فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

1

آذربایجان شرقی

تبریز

2

آذربایجان غربی

ارومیه

3

اردبیل

اردبیل

4

اردبیل

مشگین شهر

5

قم

قم

6

البرز

کرج

7

تهران

تهران

8

تهران

تهران

آدرس

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل
یک باب تجاری در دو دهنه در سمت جنوب همکف به مساحت 100
یک واحد تجاری واقع در خیابان تبریز ،خیابان فردوسی،
روبروی پاساژ موالنا

626/2

قدرالسهم

105/1084

قدرالسهم

مترمربع بانضمام

ملک فاقد پایانکار است .تخلیه

زیرزمین (انبار تجاری) به مساحت  120مترمربع

است .اخذ پایانکار و هزینه های

همچنین سرقفلی دو باب مغازه در سمت شمال ملک و سرقفلی

462,100,000,000

طبقه اول و نیم طبقه فوقانی به غیر واگذار شده و بانک مالک عرصه و

مترتبه به عهده خریدار است .انتقال

خیابان 17شهریور-نرسیده
نقد و اقساط

آقای شهام فر

9144118045

به تقاطع شریعتی ،
ساختمان بانک ایران زمین

به صورت قطعی می باشد.

اعیان می باشد.
دارای گواهی پایانکار صادره در

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واقع در خیابان دانشکده  ،نبش خیابان  12متری فدک ،

85.1مترمربع بانضمام  3.5مترمربع انباری در همکف

9,361,000,000

آپارتمان میخک  ،2طبقه .11

تاریخ  .1384/05/11ملک تخلیه
است .انتقال به صورت قطعی می

آذربایجان غربی ،ارومیه،
نقد و اقساط

آقای حمید امین نژاد

0914-3613953

باشد.

میدان امام حسین،
ساختمان شهرآراء ،شعبه
بانک ایران زمین

همکف تجاری  93.75مترمربع بانضمام نیم طبقه تجاری  36مترمربع
زیرزمین (انبار تجاری) 90.95مترمربع
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان تجاری-
خدماتی واقع در سه راه دانش ،خیابان اسماعیل بیگ

6062/1

90.95

37/8895

240

یک واحد خدماتی به مساحت  96.15مترمربع واقع در طبقه اول
یک واحد خدماتی به مساحت  96.15مترمربع واقع در طبقه دوم

دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
148,000,000,000

 .1390/12/18ملک تخلیه است.

اردبیل ،سه راه دانش،
نقد و اقساط

آقای گل کار

0914-3522848

انتقال به صورت قطعی می باشد.

یک واحد خدماتی به مساحت  96.15مترمربع واقع در طبقه سوم

ابتدای خیابان نائبی ،بانک
ایران زمین

یک واحد خدماتی به مساحت  96.15مترمربع واقع در طبقه چهارم
ملک فاقد پایانکار است .ملک
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی مسکونی واقع در شهرک فرهنگیان ،فرعی 4

متصرف دار است .تخلیه و اخذ
127

8,500,000,000

پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه

مشگین شهر خیابان امام
نقد و اقساط

آقای موسوی

9141582644

به عهده خریدار است .انتقال به

مقابل پاساژ توحیدی،
بانک ایران زمین

صورت قطعی می باشد.

استان های اصفهان ،قم  ،مرکزی و چهارمحال و بختیاری
یک واحد به مساحت  245مترمربع واقع در طبقه همکف ( به
مساحت  212مترمربع دارای کاربری تجاری و به مساحت 33
شش دانگ یک دستگاه ساختمان تجاری  -مسکونی و
اقع در خیابان امام خمینی ،نرسیده به  20متری شهید

دارای گواهی پایان ساختمان صادره

مترمربع دارای کاربری مسکونی می باشد) بانضمام نیم طبقه تجاری
2516/3

به مساحت 45مترمربع

270.75

بهشتی ،پالک 100

144,780,000,000

زیرزمین تجاری به مساحت 245مترمربع

مورخ .1380/07/08ملک تخلیه
است .انتقال به صورت قطعی می

قم ،خیابان امام خمینی،
نقد و اقساط

آقای محمدرضا موالیی

09128535205

باشد.

یک واحد مسکونی به مساحت 255مترمربع واقع در طبقه اول

نرسیده به تقاطع شهید
بهشتی ،پالک  ،100شعبه
بانک ایران زمین

یک واحد مسکونی به مساحت 33مترمربع واقع در طبقه دوم

استان های البرز ،قزوین و زنجان
ملک متصرف دارد و فاقد پایانکار است.

شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در
عظیمیه ،میدان بعثت ،خیابان سرو شمالی ،کوچه شقایق،

161/7003

قدرالسهم

79.06مترمربع بانضمام پارکینگ  11.5مترمربع واقع در طبقه همکف انباری
2مترمربع واقع در خرپشته

پالک ،13طبقه سوم جنوبی ،واحد 5

11,068,000,000

تخلیه و اخذ پایانکار و پرداخت کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می

البرز ،خیابان شهید
نقد و اقساط

آقای رحمانی

0912-9380741

محقق ،بانک ایران زمین

باشد .انتقال به صورت قطعی میباشد.

استان تهران
وردآورد ،ابتدای بلوار وردآورد ،روبروی پمپ بنزین جنوبی
اتوبان

بهشتی ،نبش ده متری

تهران ،بلوار میرداماد،

4/902

81117.5

_

2,500,000,000,000

-

قدرالسهم

همکف به مساحت 108مترمربع

167,400,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

نقد و اقساط

آقای بابک استوار

0912 7246963

شمس تبریزی شمالی،
نبش نیک رأی ،ساختمان
بانک ایران زمین

ملک فاقد سند رسمی است .ملک
با کاربری فعالیت کسبی تجاری
بانک و از طریق قرارداد عادی
شش دانگ یک واحد تجاری واقع در شهرک اکباتان -فاز
 - 2میدان شهید صارمی  -مجتمع مگامال  -واحد G106

واگذار میگردد و اخذ هرگونه مجوز
به منظور تغییر کاربری به عهده
خریدار میباشد .ملک تا تاریخ
 1400/10/30دارای مستاجر
میباشد.

تهران ،بلوار میرداماد،
نقد و اقساط

آقای بابک استوار

0912 7246963

شمس تبریزی شمالی،
نبش نیک رأی ،ساختمان
بانک ایران زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

9

تهران

تهران

10

تهران

تهران

11

تهران

اسالمشهر

12

تهران

رباط کریم

13

تهران

رباط کریم

14

خراسان جنوبی

بشرویه

15

خراسان جنوبی

بیرجند

16

خراسان جنوبی

سرایان

17

خراسان جنوبی

سرایان

18

خراسان جنوبی

فردوس

آدرس

شش داانگ یک قطعه زمین واقع در زعفرانیه ،خیابان اعجازی،
خیابان حامد ،خیابان مردانی ،پالک 13

مساحت

پالک ثبتی

عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

67/962

168

4476/514738

قدرالسهم

_

توضیحات

شرایط پرداخت

های مترتبه به عهده خریدار است.

نقد و اقساط

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آقای بابک استوار

0912 7246963

انتقال به صورت قطعی می باشد.

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در افسریه،
خیابان  15متری اول ،خیابان شهید اعتمادی (کوچه ،)20
پالک  253طبقه سوم روی همکف

یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  65.06مترمربع بانضمام انباری
قطعه یک تفکیکی به مساحت  2.4مترمربع واقع در شمال غرب زیرزمین

نقد و اقساط

آقای بابک استوار

0912 7246963

خریدار است .انتقال به صورت
قطعی می باشد.

طبقه اول مسکونی  61.4مترمربع

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در شهرک مصطفی خمینی ،خیابان زرافشان ،کوچه،57

قدرالسهم

42/25673

پالک ،50طبقه اول

یک واحد پارکینگ به مساحت 10.8مترمربع
یک واحد انباری به مساحت  1.82مترمربع

نبش نیک رأی ،ساختمان

تهران ،بلوار میرداماد،

 .1397/06/15ملک متصرف دارد.
7,500,000,000

شمس تبریزی شمالی،
بانک ایران زمین

دارای گواهی ساختمان مورخ
تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر

نبش نیک رأی ،ساختمان

تهران ،بلوار میرداماد،

می باشد .اخذ پایانکار و تخلیه و
9,000,000,000

شمس تبریزی شمالی،
بانک ایران زمین

فاقد پایانکار است .دارای متصرف
کلیه هزینه های مترتبه به عهده

اسناد مزایده
تهران ،بلوار میرداماد،

ملک متصرف دارد .تخلیه و هزینه
252,000,000,000

آدرس جهت اخذ

نقد و اقساط

آقای بابک استوار

0912 7246963

عهده خریدار است .انتقال به صورت

شمس تبریزی شمالی،
نبش نیک رأی ،ساختمان
بانک ایران زمین

قطعی می باشد.
دارای گواهی ساختمان مورخ
طبقه اول شمالی به مساحت  63.19مترمربع که  1.56مترمربع آن

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در خیابان سپاه ،خیابان فرهنگ ششم ،پالک  ،12طبقه اول

قدرالسهم

115/9356

شمالی

بالکن است بانضمام پارکینگ شماره یک به مساحت  11مترمربع در

5,750,000,000

طبقه همکف

.1396/12/07

تهران ،بلوار میرداماد،

ملک متصرف دارد .تخلیه و

شمس تبریزی شمالی،

پرداخت کلیه هزینه های مترتبه به

نقد و اقساط

آقای بابک استوار

0912 7246963

عهده خریدار است .به صورت قطعی

نبش نیک رأی ،ساختمان
بانک ایران زمین

واگذار می گردد.
دارای گواهی ساختمان مورخ
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در خیابان سپاه ،خیابان فرهنگ ششم ،پالک  ،12طبقه دوم

قدرالسهم

115/9360

شمالی

طبقه دوم شمالی به مساحت  75.20مترمربع که  1.56مترمربع آن
بالکن است

6,050,000,000

.1396/12/07

تهران ،بلوار میرداماد،

ملک متصرف دارد .تخلیه و

شمس تبریزی شمالی،

پرداخت کلیه هزینه های مترتبه به

نقد و اقساط

آقای بابک استوار

0912 7246963

عهده خریدار است .به صورت قطعی

نبش نیک رأی ،ساختمان
بانک ایران زمین

واگذار می گردد.

استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
ملک متصرف دارد .فاقد پایانکار
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه واقع در بلوار انقالب
اسالمی ،انقالب  ،19پالک 13

است .تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه
2/5806

212

حدود  110متر همکف

5,745,000,000

4691/10

قدرالسهم

72.47

6,664,000,000

206/2063

موقوفه

53.81

752,000,000

86/929

202.93

 35مترمربع

714,000,000

149.01

_

12,666,000,000

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

نقد و اقساط

است .انتقال به صورت قطعی می

آقای سید مهدی
سیدی

بشرویه ،خیابان امام
0915-3353529

خمینی ،شعبه بانک ایران
زمین

باشد.
ملک فاقد پایانکار و متصرف دار
خیابان منتظری ،بین منتظری  3و  ،5ساختمان نگین ،طبقه
دوم ،واحد غربی

خراسان جنوبی ،بلوار

است .تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه
هزینه های مترتبه به عهده خریدار

نقد و اقساط

آقای هادی یعقوبی

0915-5629202

است .انتقال به صورت قطعی می

مدرس ،نبش خیابان
مدرس ،17بانک ایران
زمین

باشد.
ملک فاقد پایانکار و متصرف دار
شش دانک اعیان یک باب مغازه واقع در آیسک ،خیابان مطهری
نبش مطهری 20

است .تخلیه و اخذ پایانکارو کلیه
هزینه های مترتبه به عهده خریدار

شهر فردوس خیابان امام
نقد و اقساط

آقای عباس مؤدب

0915-1076747

است .انتقال به صورت قطعی می

خمینی شعبه بانک ایران
زمین

باشد.
فاقد پایانکار است .ملک متصرف
شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی واقع
در سه قلعه ،حاشیه میدان جهاد ،ابتدای خیابان پردیس

دارد .تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

شهر فردوس خیابان امام
نقد و اقساط

آقای عباس مؤدب

0915-1076747

است .انتقال به صورت قطعی می

زمین

باشد.
شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در حاشیه

تجمیع پالک های( 1/18735

بلوار امام رضا

)و 1/17176 1/17179

انتقال به صورت قطعی می باشد.

خمینی شعبه بانک ایران

شهر فردوس خیابان امام
نقد و اقساط

عباس مؤدب

0915-1076748

خمینی شعبه بانک ایران
زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

آدرس

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

دارای گواهی پایانکار صادره در
تاریخ  -1381/03/23ساختمان
19

سیستان و
بلوچستان

یک واحد مسکونی قدیمی به مساحت 120مترمربع واقع در طبقه

شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی واقع در خیابان
زابل

شهید مطهری ،خیابان مطهری ( 42کوچه منشعبه از خیابان

898/106

600

پادگان) ،پالک 20

همکف

مطابق نامه شماره  20452مورخ
26,460,000,000

یک واحد مسکونی نوساز به مساحت 230مترمربع

 95/09/11شهرداری زابل به

زابل ،خیابان امام خمینی،
نقد و اقساط

مجید شهریاری

0915-8546117

مساحت  113/75مترمربع در طرح

امام خمینی ، 20شعبه
بانک ایران زمین

تعریض قرار دارد .ملک تخلیه است.
انتقال به صورت قطعی می باشد.

استان های خراسان رضوی و شمالی
یک واحد انباری تجاری به مساحت 140مترمربع واقع در طبقه
20

خراسان رضوی

تربت جام

21

خراسان رضوی

خلیل آباد

22

خراسان رضوی

سبزوار

23

خراسان رضوی

سرخس

24

خراسان رضوی

فیض آباد

25

خراسان رضوی

قوچان

26

خراسان رضوی

کاشمر

27

خراسان رضوی

مشهد

شش دانگ یک دستگاه ساختمان تجاری واقع در خیابان
المهدی  -نبش کوچه المهدی 7

427/24

204.5

23/4794

71.2

زیرزمین
یک واحد تجاری به مساحت 140مترمربع واقع در طبقه همکف

فاقد پایانکار و تخلیه است .اخذ
129,000,000,000

یک واحد انبار تجاری به مساحت 100مترمربع واقع در طبقه اول
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تجاری واقع
در خیابان امام خمینی ،روبروی امام خمینی 14

یک واحد تجاری به مساحت  72مترمربع واقع در طبقه همکف
زیرزمین به مساحت 72مترمربع

پایانکار و هزینه های مترتبه به
عهده خریدار است .انتقال به صورت

خراسان رضوی ،خیابان
نقد و اقساط

آقای مهدی جهانگیری

0915-8868510

قطعی میباشد.

ایران زمین
کاشمر ،ابتدای خیابان امام

دارای پایانکار صادره مورخ
20,890,000,000

 .1389/10/30ملک تخلیه است.

امام خمینی ،بین امام
خمینی  35و  ،37بانک

نقد و اقساط

آقای محمد صادقی

0915-1305623

انتقال به صورت قطعی میباشد.

خمینی ،نبش مجتمع
تجاری شهرداری ،شعبه
بانک ایران زمین

ملک تخلیه و برای استفاده به
منظور بانک می باشد .اخذ موافقت
موقوفه بابت انتقال سرقفلی و
سرقفلی یک واحد تجاری واقع در خیابان بیهق ،میدان

 842فرعی از  840الی

امام خمینی

 844اصلی

سرقفلی

یک واحد تجاری به مساحت 96.48مترمربع

66,880,000,000

همچنین تغییر شغل و کلیه هزینه
های مترتبه بر عهده خریدار است.

خراسان رضوی ،خیابان
نقد و اقساط

آقای کرمانی

0915-5512820

بیهقی ،میدان امام
خمینی ،بانک ایران زمین

فاقد سند صلح سرقفلی است و حق
سرقفلی به صورت عادی واگذار می
گردد.
یک واحد تجاری به مساحت  86.8مترمربع واقع در طبقه همکف

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان تجاری -
مسکونی واقع در خیابان طالقانی غربی  ،بین طالقانی 20

1/2197

100.1

و خیابان شهید ایاز

بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت  26مترمربع
یک واحد مسکونی به مساحت 93.40مترمربع واقع در طبقه اول

دارای گواهی پایان ساختمان صادره
31,179,000,000

یک واحد مسکونی به مساحت 93.40مترمربع واقع در طبقه دوم

مورخ  .1384/12/23ملک تخلیه
است .انتقال به صورت قطعی می

خراسان رضوی ،خیابان
نقد و اقساط

آقای مهدی جهانگیری

0915-8868510

باشد.

امام خمینی ،بین امام
خمینی  35و  ،37بانک
ایران زمین

ملک فاقد پایانکار و تخلیه میباشد.
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تجاری واقع
در خیابان امام خمینی ،روبروی بانک مسکن

42/3255

40

1225/1

63.13

یک واحد انبار تجاری به مساحت 40متر مربع واقع در طبقه زیرزمین
یک واحد تجاری به مساحت 40مترمربع واقع در طبقه همکف

کلیه هزینههای اخذ پایانکار و سایر
17,500,000,000

هزینههای مترتبه به عهده خریدار

فیض آباد ،خیابان امام
نقد و اقساط

آقای رضا ذوالفقاری

09153336473

میباشد ..انتقال به صورت قطعی

خمینی ،شعبه بانک ایران
زمین

می باشد.
ملک فاقد پایانکار و تخلیه میباشد.
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در خیابان
امام خمینی ،بین چهارراه اول و دوم  ،پالک 67

یک واحد تجاری به مساحت  58مترمربع واقع در طبقه همکف
بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت  40مترمربع

کلیه هزینههای اخذ پایانکار و سایر
68,000,000,000

هزینههای مترتبه به عهده خریدار

شیروان ،خیابان امام رضا-
نقد و اقساط

آقای جواد ناهید

9124053264

روبروی مصلی شیروان ،

میباشد .انتقال به صورت قطعی

بانک ایران زمین

فاقد پایانکار است .ملک تخلیه

کاشمر ،ابتدای خیابان امام

است .اخذ پایانکار و هزینههای

خمینی ،نبش مجتمع

میباشد.
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تجاری-
مسکونی واقع در خیابان مدرس ،نرسیده به خیابان
منتظری

یک واحد انبار تجاری به مساحت 130.46مترمربع واقع در زیرزمین
3026/4674
3026/4675

129.3

یک واحد تجاری به مساحت  111مترمربع واقع در طبقه همکف
بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 46مترمربع

55,846,000,000

دو واحد مسکونی به مساحت 122.60مترمربع واقع در طبقه اول

شش دانگ دو باب مغازه واقع در بلوار مدرس ،بین مدرس

227/48

 4و  ،6پالک 18

127/49

به صورت قطعی می باشد.

یک واحد تجاری به مساحت  160.31مترمربع واقع در طبقه همکف
قدرالسهم

بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت  80مترمربع
یک واحد مسکونی به مساحت 79مترمربع واقع در طبقه اول

مترتبه به عهده خریدار است .انتقال

نقد و اقساط

آقای محمد صادقی

0915-1305623

بانک ایران زمین
خراسان رضوی ،خیابان

دارای گواهی پایان کار صادره مورخ
131,800,000,000

 .1391/08/21ملک تخلیه است.
انتقال به صورت قطعی می باشد.

تجاری شهرداری ،شعبه

نقد و اقساط

آقای مهدی جهانگیری

0915-8868510

امام خمینی ،بین امام
خمینی  35و  ،37بانک
ایران زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

28

خراسان رضوی

نیشابور

29

خوزستان

اهواز

30

خوزستان

اهواز

31

فارس

شیراز

32

فارس

شیراز

33

کرمانشاه

کرمانشاه

34

کرمانشاه

کرمانشاه

35

گیالن

املش

آدرس

شش دانگ عرصه و اعیان یک ساختمان کلنگی واقع در
خیابان فردوسی جنوبی ،دروازه عراق

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان
یک ساختمان کلنگی مشتمل بر  :در قسمت شمالی حدود 106

3887/3

365

مترمربع واقع زیرزمین ،و طبقه همکف حدود  106مترمربع بو در

17,950,000,000

ادامه  125مترمربع به صورت فقط سقف

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

ملک فاقد پایانکار است .تخلیه

نیشابور ،خیابان امام

است .اخذ پایانکار و هزینه های

خمینی ،روبروی

مترتبه به عهده خریدار است .انتقال

نقد و اقساط

آقای معید آذر کیش

9155182520

خیابان 17شهریور بانک

به صورت قطعی می باشد.

ایران زمین

دارای پایانکار صادره مورخ

اهواز ،چهارراه زند شرقی،

استان های خوزستان و لرستان
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واقع در خیابان زیتون کارگری ،خیابان عالمه ،روبروی

4545/710

قدرالسهم

یک واحد مسکونی به مساحت  92.49مترمربع(طبق سند) واقع در
طبقه اول

بانک صادرات

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی
واقع در خیابان زیتون کارگری ،خیابان عالمه ،روبروی

4545/929

قدرالسهم

یک واحد مسکونی به مساحت  92.49مترمربع(طبق سند) واقع در
طبقه دوم

بانک صادرات

 .1377/04/10ملک تخلیه است.
5,920,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

نبش خیابان قنادان زاده،
نقد و اقساط

آقای جودی زاده

061-35549881

اولویت فروش با خریدار ردیف های

استان خوزستان و لرستان

 29و  30می باشد.

بانک ایران زمین

دارای پایانکار صادره مورخ

اهواز ،چهارراه زند شرقی،

 .1377/04/10ملک تخلیه است.
5,642,000,000

ساختمان مدیریت شعب

انتقال به صورت قطعی می باشد.

نبش خیابان قنادان زاده،
نقد و اقساط

آقای جودی زاده

061-35549881

ساختمان مدیریت شعب

اولویت فروش با خریدار ردیف های

استان خوزستان و لرستان

 29و  30می باشد.

بانک ایران زمین

استان های فارس ،بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد
فاقد پایانکار است .ملک تخلیه
شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری واقع در
خیابان قاآنی شمالی ،روبروی کوچه  ،14نبش پاساژ ولی

339/32

قدرالسهم

یک واحد تجاری به مساحت  67.81مترمربع واقع در طبقه همکف
بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت  17مترمربع

عصر (عج)

است .اخذ پایانکار و کلیه هزینه
106,094,000,000

های مترتبه بر عهده خریدار می

فارس ،بلوار پاسداران،
نقد و اقساط

آقای تاجیک زاده

0917-1276122

باشد .انتقال به صورت قطعی می

روبروی خیابان شهید
آقایی ،بانک ایران زمین

باشد.
یک واحد تجاری به مساحت  80مترمربع واقع در طبقه همکف
شش دانگ عرصه و اعیان یک ساختمان تجاری مسکونی
واقع در خیابان اصالح نژاد ،ساختمان صدف

بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت  52مترمربع
1410/566

زیرزمین به مساحت 93.10مترمربع

155.2

دارای پایان کار صادره مورخ
57,791,000,000

یک واحد مسکونی به مساحت  93.10مترمربع واقع در طبقه اول

 .1379/07/18ملک تخلیه است

فارس ،بلوار پاسداران،
نقد و اقساط

آقای تاجیک زاده

0917-1276122

انتقال به صورت قطعی می باشد.

روبروی خیابان شهید
آقایی ،بانک ایران زمین

یک واحد مسکونی به مساحت  93.10مترمربع واقع در طبقه دوم

استان های غرب کشور
ملک فاقد پایانکار است .اخذ
شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری واقع در
میدان رفعتیه ،خیابان دکتر فاطمی ،مجتمع پاسارگاد

یک واحد تجاری به مساحت 140مترمربع واقع در طبقه همکف
148/119

بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 81مترمربع

قدرالسهم

(محل قدیم شعبه دکتر فاطمی)3410

کرمانشاه ،میدان آزادی،

پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه
125,250,000,000

یک واحد پارکینگ روباز به مساحت 18مترمربع

بر عهده خریدار است .ملک تخلیه

نقد و اقساط

آقای صادق فتاحی

0918-3894077

است .انتقال به صورت قطعی می

شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری واقع در
میدان نواب صفوی  ،خیابان رشید یاسمی

1299/5

قدرالسهم

444/409

338.2

زیرزمین (انبار تجاری) به مساحت 43.04مترمربع
یک واحد تجاری به مساحت 43.04مترمربع واقع در طبقه همکف

مدیریت شعب بانک ایران
زمین

باشد.

38,736,000,000

خیابان کارگر ،ساختمان

ملک تخلیه است .فاقد پایانکار

کرمانشاه ،میدان آزادی،

میباشد .اخذ پایانکار و هزینه های

خیابان کارگر ،ساختمان

مترتبه به عهده خریدار می باشد.

نقد و اقساط

آقای صادق فتاحی

0918-3894077

انتقال به صورت قطعی می باشد.

مدیریت شعب بانک ایران
زمین

استان گیالن
ملک فاقد پایانکار و تخلیه است.
قسمتی از عرصه و اعیان در حریم

یک باب ساختمان نیمه کاره واقع در رانکوه ،روستای
گرکرود ،نرسیده به کارخانه چای اتحاد ،کوچه جانباز
شهیدخانی.

یک واحد نیمه کاره به مساحت حدود  94مترمربع

4,000,000,000

تعریض راه قرار دارد .اخذ پایانکار و
هزینه های مترتبه به عهده خریدار
می باشد .انتقال به صورت قطعی
می باشد.

رودسر ،میدان
نقد و اقساط

آقای پورجعفر

0911-1442148

شهرداری،اول خیابان
انقالب  ،شعبه بانک ایران
زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

36

گیالن

آستارا

37

گیالن

آستارا

38

گیالن

خمام

39

گیالن

رشت

40

گیالن

رشت

41

گیالن

فومن

آدرس

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

دارای پایانکار مورخ .1392/01/19
ملک دارای متصرف است .تخلیه و

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در خیابان حکیم نظامی غربی ،ساختمان حاجی بصیر ،طبقه

130/19

قدرالسهم

106.61

6,300,000,000

سوم  ،واحد شمالی

کلیه هزینه های مترتبه به عهده

آستارا ،میدان شهرداری
نقد و اقساط

آقای فرید سخی کار

0911-6500401

خریدار است .انتقال به صورت

سابق ،شعبه بانک ایران
زمین

قطعی می باشد.
ملک فاقد پایانکار است .متصرف
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در خیابان فارابی ،روبروی رستوران عسکرزاده ،نبش کوچه دوم،

1483/108

قدرالسهم

طبقه اول

 108.19مترمربع که  8.29مترمنربع آن پیشرفتگی و 12.31
مترمربع آن بالکن مسقف است.

دارد .تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه
6,750,000,000

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

آستارا ،میدان شهرداری
نقد و اقساط

آقای فرید سخی کار

0911-6500401

است .انتقال به صورت قطعی می

سابق ،شعبه بانک ایران
زمین

باشد.
دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
 .1385/09/12ملک متصرفدار

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در خیابان امام خمینی ،کوچه سعادت ،کوچه عابدی راد ،پالک

رشت ،خیابان سعدی ،بلوار

4/5444

قدرالسهم

57.1

4,568,000,000

 ،177طبقه اول.

است و تخلیه به عهده خریدار می

نقد و اقساط

آقای الهی

0911-3365257

باشد .انتقال به صورت قطعی می

معلم ،نرسیده به
استانداری ،مدیریت شعب
بانک ایران زمین

باشد.
طبق استعالم شهرداری ملک به
یک واحد انباری به مساحت 36مترمربع واقع در طبقه همکف

شش دانگ یک ساختمان گلنگی و فرسوده واقع در
خیابان امام خمینی،بین چهارراه میکائیل و میدان

میزان  27مترمربع در طرح تعریض

4500/2

1806.6

فرهنگ ،جنب بانک صادرات

یک واحد تجاری به مساحت 250مترمربع واقع در طبقه همکف
یک واحد اداری به مساحت 250مترمربع واقع در طبقه اول

رشت ،خیابان سعدی ،بلوار

قرار دارد و رعایت عقبنشینی در
632,400,000,000

هنگام نوسازی الزامیست .ملک

نقد و اقساط

آقای الهی

0911-3365257

تخلیه است .به صورت قطعی واگذار

یک واحد اداری به مساحت 250مترمربع واقع در طبقه دوم

معلم ،نرسیده به
استانداری ،مدیریت شعب
بانک ایران زمین

می گردد و کلیه هزینه های مترتبه
به عهده خریدار می باشد.

یک قطعه زمین محصور به مساحت
 1777مترمربع پس از اصالحی
برابر  1771.20مترمربع با حق
آبچک در قسمتهای اول و سوم
حد غرب به مجاور ،دارای سابقه
پروانه ساختمان از شهرداری رشت
در  4طبقه (یک طبقه زیرزمین،

1519
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در خیابان امام خمینی،

1520

خیابان بحرالعلوم ،نرسیده به پاساژ امام رضا ،نبش کوی

1521

بازار

1793

طبقه همکف و دو طبقه باالی
1777

_

532,300,000,000

همکف) به مساحت کل اعیانی
 5034.97مترمربع بوده و شامل

رشت ،خیابان سعدی ،بلوار
نقد و اقساط

آقای الهی

0911-3365257

پارکینگ در تمام طبقات به

1792

معلم ،نرسیده به
استانداری ،مدیریت شعب
بانک ایران زمین

مساحت  2445.99مترمربع52 ،
واحد تجاری در تمام طبقات به
مساحت  2453.08مترمربع و یک
واحد بانک زیرزمین و همکف به
مساحت  135.90مترمربع .ملک
تخلیه است .انتقال به صورت قطعی
می باشد.
یک واحد مسکونی به مساحت  83.74مترمربع واقع در طبقه سوم

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در فومن ،خیابان شهید مطهری ،بعد از میدان نواب صفوی،
ساختمان نگین ،طبقه سوم.

680/6

قدرالسهم

به انضمام  24.96نیمطبقه فوقانی و تراس مسقف به مساحت 2.88
مترمربع و پارکینگ قطعه  6فکیکی به مساحت  13.1مترمربع در
طبقه همکف

فومن ،خیابان امام

دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
8,500,000,000

 .1386/07/28ملک تخلیه است.
انتقال بصورت قطعی می باشد.

نقد و اقساط

آقای تاشک

0911-5505828

خمینی،جنب بانک رفاه
کارگران  ،شعبه بانک ایران
زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

42

گیالن

الهیجان

43

مازندران

بهشهر

44

مازندران

بهشهر

45

مازندران

چالوس

46

مازندران

عباس آباد

47

مازندران

عباس آباد

48

مازندران

عباس آباد

49

مازندران

عباس آباد

50

مازندران

عباس آباد

51

مازندران

عباس آباد

52

مازندران

عباس آباد

آدرس

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

دارای گواهی پایانکار صادره
شش دانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان کاشف
شرقی ،خیابان شقایق ،کوچه شقایق یکم ،پالک  ،2واحد چهارم.

18/11015

 .1391/12/12ملک تخلیه است.

قدرالسهم

113.3

(وقف)

18,694,500,000

اخذ موافقت موقوفه و کلیه هزینه

گیالن ،میدان شهدا،
نقد و اقساط

آقای مختار احمدی

0911-9442434

های مترتبه بر عهده خریدار است.

ابتدای خیابان شهدا ،بانک
ایران زمین

انتقال به صورت قطعی می باشد.

استان های مازندران ،گلستان و سمنان
فاقد پایانکار می باشد .طبقه همکف
شش دانگ عرصه و اعیان یک ساختمان مسکونی واقع در
روستای شهید آباد ،خیابان والیت ،نبش کوچه بابایی

 2.787سهم از  6سهم عرصه و اعیان یک ساختمان مسکونی
واقع در نقاش محله ،انتهای کوچه سیدآقاجان.

یک واحد مسکونی به مساحت حدود  77مترمربع واقع در طبقه
20/1140

149.96

602/4

454.21

40/1604

368.15

همکف

متصرفدار است .اخذ پایانکار و
5,811,000,000

یک واحد مسکونی به مساحت حدود  90مترمربع واقع در طبقه اول

تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه به

نژاد ،روبروی پاساژ امام
نقد و اقساط

آقای غالمرضا همتی

0911-3535685

عهده خریدار است .انتقال به صورت

یک واحد مسکونی به مساحت  102.92مترمربع واقع در طبقه همکف
یک واحد مسکونی به مساحت  102.92مترمربع بانضمام حیات

بهشهر ،خ شهید هاشمی

توفیقی ،شعبه بانک ایران

وکالتی می باشد.

زمین

فاقد پایانکار است .ملک متصرف

بهشهر ،خ شهید هاشمی

دارد .اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه
12,823,000,000

خلوت به مساحت  60مترمربع واقع در طبقه اول

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

نژاد ،روبروی پاساژ امام
نقد و اقساط

آقای غالمرضا همتی

0911-3535685

می باشد .انتقال به صورت قطعی

شش دانگ عرصه و اعیان دو دستگاه ساختمان مسکونی واقع
در خیابان سعدی ،کوی میرزا کوچکخان ،جنب مدرسه دین و
دانش سابق.

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

شش دانگ یک قطعه زمین واقع در متل قو ،کالرآباد،
جنب شهرک بهشت دریا ،روستای جیسا

ساختمان شماره یک مشتمل بر سه باب مغازه هر کدام به مساحت
 19مترمربع (سرقفلی مغازه ها واگذار شده) واقع در طبقه همکف و

 1369/08/09ملک تخلیه است.

یک واحد مسکونی به ساحت  145متربع واقع در طبقه اول.

سر قفلی سه باب مغازه قبال واگذار

ساختمان شماره دو مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت 100

شده است.

مترمربع

انتقال بصورت قطعی می باشد.

زمین
چالوس ،خ امام خمینی،
نقد و اقساط

آقای بهنام محمودی

 0911-1964879نرسیده به چهار راه آزادی،
شعبه بانک ایران زمین
سلمانشهر ،خیابانامام

انتقال به صورت قطعی می باشد.

313/977

596

_

73,904,000,000

313/978

48

_

5,760,000,000

313/985

923

_

101,530,000,000

313/1006

654مترمربع که

_

65,400,000,000

313/1013

642

_

79,608,000,000

313/1016

700

_

56,000,000,000

313/1017

64

_

7,840,000,000

فروش ملک های ردیف  46الی 52

نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

بصورت یکجا می باشد.

نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

رضا،جنب مجتمع تجاری
برلیان  ،شعبه بانک ایران
زمین
سلمانشهر ،خیابانامام

انتقال به صورت قطعی می باشد.
نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

بصورت یکجا می باشد.

رضا،جنب مجتمع تجاری
برلیان  ،شعبه بانک ایران
زمین
سلمانشهر ،خیابانامام

انتقال به صورت قطعی می باشد.
نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

بصورت یکجا می باشد.

رضا،جنب مجتمع تجاری
برلیان  ،شعبه بانک ایران
زمین
سلمانشهر ،خیابانامام

انتقال به صورت قطعی می باشد.
بصورت یکجا می باشد.

برلیان  ،شعبه بانک ایران
زمین

بصورت یکجا می باشد.

فروش ملک های ردیف  46الی 52

رضا،جنب مجتمع تجاری

سلمانشهر ،خیابانامام

انتقال به صورت قطعی می باشد.

فروش ملک های ردیف  46الی 52

برلیان  ،شعبه بانک ایران
سلمانشهر ،خیابانامام

بصورت یکجا می باشد.

فروش ملک های ردیف  46الی 52

رضا،جنب مجتمع تجاری
زمین

انتقال به صورت قطعی می باشد.

فروش ملک های ردیف  46الی 52

برلیان  ،شعبه بانک ایران
زمین

بصورت یکجا می باشد.

فروش ملک های ردیف  46الی 52

رضا،جنب مجتمع تجاری

سلمانشهر ،خیابانامام

انتقال به صورت قطعی می باشد.
فروش ملک های ردیف  46الی 52

رضا ،نبش کوچه شهید
توفیقی ،شعبه بانک ایران

می باشد.
دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
47,260,000,000

رضا ،نبش کوچه شهید

نقد و اقساط

آقای مسعود رشیدی

9119932840

رضا،جنب مجتمع تجاری
برلیان  ،شعبه بانک ایران
زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

53

مازندران

نوشهر

54

مازندران

نوشهر

55

مازندران

نوشهر

56

مازندران

نوشهر

57

مازندران

نوشهر

58

مازندران

نوشهر

59

مازندران

نوشهر

60

مازندران

نوشهر

61

گلستان

آزادشهر

آدرس

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

4/22

1846

_

101,530,000,000

4/28

2205

_

121,275,000,000

4/29

2053

_

112,915,000,000

4/39

1824

_

100,320,000,000

4/42

1851

_

101,805,000,000

4/43

1973

_

108,515,000,000

4/49

1923

_

105,765,000,000

4/56

2336

_

128,480,000,000

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

همزمان ردیف های  53تا  60می

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک
ایران زمین

باشد.
ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار
شش دانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک بام دریا ،بین
نوشهر و نور ،منطقه چلندر ،روستای حمزه ده

است .انتقال به صورت قطعی می
باشد ..اولویت فروش با خریدار

نوشهر ،خیابان  15خرداد،
نقد و اقساط

آقای مرتضی داوودی

9122785260

میدان  15خرداد ،نبش
خیابان خاقانی ،شعبه بانک

همزمان ردیف های  53تا  60می

ایران زمین

فاقد پایانکار است .ملک متصرف دار

کردکوی ،خیابان ولیعصر،

است .اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه

قبل از میدان انقالب ،

باشد.
 1829سهم از  10438سهم عرصه واعیان از یک قطعه زمین با
بنای احداثی واقع در خیابان نواب صفوی (باهنر) ،خیابان 16
متری نواب ،کوچه شهید دولتی مقدم (کوچه والیت  ،)11بعد از
چهارراه ،بن بست اول ،سمت چپ

10/3112

104.38

طبقات همکف و اول مسکونی جمعا به مساحت  125مترمربع

1,052,000,000

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می
باشد .انتقال به صورت قطعی می باشد.

نقد و اقساط

آقای میثم بازاری

0911-7924102

جنب مسجد جامع ،شعبه
بانک ایران زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

62

گلستان

آق قال

63

گلستان

بندر ترکمن

64

گلستان

گرگان

65

گلستان

گرگان

66

گلستان

گرگان

67

گلستان

گرگان

68

گلستان

گنبد کاووس

69

سمنان

سمنان

70

سمنان

سمنان

آدرس

پالک ثبتی

بنای احداثی مسکونی واقع در خیابان شهید رجائی ،کوچه دکتر

1323

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
 7541سهم مشاع از  29675سهم مشاع از یک قطعه زمین با

296.75

مترمربع در دو طبقه 334.04

7,624,000,000

غنی (آیت) ،بن بست دوم (نیکوکار) سمت چپ

نقد و اقساط

آقای میثم بازاری

0911-7924102

عهده خریدار است .انتقال به صورت

 51.91سهم مشاع از 100سهم عرصه و اعیان یک

یک دستگاه آپارتمان 3طبقه روی پیلوت با مساحت تقریبی 475مترمربع

دستگاه آپارتمان واقع در خیابان شهید بهشتی ،کوچه
بهشت دهم ،انتهای کوچه سمت چپ

1/11836

233.42

مترمربع ،طبقه اول و دوم بصورت دوبلکس و به مساحت تقریبی

واقع در بلوار بهشت  ،کوچه بهشت  ،10انتهای کوچه

240مترمربع و طبقه سوم سوئیت به مساحت 40مترمربع به انضمام 75

سمت چپ

مترمربع تراس با سقف سفال می باشد).

12/17869

قدرالسهم

فرشته ،طبقه سوم ،واحد جنوبی

آن بالکن است بانضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت
7.77مترمربع واقع در طبقه پنج و پارکینگ قطعه ده تفکیکی به

نقد و اقساط

آقای میثم بازاری

0911-7924102

باشد .انتقال به صورت قطعی می باشد.

گلستان ،خیابان ولیعصر،

دارد و اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه
37,500,000,000

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

نقد و اقساط

خانم شهواری

0937-5071338

می باشد .انتقال به صورت قطعی

مساحت  12.5مترمربع واقع در زیرزمین یک

قبل از میدان انقالب ،
جنب مسجد جامع ،شعبه
بانک ایران زمین

فاقد پایانکار است .ملک متصرف

186.82مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه سوم که 20.48مترمربع

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در گرگان ،بلوار ناهارخوران ،عدالت  ،99پالک  ،73ساختمان

10,382,000,000

است .اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه

جنب مسجد جامع ،شعبه

کردکوی ،خیابان ولیعصر،

فاقد پایانکار است .ملک متصرف دار
هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می

قبل از میدان انقالب ،
بانک ایران زمین

قطعی می باشد.
(طبقه همکف شامل پاکینگ ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی به مساحت 120

اسناد مزایده
کردکوی ،خیابان ولیعصر،

.1384/10/10ملک متصرف دار
است .تخلیه و هزینه های مترتبه به

آدرس جهت اخذ

خیابان عدالت ،نبش
عدالت  ،11بانک ایران
زمین

می باشد.
دارای پایانکار صادره مورخ

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان با
کاربری رستوران واقع در کوی افسران ،میدان بسیج،

123/2530

616/30

رستوران سبز

همکف 471.94مترمربع مشتمل بر نمازخانه  ،پارکینگ و انباری
طبقات فوقانی  488 ،492.5و 488.32مترمربع

250,000,000,000

 1386/07/19میباشد.

گلستان ،خیابان ولیعصر،

ملک متصرف دارد .تخلیه و کلیه

خیابان عدالت ،نبش

هزینههای مترتبه بر عهده برنده

نقد و اقساط

خانم شهواری

0937-5071338

مزایده میباشد .انتقال به صورت

عدالت  ،11بانک ایران
زمین

قطعی می باشد.
دارای پایانکار صادره .1386/07/19
شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در ضلع جنوب
خیابان امام خمینی ،بین کوچه آفتاب  4و ( 6کوچه

گلستان ،خیابان ولیعصر،

ملک تخلیه است .اخذ موافقت
3804/6

موقوفه

27.5

11,500,000,000

شاهزاده قاسم)

موقوفه و هزینه های مترتبه به

نقد و اقساط

خانم شهواری

0937-5071338

عهده خریدار است .انتقال به صورت

خیابان عدالت ،نبش
عدالت  ،11بانک ایران
زمین

انتقال قرارداد اجاره اوقاف می باشد
عرصه و اعیان اوقافی می باشد.
ملک تخلیه و فاقد پایانکار است.

شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه واقع در ضلع جنوب
خیابان امام خمینی ،بین کوچه آفتاب  4و ( 6کوچه

3804/3

موقوفه

55

19,600,000,000

شاهزاده قاسم)

اخذ پایانکار و موافقت اوقاف و
هزینه های مترتبه به عهده خریدار

گلستان ،خیابان ولیعصر،
نقد و اقساط

خانم شهواری

0937-5071338

است .انتقال به صورت انتقال

خیابان عدالت ،نبش
عدالت  ،11بانک ایران
زمین

قرارداد اجاره اوقاف می باشد
همکف تجاری  76.21مترمربع
همکف با کاربری بالکن تجاری  110.33مترمربع
نیم طبقه مسکونی  150.96مترمربع

 32.96سهم مشاع از  100سهم عرصه و اعیان یک دستگاه
ساختمان مسکونی-تجاری واقع در گنبد کاووس ،خیابان شهید

فاقد پایانکار است .ملک متصرف

1/49451

445.7

مطهری (سرابی) ،نرسیده به چهارراه ولیعصر.

اول مسکونی دو واحد جمعاً  315.86مترمربع

گلستان ،میدان انقالب،

دارد .اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه
73,172,000,000

دوم مسکونی دو واحد جمعاً  315.86مترمربع

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

نقد و اقساط

می باشد .انتقال به صورت قطعی

سوم مسکونی دو واحد جمعاً  315.86مترمربع

آقای عبدالباسط
فرخنده

0911-2725244

ابتدای خیابان شهید
بهشتی ،خیابان طالقانی
غربی ،بانک ایران زمین

می باشد.

چهارم مسکونی دو واحد جمعاً  315.86مترمربع
فاقد پایانکار است .ملک تخلیه
2364.8

شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی نیمه
کاره با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهداء غربی ،شهداء 18

3701/0

1594.8

و  ،20مجتمع نیمهکاره  48واحدی.

(نیمه کاره)

است .اخذ پایانکار و کلیه هزینه
109,600,000,000

 6967.8مترمربع پروانه دارد.

های مترتبه بر عهده خریدار می

سمنان ،میدان مشاهیر،
نقد و اقساط

آقای حمید گلشن

0912-4737319

باشد .انتقال به صورت قطعی می

بلوار میرزای شیرازی،
بانک ایران زمین

باشد.
شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد خدماتی واقع در بلوار
میرزابزرگ شیرازی (باغ فردوس) ،نبش جنوبی کوچه مهدی
(یازدهم) ،مجتمع تجاری خدماتی همت ،طبقه زیرزمین ،واحد
شمالی.

دارای گواهی پایانکار صادره مورخ
2/2421

قدرالسهم

56.23

4,500,000,000

 .1392/05/12ملک تخلیه است.
انتقال به صورت قطعی می باشد.

سمنان ،میدان مشاهیر،
نقد و اقساط

آقای حمید گلشن

0912-4737319

بلوار میرزای شیرازی،
بانک ایران زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

71

سمنان

سمنان

72

سمنان

گرمسار

73

هرمزگان

کیش

74

هرمزگان

جزیره قشم

75

هرمزگان

جزیره قشم

76

هرمزگان

جزیره قشم

77

هرمزگان

جزیره قشم

78

هرمزگان

جزیره قشم

79

هرمزگان

جزیره قشم

80

هرمزگان

جزیره قشم

آدرس

پالک ثبتی

خدماتی واقع در میدان شهید بهشتی ،ضلع شمال غربی میدان،

1028/12

مساحت
عرصه

مبلغ پایه مزایده

اعیان

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان تجاری-

پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه

نیم طبقه تجاری به مساحت  57مترمربع واقع در طبقه همکف
143.64

شعبه

هماهنگی بازدید

اسناد مزایده

ملک فاقد پایانکار است .اخذ

یک واحد تجاری به مساحت  143.64مترمربع واقع در طبقه همکف بانضمام
انبار تجاری به مساحت  143.64مترمربع واقع در طبقه زمین

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ

78,945,000,000

به عهده خریدار می باشد .ملک

یک واحد خدماتی به مساحت  143.64مترمربع واقع در طبقه اول

تخلیه است .انتقال به صورت قطعی

یک واحد خدماتی به مساحت  143.64مترمربع واقع در طبقه دوم

می باشد.

سمنان ،میدان مشاهیر،
نقد و اقساط

آقای حمید گلشن

0912-4737319

بلوار میرزای شیرازی،
بانک ایران زمین

فاقد پایانکار است .ملک متصرف
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه
آپارتمان مسکونی واقع در خیابان شهید باهنر ،جنب هیئت

10/8048

قدرالسهم

ثاراهلل ،طبقه همکف

یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 141/15مترمربع واقع در
طبقه همکف یک ساختمان سه طبقه (زیرزمین و دو طبقه فوقانی)

دارد .اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه
4,250,000,000

هزینه های مترتبه بر عهده خریدار

نقد و اقساط

آقای رکن آبادی

0912-8320702

می باشد .انتقال به صورت قطعی

میدان امام خمینی ،ضلع
غربی

می باشد.

استان های کرمان و هرمزگان
همکف به مساحت 172.20مترمربع مشتمل بر5 :واحد پارکینگ به مساحت
138.55مترمربع 6 ،واحد انباری به مساحت 16.15مترمربع و راه پله
شش دانگ یک دستگاه ساختمان مسکونی واقع در شهرک
صدف ،فاز یک ،حنانه غربی ،شیدا دوم

5621/1295

576/9

1939/25769

قدرالسهم

18مترمربع
طبقه اول 222مترمربع مشتمل بر سه واحد مسکونی به مساحت

هرمزگان ،خیابان

دارای پایانکار صادره مورخ
169,000,000,000

 .1397/04/10ملک تخلیه است.

نقد و اقساط

آقای مصطفی غالمی

0917-1989699

انتقال به صورت قطعی می باشد.

203.6مترمربع و راه پله 18.4مترمربع

فردوسی ،بازار مرکز
تجاری کیش ،طبقه
همکف  ،بانک ایران زمین

طبقه دوم 221.70مترمربع مشتمل بر سه واحد مسکونی به مساحت

دارای پایانکار صادره مورخ
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان

یک واحد مسکونی به مساحت  89.95مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه

نرگس ،2پالک  ،7طبقه اول شمالی

1939/25770

قدرالسهم

نرگس ،2پالک  ،7طبقه اول جنوبی

1939/25771

قدرالسهم

یک که  5.13مترمربع آن بالکن جنوبی است بانضمام یک واحد انباری به
مساحت 1.98مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به مساحت

دوم که  6.21مترمربع آن بالکن شمالی است بانضمام یک واحد انباری به
مساحت  1.98مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به

1939/25772

قدرالسهم

نرگس ،2پالک  ،7طبقه دوم جنوبی

مساحت  1.98مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به

7,481,000,000

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع

1939/25773

قدرالسهم

نرگس ،2پالک  ،7طبقه سوم شمالی

نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

صورت یکجا به فروش می رسد..
دارای پایانکار صادره مورخ
 .1393/04/18ملک تخلیه است.
7,699,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

بلوار ولیعصر-مجتمع
نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

ملک های ردیف  74الی  81به

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

صورت یکجا به فروش می رسد..
دارای پایانکار صادره مورخ
 .1393/04/18ملک تخلیه است.
7,570,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

بلوار ولیعصر-مجتمع
نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

ملک های ردیف  74الی  81به

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

صورت یکجا به فروش می رسد..
دارای پایانکار صادره مورخ

یک واحد مسکونی به مساحت  89.95مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه
مساحت  3.13مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به

انتقال به صورت قطعی می باشد.

بلوار ولیعصر-مجتمع

ملک های ردیف  74الی  81به

مساحت 8مترمربع به مساحت همکف

سوم که  6.21مترمربع آن بالکن شمالی است بانضمام یک واحد انباری به

بانک ایران زمین

 .1393/04/18ملک تخلیه است.

یک واحد مسکونی به مساحت  88.42مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه
دوم که  5.13مترمربع آن بالکن جنوبی است بانضمام یک واحد انباری به

نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

دارای پایانکار صادره مورخ

مساحت 8مترمربع به مساحت همکف

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع

در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان

8مترمربع به مساحت همکف

صورت یکجا به فروش می رسد..

یک واحد مسکونی به مساحت  89.95مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه

نرگس ،2پالک  ،7طبقه دوم شمالی

در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان

مساحت 2.23مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به مساحت

ملک های ردیف  74الی  81به

8مترمربع به مساحت همکف

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان

یک که  6.21مترمربع آن بالکن شمالی است بانضمام یک واحد انباری به

7,609,000,000

یک واحد مسکونی به مساحت  88.42مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان

 .1393/04/18ملک تخلیه است.
انتقال به صورت قطعی می باشد.

بلوار ولیعصر-مجتمع
تجاری پردیس ،واحد، 26

 .1393/04/18ملک تخلیه است.
7,789,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

بلوار ولیعصر-مجتمع
نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

ملک های ردیف  74الی  81به

مساحت  8مترمربع به مساحت همکف

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

صورت یکجا به فروش می رسد..
دارای پایانکار صادره مورخ

شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان

 .1393/04/18ملک تخلیه است.

یک واحد مسکونی به مساحت 88.42مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه

1939/25774

قدرالسهم

نرگس ،2پالک  ،7طبقه سوم جنوبی

سوم که  5.13مترمربع آن بالکن جنوبی است .بانضمام یک واحد انباری به

7,658,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

مساحت  2.32مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به

ملک های ردیف  74الی  81به

مساحت 8مترمربع به مساحت همکف

صورت یکجا به فروش می رسد..

بلوار ولیعصر-مجتمع
نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

دارای پایانکار صادره مورخ
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان
نرگس ،2پالک  ،7طبقه چهارم شمالی

1939/25775

قدرالسهم

یک واحد مسکونی به مساحت  89.95مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه
چهارم که  6.21مترمربع آن بالکن شمالی است  .بانضمام یک واحد انباری به
مساحت  1.95مترمربع واقع در طبقه همکف

 .1393/04/18ملک تخلیه است.
7,137,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.
ملک های ردیف  74الی  81به
صورت یکجا به فروش می رسد..

بلوار ولیعصر-مجتمع
نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

فهرست امالک مزایده مرحله /1400/1م
ردیف

استان

شهر

81

هرمزگان

جزیره قشم

آدرس

پالک ثبتی

مساحت
عرصه

اعیان

مبلغ پایه مزایده

توضیحات

شرایط پرداخت

نماینده بانک جهت
هماهنگی بازدید

تلفن همراه

آدرس جهت اخذ
اسناد مزایده

دارای پایانکار صادره مورخ
شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع
در بلوارآزادگن ،شهرک سام و زال  ،خیابان نرگس ،خیابان
نرگس ،2پالک  ،7طبقه چهارم جنوبی

 .1393/04/18ملک تخلیه است.

یک واحد مسکونی به مساحت  88.42مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه

1939/25776

قدرالسهم

چهارم که  5.13مترمربع آن بالکن جنوبی است بانضمام یک واحد انباری به

7,039,000,000

انتقال به صورت قطعی می باشد.

مساحت  1.26مترمربع واقع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به

ملک های ردیف  74الی  81به

مساحت 8مترمربع به مساحت همکف

صورت یکجا به فروش می رسد..

بلوار ولیعصر-مجتمع
نقد و اقساط

آقای محمود محمودنیا

09173688197

تجاری پردیس ،واحد، 26
بانک ایران زمین

