونیآپارتمانپرسی ایران گاز15161
تهران، فاطمی غربی-جنب شرکت شیالت-پالک 232-طبقه 4 -واحد1008%391417.650.000.000 / 110/3544قدرالسهممسکونیآپارتمانپرسی ایران گاز16159
مساحت زمین پس از اصالح 1045متر می باشدتهران، بلوار کوهک ،خیابان نسیم چهارم، قواره دوم شمالی100%1165.300.000.000 / 11404001654مختلطانبار مصالحشیمی بافت17662
تهران، بزرگراه افریقا، بلوار گلشهر، پالک 22، طبقه شش، واحد 10025%346725.900.000.000/ 99.4918554قدرالسهماداریآپارتمانشیمی بافت18663
تهران، خیابان گاندی، خ 16، پالک 9 طبقه سوم واحد جنوبی100%127.36933/6974534.362.900.000قدرالسهماداریآپارتمانسیمان تامین1985

خـراســان رضــوی
مشهد، بلوار صیاد شیرازی- بین صیاد 1و 3 مجتمع تجاری اداری عقیق طبقه  2 واحد10053%321816.352.500.000 / 57.75182قدر السهماداریآپارتمانایران سازه20497

البـــرز
سند تفکیکی در دست اقدام می باشد 60 متر مغازه و 30 متر بالکن تجاری کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 مغازه چهارم از شرق  100%30168/15011.250.000.000+60قدر السهمتجاریمغازهایران سازه21712
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد  کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 بلوک  B  ، طبقه پنجم ش1005%373168/15025.000.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه22729
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 بلوک B  ، طبقه اول ش1 100%373168/15027.975.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه 23726
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی  پالک556 بلوک A ، طبقه اول  ش  1001%330168/15025.080.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه24721
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد  کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 بلوک A ،  طبقه دوم  ش  2 100%545168/15043.000.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه25722
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد  کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی  پالک556 بلوک A ، طبقه سوم ش3 100%545168/15042.000.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه26723
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 بلوک B ،  طبقه سوم ش3   100%373168/15027.000.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه27727
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد   کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 بلوک B  ، طبقه چهارم ش4   100%373168/15026.000.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه28728
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد  کرج، 45متری گلشهر کوکب شرقی  پالک556 بلوک A  ، طبقه پنجم ش1005%545168/15040.000.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه29725
سند تفکیکی در دست اقدام می باشد 60 متر مغازه و 30 متر بالکن تجاری 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556 مغازه سوم از شرق 100%30168/15011.250.000.000+60قدر السهمتجاریمغازهایران سازه30705
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد کرج ، 45متری گلشهر- کوکب شرقی، پالک556، بلوکB،  طبقه دوم ش 1002%373168/15027.229.000.000قدر السهماداریآپارتمان ایران سازه31707
سند تفکیکی در دست اقدام می باشد 60 متر مغازه و 30 متر بالکن تجاری کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک 556 واحد تجاری شرقی دوم100%30168/15011.250.000.000+60قدر السهمتجاریمغازهایران سازه32708
کلید نخورده و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد  کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک556  بلوک A   طبقه چهارم ش4 100%545168/15041.000.000.000قدر السهماداریآپارتمانایران سازه33724
سند تفکیکی در دست اقدام می باشد 60 متر مغازه و 30 متر بالکن تجاری کرج، 45متری گلشهر- کوکب شرقی پالک 55 مغازه اول از شرق100%30168/15011.250.000.000+60قدر السهمتجاریمغازهایران سازه34718

هرمــزگـان
جزیره کیش- ساحل مرجان برج سایه-  قطعه NVC3  سایه کیش 10012B%20.965.600.000نوارساحلی115.92NVC3قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه35519
جزیره کیش- ساحل مرجان-  برج سایه- قطعه NVC3  سایه کیش 10012B1%20.624.400.000نوارساحلی114.58NVC3قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه36522
جزیره کیش- ساحل مرجان-  برج سایه- قطعه NVC3  سایه کیش 100A14%26.787.600.000نوارساحلی148.82NVC3قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه37527
جزیره کیش- ساحل مرجان- برج سایه- قطعه NVC3  سایه کیش 100B14%21.905.100.000نوارساحلی115.92NVC3قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه38529
جزیره کیش- ساحل مرجان- برج سایه- قطعه NVC3  سایه کیش 100c14%24.496.700.000نوارساحلی128.39NVC3قدر السهممسکونیآپارتمان ایران سازه39531
جزیره کیش- ساحل مرجان- برج سایه- قطعه سایه کیش 100E15%56.975.300.000نوارساحلی299.87NVC3قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه40533
جزیره کیش- ساحل مرجان- برج سایه- قطعه NVC3  بلوک A6-واحد 1002C%14.528.000.000نوارساحلی90.8NVC3قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه41535
بندرعباس،  رسالت شمالی شهرک پرواز کوچه نیما، بلوک 27، طبقه اول100%11002.142.200.000 / 112.92قدر السهممسکونیآپارتمانپرسی ایران گاز42217
 تا مورخ 1398/11/01 مستاجر داردقشم، شهرک صنعتی طوال100%227052.135.000.000-3980050431939/2255صنعتیکارخانهفرآورد قشم4393

آذربایجــان شــرقی
ساختمان نو ساز و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشدتبریز، بلوار رشدیه- فاز 2 پردیس جنوبی خ استاد شهریار  قطعه 14- واحد  100c 6%7032310.515.960.000 / 134.821قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه44604
ساختمان نو ساز و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشد تبریز، بلوار رشدیه فاز2پردیس جنوبی استاد شهریار ساختمان مهتاب 14بلوک14 واحد 100D6%7032312.338.400.000 / 154.231قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه45609
ساختمان نو ساز و اخذ سند تفکیکی در دست اقدام می باشدتبریز، بلوار رشدیه- خیابان کاج-  پروژه سایه 1- طبقه اول- واحد100B1%500214.118.500.000-1661/5001قدر السهممسکونیآپارتمانایران سازه46716
مساحت کل186.17متر مربع می باشد، سند در دست اقدام استتبریز، بلوار کوهسار- انتهای سروستان جنوبی قطعه 24-ساختمان نیاوران  قطعه5 واحدB1مشاع424128.550.000.000 / 951مترقدر السهماداریآپارتمانایران سازه47717

خـوزستــان
ماهشهر، شهرک جراحی روبروی بیمارستان نفت100%1910389.993.500.000 / 86ــ29999.59مسکونیزمینفن آوران48134
عرصه دارای 2 سندآبادان،  خیابان 15 احمد آباد روبروی موزه100%311214.793.000.000-21/104-2332792مترمسکونیساختمان نفت پاسارگاد4959
آبادان،  هالل منازل پتروشیمی نبش کوچه شقایق100%784317.700.480.000 / 3801779متر790.2مسکونیساختمانپتروشیمی آبادان50475
آبادان، ایستگاه 12، جنب خوابگاه پتروشیمی آبادان100%17447.925.260.000 / 3ـــ2264.36زراعی باغیزمینپتروشیمی آبادان51468
متراژ اعیان بر اساس گزارش کارشناس می باشدآبادان، ایستگاه12 بعداز پل هوایی100%174514.831.090.000 / 74623703مسکونیساختمانپتروشیمی آبادان52466
آبادان، ایستگاه12 بعداز پل هوایی100%1181.958.910.000 / 3ــ283.90زراعیزمینپتروشیمی آبادان53458
خرمشهر، حفار شرقی جنب کشتی سازی اروندان100%18463.725.250.000 / 4ـــ127.450.50زراعیزمینپتروشیمی آبادان54200
خرمشهر، حفار شرقی جنب کشتی سازی اروندان100%18022.217.482.500/ 4ـــ38639.10زراعیزمینپتروشیمی آبادان55196
خرمشهر، حفار شرقی جنب کشتی سازی اروندان100%445.895.985.000 / 183ـــ91792زراعی زمینپتروشیمی آبادان56199
خرمشهر، حفار شرقی جنب کشتی سازی اروندان100%430.763.900.000 / 181ـــ61527.80زراعیزمینپتروشیمی آبادان57197
خرمشهر، حفاری شرقی، جنب کشتی سازی اروندان شمالی 100%429.978.895.000 / 182ـــ59.957.79زراعی زمین پتروشیمی آبادان58198
بهبهان، جاده شهید آباد - انبار  شرکت پرسی ایران گاز 100 %60561.565.600.000 / 3003.201485645انبارزمینپرسی ایران گاز59204

مــازنـدران
دارای پروانه ساخت  17 طبقهبابلسر خیابان طالقانی کوچه موج100%1527138.600.000.000 / 1ــ2.200مسکونیزمینفیبر بابلسر60692

گیالن
سیاهکل، خ شهید انصاری بن بست سعیدی  طبقه اول100%32913.950.000.000 / 128.2131قدرالسهممسکونیآپارتمان کاغذ سازی کاوه6183
 سیاهکل، خ شهید انصاری بن بست سعیدی همکف100%32903.750.000.000 / 104.9231قدرالسهممسکونیآپارتمان کاغذ سازی کاوه6284

چابکسر، کیلومتر 5 جاده چابکسر به کالچای بعداز مجتمع تفریحی آهوان، توسکا محله، 100%61211.517.000.000 / 222 -1047مسکونیزمین کاغذی لطیف6375
دارای بنچاقکوچه دریا پالک 31

سیستــان و بلوچستــان
زاهدان، خ ثاراهلل خ پاستور مجتمع مسکونی نسترن بلوک2 طبقه3واحد1006%58733.000.000.000 / 119.722414قدرالسهممسکونیآپارتمانپرسی ایران گاز64233
زاهدان، خ ثاراهلل خ پاستور مجتمع مسکونی نسترن بلوک2 طبقه 2 واحد1006%59762.700.000.000 / 116.722414قدرالسهممسکونیآپارتمانپرسی ایران گاز65226

خراسـان جنــوبی
بیرجند حاشیه جاده بیرجند مشهد اراضی کالته عبدی100%4388.497.500.000 / 1337ـــــ56650مزروعیزمینپرسی ایران گاز66183

فارس
دارای کاربری انبار صنعتی و اداری می باشدشیراز، کیومتر 5 جاده شیراز اصفهان، شهرک رکن آباد، بلوار پارسیان شمالی، روبروی جهاد نصر100%123.183.200.000 1821 / 15398.920951102توضیحاتانبارپرسی ایران گاز67182

کرمــان
حق آبه  قناتکرمان، بردسیر، توکل آباد100%9072.289.726.000 اصلی127.207.00زراعی زمین پتروشیمی آبادان68255
حق آبه قنات توکل آباد و امتیاز حفر چاهکرمان، بردسیر، توکل آباد100%18.037.000.000  / 907ـــ446.500.00زراعی زمین پتروشیمی آبادان69254

شرکت های تابعه ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در نظر دارند، 
تعدادی از امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی با وضعیت موجود و مش��خص 
شده به فروش برس��انند. متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس: تهران، خیابان 
گاندی، بن بس��ت سوم پالک 11 طبقه همکف از تاریخ نش��ر اولین آگهی لغایت روز 
ش��نبه مورخ 1398/10/14 )س��اعت 8 صبح لغایت 19، همه روزه حتی ایام تعطیل( 
با پرداخت مبلغ 2،000،000ریال به ش��ماره حساب 7467233604 بانک ملت شعبه 

میدان آرژانتین کد شعبه 65086 بنام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )به ازای 
هر ردیف ملک( اس��ناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالع��ه ضوابط و رعایت 
مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکات در  بسته 
مزایده قرار داده و از تاریخ نشر اولین آگهی الی روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 
به نشانی پیش گفته تحویل و رس��ید دریافت نمایند. متقاضیان می توانند به منظور 
هماهنگی الزم برای بازدید یا هرگونه س��وال احتمال��ی در زمینه امالک موضوع 

مزایده، با ش��ماره تلفن 82109123 و09212201050 تم��اس حاصل نمایند. زمان 
بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت های مالک، نهادهای نظارتی و متقاضیان 
)حضور افراد متقاضی مجاز است( در سالن تالش )تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر 
از پارک وی( در تاریخ شنبه1398/10/28 و یکشنبه 1398/10/29 برگزار می گردد. 
اطالعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا از طریق س��ایت شستا www.ssic.ir به 

اطالع متقاضیان خواهد رسید.

آگهی مزایده عمومی امالک و مستغالت 
شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(  )مرحله اول(


