متراژ(مترمربع)

ردیف

آدرس

پالک ثبتی

نوع ملک و کاربری

عرصه

اعیان

قیمت پایه مزایده
(ریال)

همکف حدود  150مترمربع با کاربری تجاری  70+متر مربع
1

2

تهران – خیابان انقالب اسالمی – خیابان نامجو – ایستگاه
مدرسه – پالک 59

تهران – نازی آباد – خیابان اکبر مشهدی (پارس) -بعد از بازار دوم –
جنب خ مددی – مجتمع تجاری پارس – طبقه اول

 634و  323فرعی

محل سابق شعبه بانک

از 6736اصلی

مسکن -تجاری

4731/16114

واحد تجاری(مغازه)

قدرالسهم

قدرالسهم

استان تهران – شهرک مارلیک – خیابان شیوا – خ شمشاد –
3

کوچه شمشاد  2مجتمع سبز اندشان -طبقه چهارم – سمت

انباری تجاری واقع در زیر زمین  83+متر مربع نیم طبقه

000ر000ر000ر28

تجاری

(نقد و اقساط)

 171متر مربع با سرقفلی که مقدار  14م.م آن پیشرفتگی
است مغازه تماما"مشرف به خیابان میباشد.

000ر000ر330ر12

 114/6متر مربع به انضمام بالکن مسقف به متراژ 1/83
2/32237

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

شمال شرق

متر مربع  11+متر مربع پارکینگ  6/03+متر مربع

000ر000ر860

انباری

استان تهران –فیروزکوه -شهرک کوهسار -خ پیام نور – کوچه
4

مهستان  4دست چپ روبروی فروهر– 3ساختمان چهار طبقه طبقه

24/1155

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 68/3متر مربع -بدون آسانسور

000ر000ر410

چهارم واحد 8
5

استان زنجان – زنجان – خیابان امام – چهاررا ه امیر کبیر –
محل سابق شعبه امیر کبیر زنجان

2/3045

مغازه تجاری

50

شامل یک مغازه دو دهانه به مساحت 50م.م +زیر
زمین به مساحت 50متر مربع+نیم طبقه 29م.م

000ر000ر075ر14

استان زنجان  -ابهر -خیابان شهید بهشتی – میدان آزادی – خ

6

معروفخانی – کوچه بهزیستی انتهای بن بست سعدی طبقه اول _ آپارتمان

122/6177

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 65/99متر مربع که  1/47متر مربع آن تراس میباشد .

000ر000ر610

سمت راست طبقه اول

استان زنجان– شهرستان خرمدره – خ امام خمینی – خ شهید
7

کاظمی – کوچه شهید کاظمی – کوچه شهید ایوبی – پالک

38/12960

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 82/63مترمبع – طبقه دوم شرقی

000ر000ر660

 -24طبقه دوم شرقی
استان زنجان  -ابهر -بلوار آزادگان – خیابان جهاد –  16متری
8

گروسی –  12متری الغدیر – مجتمع مسکونی الغدیر – بلوک

1/18250

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

52/12متر مربع بانضمام انباری به متراژ 1/55متر مربع

000ر000ر480

 13طبقه همکف
9

10

11

استان زنجان – کیلومتر  28جاده زنجان – میانه – روستای
یامچی – قطعه 2/49
استان زنجان – ابهر – شهرک دانشگاه – کوی فرعی – خیابان
 45متری CNG
استان خراسان رضوی – سبزوار – باالتر از میدان حاج
مالهادی سبزواری -خیابان طالقانی – نبش طالقانی 2

194/208

ساختمان مسکونی

856م.م

136/983

ساختمان مسکونی

160/25م.م

108م.م نوساز مسکونی67+م.م مسکونی قدیمی
ساز16+م.م نگهداری احشام80+م.م انباری

000ر000ر700

در چهار طبقه حدواً590م.م کالً در 7واحد – طبقات
اول تا سوم هر کدام دو واح = طبقه همکف 63م.م

000ر000ر950ر3

پارکینگ و  77م.م یک واحد به متراژ 77م.م
1695/10/12

قطعه زمین

525

با دارا بودن امتیاز  %75کاربری تجاری

000ر000ر975ر51

2052/1/2

مغازه تجاری

قدرالسهم

179متر مربع – طبقه همکف

000ر000ر000ر43

استان خراسان رضوی – مشهد – میدان سراب – ابتدای
12

خیابان چمران – طبقه همکف محل سابق شعبه شهید مدرس
مشهد

13
14
15

استان خراسان رضوی – مشهد – قاسم آباد -انتهای بلوار حجاب –
بین رستگاری 4و6
استان گیالن  -بندر انزلی – خیابان شهید مطهری – خیابان
شهید فعال فالح  -بن بست آرتیمیس ساختمان آرتیمیس
استان گیالن  -بندرانزلی – غازیان – ساحل قو -شریعتی – 3
ساختمان بهرنگ روبروی مجتمع قو-سمت غربی طبقه 3

باقیمانده 30535
15/10651
643/7784

استان گیالن  -بندر انزلی -میدان شهیدان کریم بخش –
16

کوچه جنب پایگاه بسیج – کوچه شهید شکری بن بست

17

18

آگهی
استان گیالن  -الهیجان – خیابان دانش بعد از کوچه نهم -
روبروی مدرسه شهید مرتضی آوینی

1696/5060

19

20

حسینی پناه
استان گیالن – آستارا – خیابان امام خمینی – پشت مسجد

21

جامع – خیابان محرم نژاد -ابتدای کوچه اصغری بن بست
اول شمالی جنب دبستان افروز

22
23
24

استان گیالن – بندرانزلی -غازیان – بلوار معلم – خیابان یازدهم –
پالک 71و 73
استان گیالن-صومعه سرا – خیابان برش نورد – کوچه
حسینی پناه
استان گیالن -تالش –  20متری جمهوری اسالمی – مجتمع
بسیجیان بلوک  15طبقه چهارم غربی

(در مرحله سفت

223/97

22/516

منزل مسکونی

223

 22مفروز و مجزی

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

فرعی  269اصلی
شده از333
1273و1274

جامع لنگرود
استان گیالن-صومعه سرا – خیابان برش نورد – کوچه

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

کاری)

استان گیالن  -لنگرود – خیابان شهید دکتر بهشتی – نبش
کوچه مسجد جامع (کوچه بالل)محل سابق شعبه مسجد

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

ساختمان نیمه تمام

سمت راست انتهای بن بست ساختمان نیمه تمام
استان گیالن – ماسال – خیابان سردار جنگل – کوچه شهید

قطعه زمین

3510

315/1796
قطعه 7
پالک14/64
643/6164

محل سابق شعبه
بانک(سرقفلی)

سرقفلی

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

آپارتمان مسکونی

315/1799

آپارتمان مسکونی

10/2854

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

کاربری اداری
 100/21مترمربع بانضمام انباری به مساحت 4/18

000ر000ر500ر33
000ر000ر822

مترمربع
 66/62متر مربع که از آن مقدار  3/96مترمربع بالکن و
 5/52متر مربع پیش رفتگی است – دارای آسانسور
مجوز  730/83مترمربع لیکن به نظر میرسدبا زیر بنای
موجود اندکی مغایر باشد.
همکف  56م.م مسکونی  +طبقه اول مسکونی به
مساحت 136م.م
 99/60متر مربع به انضمام  16/03متر مربع پارکینگ –
طبقه سوم
 59متر مربع – دارای بالکن به مساحت حدود  18متر
مربع
به مساحت 75/84م .م طبقه دوم بانضمام پارکینگ و
انباری
مساحت  92/80متر مربع واقع در طبقه چهارم شرقی
(بدون آسانسور)بانضمام پارکینگ قطعه 4
حدود  78متر مربع سمت شمالی طبقه همکف
به مساحت 75/84م .م طبقه سوم بانضمام پارکینگ و

قدرالسهم

انباری

قدرالسهم

 67/12متر مربع  – -بدون آسانسور

000ر000ر800

000ر000ر700ر3

000ر000ر200ر1

000ر000ر950

000ر000ر250ر19

000ر000ر200ر1

000ر000ر140ر1

000ر840ر747
000ر000ر150ر1
000ر000ر250

استان گیالن – آستارا  -شهرک عباس آباد – خیابان نبوت – غالم
25

محله – روبروی مسجد حضرت ابوالفضل – مجتمع مسکونی –

7/2738

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

90م.م بانضمام پارکینگ و انباری

000ر000ر600

بسیجیان – بلوک شمالی – طبقه 1
26
27

استان گیالن – لنگرود – لیال شهر – خیابان شهید واحدی – کوچه
واحدی  17سمت راست
استان گیالن – رشت – بلوار الکان – پل طالشان – مجتمع گلدیس –
بلوک  307طبقه سوم شرقی

859/305

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

59م.م طبقه همکف

000ر000ر610

39/2194

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

61م.م تراس دارد.

000ر000ر495

28

استان گیالن – رشت – خیابان بحرالعلوم – کوچه معتمدی

1812/6

عرصه و اعیان مغازه تجاری

قدرالسهم

29

استان گیالن – رشت – خیابان بحرالعلوم – کوچه معتمدی

1812/8

عرصه و اعیان مغازه تجاری

قدرالسهم

مغازه به مساحت  21/51م.م نیم طبقه به متراژ1/9م.م
مغازه به مساحت  28/45م.م نیم طبقه به متراژ1/9م.م

000ر000ر750
000ر000ر600

استان گیالن  -تالش – میدان امام علی – خیابان جعفر طیار
–کوچه جعفر طیار  6عمارت منوچهر  –2سمت شرقی طبقه

30

9/6907

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 90/34متر مربع – دارای آسانسور -فاقد پارکینگ

000ر000ر900

پنجم
استان گیالن – لنگرود -اطاقور -قبل از پل – روبروی شهرک

31

صنعتی ساختمان –  8واحدی -طبقه همکف

20/817

استان گیالن-شهرستان رشت – کوی رودبارتان – کوچه شاه
32

عمو – حد فاصل دو دستگاه ساختمان مجاور حد شرقی پالک

2404

 63و67

33

34

35

استان گیالن -رودسر-شهرک شهید انصاری – ابتدای خیابان
الغدیر -دست راست بن بست اول

استان گیالن –لنگرود -خیابان شریعتی (گمرکات) -کوچه
جمشیدی – کوچه دوم
استان گیالن – الهیجان – خیابان طالقانی ششم – کوچه
حکیم شمالی 12

آپارتمان مسکونی
خانه مسکونی(طبقه
همکف نیمه تمام)

 50متر مربع طبقه همکف

قدرالسهم

000ر000ر330

در  4طبقه ،طبقه همکف حدود107متر مربع +هر طبقه
214/45

دو واحد مسکونی که واحدهای شمالی حدود 62/70

000ر000ر400ر4

متر مربع و واحد های جنوبی حدود  57/40متر مربع

72/4037

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 49مترمربع طبقه اول شرقی -بانضمام پارکینگ

000ر000ر560

1808/188

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

75/53م.م  -طبقه اول – با پارکینگ

000ر000ر880

1115/118

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

به مساحت  43/25متر مربع واقع در طبقه اول سمت
شرقی

000ر000ر580

استان گیالن -رضوان شهر -خیابان امام – نرسیده به میدان نماز –
36

خیابان بسیج – سمت راست – ساختمان نگین -طبقه ششم – سمت

1/1325

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

96/75متر مربع دارای آسانسور بانضمام پارکینگ و انباری

000ر000ر700

شرقی
37

38

39

40

41

استان مازندران – تنکابن – پشت آموزش و پرورش – خ شهید
مطهری – بن بست مطهری 8
استان مازندران – قائم شهر – خ کوچکسرا -میدان بسیج –
نبش شقایق  – 22مجتمع میالد نور -10طبقه دوم جنوبی
استان مازندران– قائم شهر-خیابان تهران – کوچه البرز ( 95
نوبنیاد)
استان مازندران – محمود آباد – بلوار امام – کوی نسیم –
سمت راست درب پنجم – پالک 8
استان مازندران –جاده ساری به سمنان– روستای شکتا –
کوچه بهاران 5پالک 647طبقه اول

1/3690

ملک مسکونی

640اوقافی

19/4348/12014

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

25/21/35

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

47/544

عرصه و اعیان

991

مطابق پروانه ساختمانی 21واحد مسکونی در سه طبقه پیش
بینی شده که تنها تعدادی ستونهای بتنی اجرا گردیده است.
91/5متر مربع بانضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه
دوم جنوبی – ملک چهار طبقه
 81/20مترمربع بانضمام  2/50مترمربع تراس -طبقه
اول غربی
مساحت عرصه پس از تعریض حدود  972/3متر مربع
اعیان قدیمی و فرسوده به مساحت حدود  145متر
مربع

000ر000ر000ر4

000ر000ر000ر1

000ر000ر750
000ر000ر744ر7
(نقد و اقساط)

136/1197

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

حدود 100متر مربع

000ر000ر450

736/122

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 56متر مربع – بدون آسانسور

000ر000ر504

استان مازندران -بهشهر -خیابان امام – روبروی بازار روز-
42

کوچه شاه محمدی (کوچه  –)16مجتمع کبیری سمت چپ –
طبقه سوم شرقی

43

44
45
46
47

48

49
50

استان مازندران -ساری– بلوار طالقانی – خیابان دانش –
کوچه دانش – 25پالک 5
استان مازندران  -آمل – بلوار طالب آملی-کوچه دریای 22
کوچه شهید نجفدری  6پالک  26طبقه همکف
استان مازندران – گلوگاه – خیابان  17شهریور – کوچه شهید
غالمی
استان مازندران – بابلسر--بلوار طالقانی – طالقانی – 2
آپارتمان مهر – طبقه چهارم
استان مازندران – محمود آباد – روستای عبداله آباد – خیابان
امام رضا – امام رضای یکم
استان مازندران  -ساری  -بلوار آزادی -طبقه فوقانی شعبه بانک
مسکن – طبقه دوم
استان مازندران  -ساری  -بلوار آزادی -طبقه فوقانی شعبه بانک
مسکن – طبقه سوم
استان مازندران  -ساری  -بلوار آزادی -طبقه فوقانی شعبه بانک
مسکن – طبقه چهارم

در صورت تعریض عرصه به222م.م کاهش می یابد در
2/6996

خانه مسکونی

248

1571/44

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

دو طبقه به مساحت  343متر م0ربع  52+متر مربع
زیرزمین

2782/4013

آپارتمان مسکونی

قدر السهم

4006/25838

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

119/194

خانه مسکونی

237

83/118

83/117
83/118

آپارتمان مسکونی با موقعیت
تجاری
آپارتمان مسکونی با موقعیت
تجاری
آپارتمان مسکونی با موقعیت
تجاری

 60متر مربع دارای پارکینگ به مساحت  27/30متر
مربع و انباری به متراژ 2/43مترمربع
طبقه اول – کالً در دو طبقه به مساحت  98متر
مربع(عرصه مشاعی  210متر مربع)
حدود  80متر مربع دارای تراس و انباری و
فاقد پارکینگ و آسانسور
اعیانی به مساحت  90متر مربع در یک طبقه

000ر000ر730ر2
000ر000ر540
000ر000ر400
000ر000ر700
000ر000ر480

قدرالسهم

 200/30مترمربع – جنوبی دارای آسانسور

000ر300ر206ر4

قدرالسهم

 200/30مترمربع  -جنوبی دارای آسانسور

000ر450ر306ر4

قدرالسهم

 200/30مترمربع  -جنوبی دارای آسانسور

.
000ر600ر406ر4

استان مازندران -بهشهر -خیابان امام خمینی – کوچه افشین
51

– کوچه آقا پور -مجتمع مسکونی فرانک  – 4طبقه دوم واحد

2432/4866

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

به مساحت  90مترمربع دارای تراس و انباری

000ر400ر725

شرقی
استان مازندران – بهشهر – خیابان امام خمینی – خیابان 17
52

شهریور –  20متری آیت اهلل غفاری – نبش کوچه غفاری نهم

26/2538

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

– جنب ساختمان مسکن مهر -طبقه دوم واحد غربی
استان مازندران – آمل – بلوار منفرد نیاکی – خیابان ازادگان
53

– (انتهای امیر  -)5شهرک صبا – بلوک (1بلوک 9ثبتی )-

826/1305

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

به مساحت  68 /47متر مربع به انضمام پارکینگ
،انباری و تراس مسقف بدون آسانسور
به مساحت 57/42متر مربع طبقه همکف واحد شمال
غربی

واحد 3
54
55
56
57
58
59
60
61

استان قزوین – محمدیه – خیابان شهید رجائی – خیابان
زراد -مجتمع میالد -ورودی  -3طبقه  2جنوبشرقی
استان سمنان – مهدی شهر – خیابان امام – کوچه حد جنوبی بانک
تجارت کوچه محمد اسماعیل سیف علیان – بن بست اول حد شمالی
استان سمنان -مهدی شهر – زیارت – میدان والیت – کوچه
میثم – جنب منزل مسکونی
استان سمنان – گرمسار – شهرستان آرادان – خیابان شهید بهشتی
– خیابان شهید باهنر – روبروی نجاری – طبقه سوم
استان سمنان – سرخه – شهرک امام – خیابان شهید مدنی – مجتمع
مسکونی خیبر یک – طبقه اول – واحد 6
استان سمنان – خیابان حکیم الهی – نبش شرقی کوچه
حکیم الهی  -21/1واحد  4طبقه دوم شمالی
استان سمنان – مهدی شهر – بلوار نماز – پشت شرکت گاز – برج دو
قلوی  48واحدی – طبقه 5
استان سمنان – مهدی شهر – میدان امام – خیابان امام

31/16699و 32
اصلی

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

592/ 8

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

2862/ 198

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

82/2879

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

3046/110

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

8035//42

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

 53/3متر مربع
58م.م -طبقه اول جنوبی بدون پارکینگ و انباری
107م.م که مقدار  4/70م.م آن بالکن مسقف میباشد
واقع در طبقه همکف
73م.م طبقه سوم شرقی – بانضمام بالکن مسقف ،پارکینگ و
انباری – فاقد آسانسور
60/99م.م
حدود  74متر مربع بدون پارکینگ و انباری

000ر000ر570

000ر000ر520

000ر390ر442
 000ر000ر321
000ر000ر595
000ر160ر402
000ر950ر304
000ر000ر480

2435/54

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

به مساحت  77متر مربع – دارای آسانسور ،پارکینگ و انباری

000ر000ر386

2388/7

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

به مساحت 77متر مربع – طبقه اول دارای بالکن

093ر923ر445

استان سمنان -دامغان -بلوار خرمشهر – کوچه سوم خرداد – کوچه
62

66/8

ساختمان مسکونی

259

6202/5

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

مقاومت

186پیلوت و پارکینگ186+همکف186+طبقه اول+
 186متر مربع طبقه دوم (پیشرفت عملیات ساختمانی )%60

000ر000ر500ر3

استان سمنان – بلوار حکیم الهی – انتهای حکیم الهی -38بعد از
63

چهار سوق – کوچه بن بست سمت راست ساختمان  6واحدی – طبقه

طبقه اول حدود  57متر مربع بانضمام پارکینگ

000ر620ر343

اول
64

65

استان خراسان شمالی – بجنورد -ضلع شمال شرقی تقاطع
خیابان طالقانی و شریعتی  -محل سابق شعبه مرکزی بجنورد
استان خراسان شمالی  -گرمه -خ انقالب – روبروی بانک
صادرات

2447و 2446

220/76/986

استان خراسان شمالی – بجنورد – خیابان امام خمینی شرقی
66

– روبروی مجتمع طالی سفید – پالک شهرداری 363و پالک

281/3

شهرداری در ضلع شمال
67
68
69

70

استان کرمانشاه – اسالم آباد غرب – بعد از چهارراه شهید محمدی –
کوچه جم خانه – کوچه بن بست – روبروی مدرسه شهید پرویزی
استان کرمانشاه -کرمانشاه – حکمت آباد – خیابان فجر –
روبروی نانوائی – پالک 21
استان کرمانشاه – کرمانشاه – خیابان بهار – کوی ده متری
شمس دولت آبادی پالک  – 16مجتمع نیکان طبقه اول
استان کرمانشاه – اسد آباد – شهرک جانبازان – بلوار حاج
کاظم حمزه ای – سمت راست انتهای آخرین خیابان
استان کرمانشاه – کرمانشاه – چهارراه مدرس(اجاق) -خیابان چهل

71

متری مطهری غربی – باالتر از مسجد هاشمی – مجتمع تجاری نظری

29/4136

72

73

75

76

تجاری و مسکونی
قطعه زمین با کاربری
تجاری  -مسکونی
ساختمان مسکونی

66/706

ساختمان مسکونی

204/25

قسمتی از پالک باقیمانده
562
24/112

حق سرقفلی و کسب و پیشه
خانه مسکونی

78
79

بلوار شهید خسرو پور -نبش کوچه زرین
استان چهارمحال و بختیاری -فارسان – چلیچه – خیابان اسعدیه –
خ جنب مدرسه  22بهمن – بن بست دوم انتهای بن بست

191

20280

 211/48متر

8/3238

4و156/5

ملک صنعتی

15980

52/1960

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

107/1087

آپارتمان مسکونی

مربع

80

چپ – فرعی اول سمت راست – فرعی اول سمت چپ – پالک

4789/240

386/915

قطعه زمین
خانه مسکونی

عرصه
اوقافی
179
218

81

حق سرقفلی دو باب مغازه تجاری هر کدام به مساحت 67متر
مربع واقع در طبقه دوم و سوم مجتمع تجاری
 90متر مربع با انشعاب آب وبرق

000ر000ر819ر3
000ر000ر350

 2672شامل ساختمان نگهبانی ،استخر،پارکینگ و
سوله تولید کوره آجرپزی (غیر دایر)

500ر068ر073ر11

 182متر مربع بنای کلنگی

000ر000ر380

به مساحت  125و ساختمان اداری  228متر مربع

000ر000ر200ر13

به مساحت 59/54متر مربع

000ر000ر610

به مساحت 112/45متر مربع

000ر000ر910

قطعه زمین
حدود  72متر مربع بصورت انباری قدیمی و ب

000ر000ر610ر5
000ر725ر622

اعیانی به مساحت  320متر مربع  -ساختمانی دو
3851

ساختمان مسکونی

240/80

طبقه نیمه کاره شامل چهار واحد (دو واحد طبقه

000ر000ر210ر1

همکف و دو واحد طبقه اول) -در مرحله سفت کاری

استان بوشهر – شهر جدید عالی شهر – سمت جنوبشرقی –
چپ – فرعی اول سمت راست – فرعی اول سمت چپ – پالک

طبقه همکف در حد گچ خاک و طبقه اول سفیدکاری

000.ر875ر444ر1

بانضمام انشعابات

7
خیابان جنوبی میدان فایز (خیابان نیایش) -فرعی اول سمت

000ر420ر722ر2

شامل سه سوله به مساحتهای 774،1070و ، 765انباری

استان بوشهر – شهر جدید عالی شهر – سمت جنوبشرقی –
خیابان جنوبی میدان فایز (خیابان نیایش) -فرعی اول سمت

بدون پارکینگ

000ر800ر527

پالک  1939اصلی

واحد 5
استان اصفهان – اصفهان – خیابان هزار جریب – کوی امام-

-

خانه مسکونی کلنگی

استان اصفهان – زرین شهر – بلوار سعدی – روبروی اداره
77

 175متر مربع – طبقه اول – دارای آسانسور

000ر158ر885

3516الی3518

– شهرک توال خیابان سایت مصالح – جنب شرکت سامان

اوقاف – مجتمع تجاری مسکونی امام خمینی – طبقه سوم –

یک طبقه به مساحت  130متر مربع

000ر840ر149ر10

شده

 3527مجزی شده از

سعدی – مجتمع مسکونی سرصفا -طبقه همکف

200متر مربع

000ر100ر304ر5

در دو طبقه ،همکف و اول به مساحت  135متر مربع که

اداری و رفاهی)

استان اصفهان – نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی – خیابان

155

152/168

استان هرمزگان  -جزیره قشم  -جاده سایت قشم – درگهان

صنعتی بهاران – محل سابق شرکت شیمی پالست

182

آپارتمان مسکونی

3522،الی

استان اصفهان – کاشان –جاده قدیم قم کاشان – شهرک

قطعه زمین محصور شده

قدرالسهم

 3524،3526الی

ارشاد – کوچه روبروی فرمانداری – پالک جنوبی – نبش کوچه

89/9

 89/9م .م مسکونی

142/136

کار  :کابری تولیدی ،انبار ،

استان هرمزگان – شهرستان رودان – معز اباد – جنوب خیابان

 89/9متر مربع دو باب تجاری همکف  +طبقه اول

خانه مسکونی

شرکت صنعتی (طبق پایان

بتن قشم
74

مسکونی

207/64

مربع تقلیل می یابد).

205

– طبقه دوم
استان کرمانشاه – اسالم آباد غرب – روستای لرینی آجودانی

ساختمان تجاری

در سه طبقه با زیر بنای  732متر مربع (در صورت
تعریض خیابان و تخریب ساختمان عرصه به  137متر

000ر800ر182ر47

اعیانی به مساحت  180متر مربع  -ساختمانی دو طبقه
3850

ساختمان مسکونی

180

نیمه کاره شامل طبقه همکف و اول در مرحله سفت

000ر000ر790

کاری

2

شامل ساختمان اداری ،غذاخوری،سوله  ،کنترل کوره پخت
82

استان اردبیل – کیلومتر  16جاده اردبیل  -نمین – محل سابق
کارخانه تولید آهک ماشینی آذربایجان

375/203

ساختمان و کارخانه

35002

آهک ،اتاق باسکول و نگهبانی ،ساختمان ترانس برق،ساختمان
منبع آب و چاه و موتورخانه به همراه کلیه ماشین آالت خط

400ر542ر764ر20

تولید و تاسیسات جانبی
83
84
85

86

87

88

89

90

91

استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان

268/12566
قطعه یک تفکیکی
268/12567
قطعه دو تفکیکی
268/12568
قطعه سه تفکیکی

مغازه تجاری

قدرالسهم

 22/12متر مربع با ارتفاع  3/7متر

000ر000ر990

مغازه تجاری

قدرالسهم

 26/79متر مربع با ارتفاع 3/7متر

000ر000ر100ر1

مغازه تجاری

قدرالسهم

 19/47با ارتفاع  3 /7متر

000ر000ر890

مغازه تجاری

قدرالسهم

 25/81با ارتفاع  3/7متر

000ر000ر150ر1

268/12569
قطعه چهار
تفکیکی
268/12570
قطعه پنج تفکیکی

مغازه تجاری

قدرالسهم

 32/88متر مربع با ارتفاع  3/7متر

000ر000ر450ر1

مغازه تجاری

قدرالسهم

 31/51متر مربع با ارتفاع  3/7متر

000ر000ر240ر1

268/12572
قطعه هفت
تفکیکی
268/12573
قطعه هشت

مغازه تجاری

قدرالسهم

 33/04متر مربع با ارتفاع  3/7متر

000ر000ر270ر1

تفکیکی
268/12574
قطعه نه تفکیکی

مغازه تجاری

قدرالسهم

 24/28متر مربع با ارتفاع 3/7

000ر000ر850

268/12575
قطعه ده
تفکیکی

مغازه تجاری

قدرالسهم

 21/72متر مربع بانضمام  8/3متر مربع بالکن تجاری

000ر000ر720

92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103
104
105
106
107
108

109

110
111

استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – گرگان – نبش تقاطع بلوار بهارستان و
رسالت – مجتمع بهارستان
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه همکف
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه اول
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه دوم شمالی
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه دوم جنوبی
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه سوم
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه چهارم
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه پنجم شمالی
استان گلستان – آزاد شهر -خیابان امام – کوچه والیت -4
مجتمع مسکونی -طبقه پنجم-واحد وسط

268/12576
قطعه  11تفکیکی
268/12577
قطعه 12تفکیکی
268/12578
قطعه 13تفکیکی
268/12579
قطعه 14تفکیکی
268/12580
قطعه 15تفکیکی
268/12581
قطعه 16تفکیکی
268/12582
قطعه  17تفکیکی
268/12583
قطعه  18تفکیکی

مغازه تجاری

قدرالسهم

 17/83متر مربع بانضمام  5/66بالکن تجاری

000ر000ر570

مغازه تجاری

قدرالسهم

 16/96متر مربع

000ر000ر520

مغازه تجاری

قدرالسهم

 16/22متر مربع

000ر000ر500

مغازه تجاری

قدرالسهم

مغازه تجاری

قدرالسهم

 23/03متر مربع بانضمام  9/59مترمربع بالکن تجاری
 22/73متر مربع بانضمام  9/44متر مربع بالکن
تجاری

000ر000ر760
000ر000ر860

مغازه تجاری

قدرالسهم

 33/6متر مربع

000ر000ر180ر1

مغازه تجاری

قدرالسهم

 32/72متر مربع بانضمام  14/63متر مربع باکن تجاری

000ر000ر080ر1

مغازه تجاری

قدرالسهم

 35/47متر مربع

000ر000ر080ر1

مغازه تجاری

قدرالسهم

 74/75متر مربع بانضمام  25/2متر مربع بالکن تجاری

000ر000ر100ر2

268/12584
قطعه 19
تفکیکی
268/12585

مغازه تجاری

قدرالسهم

17/18متر مربع

000ر000ر520

مغازه تجاری

قدرالسهم

 18/08متر مربع

000ر000ر540

واحد خدماتی

قدرالسهم

 289/78متر مربع سمت شمال طبقه اول

000ر000ر700ر2

10/4590

واحد تجاری

قدرالسهم

حدود32متر مربع – طبقه همکف

000ر560ر871

10/4609

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

حدود  61متر مربع -طبقه اول بانضمام پارکینگ

000ر200ر585

قطعه 20تفکیکی
268/12586
قطعه 21تفکیکی
268/12587
قطعه 22تفکیکی

10/4615
10/4620

آپارتمان مسکونی
آپارتمان مسکونی

قدرالسهم
قدرالسهم

10/4621

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

10/4627

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

10/4633

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

حدود  61متر مربع  -طبقه دوم شمالی بانضمام
پارکینگ و بالکن
حدود 64متر مربع  -طبقه دوم جنوبی بانضمام
پارکینگ و بالکن
حدود  61متر مربع -طبقه سوم بانضمام پارکینگ و
بالکن

000ر070ر580
000ر400ر512
000ر520ر551

حدود  61متر مربع -طبقه چهارم بانضمام پارکینگ و
بالکن( سفیدکاری نشده درهای چوبی و شیرآالت

000ر110ر556

نصب نگردیده )

10/4634

آپارتمان مسکونی

قدرالسهم

حدود 86متر مربع -طبقه پنجم شمالی بانضمام
پارکینگ و بالکن
حدود 87متر مربع -طبقه پنجم (واحد وسط)انضمام
پارکینگ و بالکن

000ر785ر732
000ر840ر739

