
اردبیلاردبیل1

شش دانگ یک دستگاه 

خدماتی - ساختمان تجاری

واقع در سه راه دانش، 

خیابان اسماعیل بیگ

6062/1
شش دانگ 

عرصه و اعیان
90.95

 مترمربع36 مترمربع بانضمام نیم طبقه تجاری 93.75همکف تجاری 

مترمربع90.95 (انبار تجاری)زیرزمین 

 مترمربع واقع در طبقه اول96.15یک واحد خدماتی به مساحت 

 مترمربع واقع در طبقه دوم96.15یک واحد خدماتی به مساحت 

 مترمربع واقع در طبقه سوم96.15یک واحد خدماتی به مساحت 

 مترمربع واقع در طبقه چهارم96.15یک واحد خدماتی به مساحت 

75,236,000,000
. ملک تخلیه است. 1390/12/18دارای گواهی پایانکار صادره مورخ 

.انتقال به صورت قطعی می باشد
3522848-0914آقای گل کارنقد و اقساط/نقد

اردبیل، سه راه دانش، ابتدای خیابان نائبی، بانک 

ایران زمین

کاشاناصفهان2

شش دانگ یک دستگاه 

- ساختمان تجاری 

مسکونی واقع در خیابان 

باباافضل، روبروی پاساژ ولی 

عصر

967/16
شش دانگ 

عرصه و اعیان
121/1

مترمربع تجاری121/1زیرزمین 

مترمربع تجاری107همکف 

مترمربع مسکونی128/1طبقه اول 

125,610,000,000
انتقال بصورت قطعی . ملک تخلیه است. 1393/08/06دارای پایانکار صادره مورخ 

.می باشد
2618588-0913آقای علیرضا اشرافینقد و اقساط/نقد

، 5کاشان، خیابان مطهری، نبش کوچه بیان

 شعبه بانک ایران زمین

کرجالبرز3

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در کرج، 

خیابان مظاهری، روبروی 

مسجد

157/30693
شش دانگ 

عرصه و اعیان
141,750,000,000 مترمربع31.66 مترمربع بانضمام نیم طبقه73.12همکف 83.12

دارای . ملک به میزان یک متر از سمت حد شمالی در طرح تعریض قرار دارد

انتقال به صورت قطعی .  ملک تخلیه است. 1384/07/23گواهی ساختمان مورخ 

.می باشد

9380740-0912آقای رحمانینقد و اقساط/نقد
البرز، خیابان شهید بهشتی، نبش ده متری 

محقق، بانک ایران زمین

کرجالبرز4

یک قطعه زمین واقع در 

کردان، باغ شهر آرین قطعه 

93

 اصلی 324

93قطعه 

شش دانگ 

عرصه و اعیان
4352_137,088,000,000

دارای پروانه احداث بنا در خارج از بافت از فرمانداری شهرستان ساوجبالغ به 

انتقال به صورت وکالتی . ملک تخلیه است. 1384/05/05 مورخ 34/6428شماره 

.می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

کرجالبرز5

یک قطعه زمین واقع در 

کردان، باغ شهر آرین قطعه 

97

 اصلی 325

97قطعه 

شش دانگ 

عرصه و اعیان
5120_158,720,000,000

دارای پروانه احداث بنا در خارج از بافت از فرمانداری شهرستان ساوجبالغ به 

انتقال به صورت وکالتی . ملک تخلیه است. 1384/05/05 مورخ 34/6531شماره 

.می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

کرجالبرز6

یک قطعه زمین واقع در  

کردان، باغ شهر آرین قطعه 

98

 اصلی 326

98قطعه 

شش دانگ 

عرصه و اعیان
5120_158,720,000,000

دارای پروانه احداث بنا در خارج از بافت از فرمانداری شهرستان ساوجبالغ به 

انتقال به صورت وکالتی . ملک تخلیه است. 1384/05/05 مورخ 34/6362شماره 

.می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

کرجالبرز7

یک قطعه زمین واقع در  

کردان، باغ شهر آرین قطعه 

121

 اصلی 327

121قطعه 

شش دانگ 

عرصه و اعیان
5120_158,720,000,000

دارای پروانه احداث بنا در خارج از بافت از فرمانداری شهرستان ساوجبالغ به 

انتقال به صورت وکالتی . ملک تخلیه است. 1384/05/05 مورخ 34/6506شماره 

.می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

کرجالبرز8

یک قطعه زمین واقع در 

کردان، باغ شهر آرین قطعه 

125

 اصلی 328

125قطعه 

شش دانگ 

عرصه و اعیان
4224_135,168,000,000

دارای پروانه احداث بنا در خارج از بافت از فرمانداری شهرستان ساوجبالغ به 

انتقال به صورت وکالتی . ملک تخلیه است. 1384/05/05 مورخ 34/6488شماره 

.می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

9
آذربایجان 

غربی
ارومیه

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان دانشکده ، نبش 

 متری فدک ، 12خیابان 

، طبقه 2آپارتمان میخک 

11.

105/1084
شش دانگ 

عرصه و اعیان
7,500,000,000 مترمربع انباری در همکف3.5مترمربع بانضمام 85.1قدرالسهم

انتقال به . ملک تخلیه است. 1384/05/11دارای گواهی پایانکار صادره در تاریخ 

.صورت قطعی می باشد
3613953-0914حمید امین نژادنقد و اقساط/نقد

آذربایجان غربی، ارومیه، میدان امام حسین، 

 ساختمان شهرآراء، شعبه بانک ایران زمین

تهرانتهران10

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در شهرک 

میدان  - 2فاز - اکباتان

مجتمع - شهید صارمی 

G106واحد - مگامال 

-
دانگ اعیانی 6

و سرقفلی
162,000,000,000مترمربع108همکف به مساحت قدرالسهم

ملک با کاربری فعالیت کسبی تجاری بانک واگذار می گردد و اخذ هرگونه مجوز 

. ملک دارای مستاجر می باشد. به منظور تغییر کاربری به عهده خریدار می باشد

.به صورت وکالتی واگذار می گردد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران11

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در فلکه اول 

صادقیه، روبروی بانک ملی، 

1112پالک 

2395/43985

6

شش دانگ 

عرصه و اعیان
380,000,000,000 مترمربع152.63همکف به مساحت قدرالسهم

انتقال به صورت . ، ملک تخلیه است1384/11/118دارای گواهی پایانکار مورخ 

.قطعی می باشد
7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد

تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران12

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در خیابان 

جیحون، چهارراه هاشمی، 

نبش کوچه شهید کریمی

1617/753
شش دانگ 

عرصه و اعیان
72.3185,500,000,000قدرالسهم

انتقال به صورت . ملک تخلیه است. 1383/04/22دارای گواهی پایانکار مورخ 

.قطعی می باشد
7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد

تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران13

شش  دانگ یک قطعه زمین 

واقع در زعفرانیه، خیابان 

13اعجازی پالک 

252,000,000,000_168شش دانگ67/369/962
انتقال به صورت . تخلیه و هزینه های مترتبه به عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

.قطعی است
7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد

تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

ف
دی

ر

پالک ثبتیآدرسشهراستان
میزان 

مالکیت

مساحت

م-99-3مزایده امالک مازاد بانک ایران زمین مرحله 

شرایط پرداخت
اعیانعرصه

توضیحات(ریال)مبلغ پایه مزایده 
تلفن همراه نماینده بانک جهت هماهنگی 

بازدید
آدرس جهت اخذ  اسناد مزایده



ف
دی

ر

پالک ثبتیآدرسشهراستان
میزان 

مالکیت

مساحت

شرایط پرداخت
اعیانعرصه

توضیحات(ریال)مبلغ پایه مزایده 
تلفن همراه نماینده بانک جهت هماهنگی 

بازدید
آدرس جهت اخذ  اسناد مزایده

تهرانتهران14

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در خیابان شیخ 

بهایی شمالی، مابین عبید 

94زاکانی و کشفیان، پالک 

70/25547
شش دانگ 

عرصه و اعیان
66133,000,000,000قدرالسهم

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

.باشد انتقال به صورت قطعی می. خریدار است
7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد

تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران15

شش دانگ یک  دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

صادقیه، خیابان آیت اله 

کاشانی، بلواراباذر، خیابان 

شالی، کوچه بوستان یکم 

، طبقه اول11غربی، پالک 

34179
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

 مترمربع واقع در طبقه اول که 127.7یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 

 در زیرزمین و انباری 4 مترمربع آن بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه 4.5مقدار 

. مترمربع 2.8 به مساحت 4قطعه 

51,280,000,000
تخلیه و اخذ پایانکارو کلیه هزینه های مترتبه به . ملک فاقد پایانکار و متصرف دار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. عهده خریدا ر است
7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد

تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران16

یک دانگ مشاع از شش 

دانگ پروژه در حال احداث 

واقع در خیابان هنگام 

جنوبی، جنب بیمارستان 

الغدیر

7182/3589

دانگ مشاع 1

 دانگ6از 

مالکیت )

(مشاعی

1,900,000,000,000پروژه در حال احداث3815

 مترمربع 25228.87 مساحت بنای کل 1394/03/12مطابق پروانه ساخت  مورخ 

 مترمربع 9831 واحد پارکینگ تجاری، 457 مترمربع در 10513.7بوده که شامل 

اخذ پایانکار و یا عدم خالف و هزینه های مترتبه .  واحد تجاری می باشد140در 

.انتقال به صورت وکالتی می باشد. به عهده خریدار است

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران17

یک باب مغازه واقع در 

بزرگراه رسالت ، نرسیده به 

خیابان کرمان ، مجتمع 

تجاری دنیای نور

38,000,000,000 مترمربع40.18یک باب مغازه واقع در طبقه دوم مجتمع به مساحت سرقفلیسرقفلی-
انتقال به صورت . ملک تخلیه است. مجتمع فاقد سند رسمی و پایانکار است

.قرردادعادی است
7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد

تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

تهرانتهران18

یک واحد تجاری واقع در 

میدان رسالت، خیابان 

هنگام، ابتدای خیابان 

دانشگاه علم و صنعت

7022/13780
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

 مترمربع همکف تجاری93.39

 مترمربع نیم طبقه تجاری56.49
190,000,000,000

با وضع موجود فرو خته می شود هر .  1381/03/11دارای پایانکار صادره مورخ  

. ملک تخلیه است. گونه هزینه بابت اخذ عدم خالف به عهده خریدار می باشد

.انتقال به صورت قطعی می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

اسالمشهرتهران19

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

شهرک مصطفی خمینی، 

، 57خیابان زرافشان، کوچه

، طبقه اول50پالک

42/25673
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

 مترمربع 61.4طبقه اول مسکونی 

مترمربع10.8یک واحد پارکینگ به مساحت 

 مترمربع1.82یک واحد انباری به مساحت 

6,934,000,000

تخلیه به عهده . ملک متصرف دارد. 1397/06/15دارای گواهی ساختمان مورخ 

انتقال به . باشد خریدار است و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده برنده مزایده می

.صورت قطعی می باشد

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

رباط کریمتهران20

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان سپاه، خیابان فرهنگ 

ششم

115/9356
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

 مترمربع آن بالکن 1.56 مترمربع که 63.19طبقه اول شمالی به مساحت 

 مترمربع در طبقه همکف11است بانضمام پارکینگ شماره یک به مساحت 
3,975,000,000

.1396/12/07دارای گواهی ساختمان مورخ 

تخلیه و پرداخت کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار . ملک متصرف دارد

.به صورت قطعی واگذار می گردد. است

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

رباط کریمتهران21

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان سپاه، خیابان فرهنگ 

ششم

115/9360
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

 مترمربع آن بالکن 1.56 مترمربع که 75.20طبقه سوم شمالی به مساحت 

است
4,557,000,000

.1396/12/07دارای گواهی ساختمان مورخ 

تخلیه و پرداخت کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار . ملک متصرف دارد

.به صورت قطعی واگذار می گردد. است

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

رباط کریمتهران22

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان سپاه، خیابان فرهنگ 

ششم

115/9361
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

 مترمربع آن بالکن 1.56 مترمربع که 56.20طبقه سوم جنوبی به مساحت 

است
3,492,000,000

.1396/12/07دارای گواهی ساختمان مورخ 

تخلیه و پرداخت کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار . ملک متصرف دارد

.به صورت قطعی واگذار می گردد. است

7246963 0912آقای بابک استوارنقد و اقساط/نقد
تهران، بلوار میرداماد، شمس تبریزی شمالی، 

نبش نیک رأی، ساختمان بانک ایران زمین

بشرویهخراسان جنوبی23

 شش دانگ یک ساختمان 

مسکونی واقع در بلوار انقالب 

19اسالمی، انقالب 

2/5806
شش دانگ 

عرصه و اعیان
5,745,000,000 متر همکف110حدود 212

تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه هزینه های . فاقد پایانکار است. ملک متصرف دارد

.انتقال به صورت قطعی می باشد. مترتبه بر عهده خریدار است
3353529-0915آقای سید مهدی سیدینقد و اقساط/نقد

بشرویه، خیابان امام خمینی، شعبه بانک ایران 

زمین

بشرویهخراسان جنوبی24
شش دانگ ساختمان مسکونی 

واقع در بلوار انقالب

2/5971

 تجمیع پالک های)

فرعی4629و  3318  

(از دو اصلی

شش دانگ 

عرصه و اعیان
576.2

ساختمان قدیمی و فرسوده با مساحت همکف حدود .1)در دوقسمت مجزا 

 70ساختمان دوطبقه مشتمل بر همکف حدود . 2 مترمربع و 170

( مترمربع70مترمربع و اول حدود 

9,406,000,000
. اخذ پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. فاقد پایانکار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. ملک تخلیه است
3353529-0915آقای سید مهدی سیدینقد و اقساط/نقد

بشرویه، خیابان امام خمینی، شعبه بانک ایران 

زمین

بشرویهخراسان جنوبی25
ایک واحد تجاری واقع در 

رسک، بلوار جواد االئمه
160/2766

شش دانگ 

عرصه و اعیان
262.39902,402,000,000

تخلیه و . متصرف دارد. 1394/03/05دارای گواهی پایان ساختمان صادره مورخ 

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

.باشد

3353532-0915آقای سید مهدی سیدینقد و اقساط/نقد
بشرویه، خیابان امام خمینی، شعبه بانک ایران 

زمین

بیرجندخراسان جنوبی26

یک واحد دفترکار واقع در 

خیابان منتظری، بین منتظری 

،  طبقه دوم، واحد غربی5 و 3

4691/10
شش دانگ 

عرصه و اعیان
72.476,663,000,000قدرالسهم

تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه به . ملک فاقد پایانکار و متصرف دار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. عهده خریدار است
5629202-0915آقای هادی یعقوبینقد و اقساط/نقد

خراسان جنوبی، بلوار مدرس، نبش خیابان 

، بانک ایران زمین17مدرس

سرایانخراسان جنوبی27

یک باب مغازه واقع در آیسک، 

خیابان مطهری نبش مطهری 

20

53.81727,000,000موقوفهشش دانگ اعیان2063/206
تخلیه و اخذ پایانکارو کلیه هزینه های مترتبه به . ملک فاقد پایانکار و متصرف دار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. عهده خریدار است
1076747-0915آقای عباس مؤدبنقد و اقساط/نقد

شهر فردوس خیابان امام خمینی شعبه بانک 

ایران زمین

سرایانخراسان جنوبی28

یک باب ساختمان واقع در سه 

قلعه، حاشیه میدان جهاد، 

ابتدای خیابان پردیس

86/929
شش دانگ 

عرصه و اعیان
714,000,000 مترمربع202.9335

تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه هزینه های . ملک متصرف دارد. فاقد پایانکار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. مترتبه بر عهده خریدار است
1076747-0915آقای عباس مؤدبنقد و اقساط/نقد

شهر فردوس خیابان امام خمینی شعبه بانک 

ایران زمین
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پالک ثبتیآدرسشهراستان
میزان 

مالکیت

مساحت

شرایط پرداخت
اعیانعرصه

توضیحات(ریال)مبلغ پایه مزایده 
تلفن همراه نماینده بانک جهت هماهنگی 

بازدید
آدرس جهت اخذ  اسناد مزایده

بجستانخراسان رضوی29

یک دستگاه ساختمان 

مسکونی واقع در - تجاری

خیابان امام خمینی، بین 

9 و 7امام خمینی 

1/53
شش دانگ 

عرصه و اعیان
105.56

 مترمربع واقع در طبقه همکف105.56یک واحد تجاری به مساحت 

 مترمربع105.56به مساحت  (تجاری)زیرزمین 

 مترمربع واقع در طبقه اول154.50یک واحد مسکونی به مساحت 

9156483698آقای اکبری مقدمنقد و اقساط/نقد.انتقال سند به صورت وکالتی می باشد. ملک تخلیه است. فاقد سند و پایانکار است58,500,000,000
بجستان، خیابان امام خمینی، بین امام خمینی 

 باجه بانک ایران زمین9 و 7

تربت جامخراسان رضوی30

یک دستگاه ساختمان 

تجاری  واقع در خیابان 

نبش کوچه - المهدی 

7المهدی 

427/24
شش دانگ 

عرصه و اعیان
204.5

مترمربع واقع در طبقه زیرزمین140یک واحد انباری تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه همکف140یک واحد تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه اول100یک واحد انبار تجاری به مساحت 

104,500,000,000
. اخذ پایانکار و هزینه های مترتبه به عهده خریدار است. فاقد پایانکار و تخلیه است

.انتقال به صورت قطعی می باشد
8868510-0915آقای مهدی جهانگیرینقد و اقساط/نقد

خراسان رضوی، خیابان امام خمینی، بین امام 

، بانک ایران زمین37 و 35خمینی 

سبزوارخراسان رضوی31

یک واحد تجاری واقع در 

میدان امام -خیابان بیهق

خمینی

840

841

842

843

844

40,000,000,000مترمربع97.48یک واحد تجاری به مساحت سرقفلیسرقفلی
اخذ موافقت موقوفه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار . ملک تخلیه است

.فاقد سند صلح سرقفلی است و به صورت وکالتی واگذار می گردد. است
5512820-0915آقای کرمانینقد و اقساط/نقد

خراسان رضوی، خیابان بیهقی، میدان امام 

خمینی، بانک ایران زمین

فیض آبادخراسان رضوی32

یک واحد تجاری واقع در 

خیابان امام خمینی، 

روبروی بانک مسکن

42/3255
شش دانگ 

عرصه و اعیان
40

متر مربع واقع در طبقه زیرزمین40یک واحد انبار تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه همکف40یک واحد تجاری به مساحت 
12,000,000,000

کلیه هزینه های اخذ پایانکار و سایر هزینه های . ملک فاقد پایانکار و تخلیه می باشد

.انتقال به صورت قطعی می باشد.. مترتبه به عهده خریدار می باشد
09153336473آقای رضا ذوالفقارینقد و اقساط/نقد

فیض آباد، خیابان امام خمینی، شعبه بانک ایران 

زمین

کاشمرخراسان رضوی33

یک دستگاه ساختمان 

مسکونی واقع در - تجاری

خیابان مدرس، نرسیده به 

خیابان منتظری

3026/4674

3026/4675

شش دانگ 

عرصه و اعیان
129.3

مترمربع واقع در زیرزمین130.46یک واحد انبار تجاری به مساحت 

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

مترمربع46نیم طبقه تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه اول122.60یک واحد مسکونی به مساحت 

39,400,000,000
انتقال به . ملک تخلیه است. 1390/11/10 دارای گواهی پایانکار صادره در تاریخ 

.صورت قطعی می باشد
1305623-0915آقای محمد صادقینقد و اقساط/نقد

کاشمر، ابتدای خیابان امام خمینی، نبش 

مجتمع تجاری شهرداری، شعبه بانک ایران 

 زمین 

مشهدخراسان رضوی34

یک دستگاه ساختمان 

مسکونی واقع در مشهد، 

خیابان سیدی، بلوار صبا، 

14، پالک1، سحر10صبای 

250شش دانگ اعیان230/1353

 مترمربع185طبقه همکف به مساحت 

 مترمربع195.525طبقه اول دو واحد جمعا به مساحت 

 مترمربع195.525طبقه دوم دو واحد جمعا به مساحت 

47,550,000,000
تخلیه و اخذ موافقت موقوفه و کلیه . ملک متصرف دارد. عرصه وقفی می باشد

.بصورت قطعی واگذار می گردد. هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است
8868510-0915آقای مهدی جهانگیرینقد و اقساط/نقد

خراسان رضوی، خیابان امام خمینی، بین امام 

، بانک ایران زمین37 و 35خمینی 

پاساژ خاتم- بلوار مدرس مشهدخراسان رضوی35
598/24

598/25

شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

مترمربع144.8

مترمربع27
33,715,000,000

اخذ پایانکار و تخلیه ملک و کلیه هزینه . ملک فاقد پایانکار و متصرف دار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. های مترتبه  به عهده خریدار است
8868510-0915آقای مهدی جهانگیرینقد و اقساط/نقد

خراسان رضوی، خیابان امام خمینی، بین امام 

، بانک ایران زمین37 و 35خمینی 

مشهدخراسان رضوی36

یک باب مغازه واقع در بلوار 

سجاد، مابین چهارراه بهار و 

بزرگمهر

4/9165
شش دانگ 

اعیانی
165,050,000,000 مترمربع و اقع در طبقه همکف97یک واحد تجاری به مساحت موقوفه

اخذ موافقت موقوفه و کلیه هزینه های . ملک تخلیه است. عرصه وقفی می باشد

.بصورت قطعی واگذار می گردد. مترتبه بر عهده خریدار است
8868510-0915آقای مهدی جهانگیرینقد و اقساط/نقد

خراسان رضوی، خیابان امام خمینی، بین امام 

، بانک ایران زمین37 و 35خمینی 

اسفراینخراسان شمالی37
، 4سفراین، خیابان طالقانی

نگار سه و یک، پالک نه و ده
63/2414

شش دانگ 

عرصه و اعیان
330

 مترمربع232.5 (پیلوت)همکف 

 مترمربع249.30طبقه اول 

 مترمربع264.7طبقه دوم 

33,322,000,000
تخلیه و کلیه . ملک متصرف دارد. 1390/03/031داراری پایانکار صادره مورخ 

.انتقال به صورت قطعی می باشد. هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است
9778101-0915آقای امیدوارنقد و اقساط/نقد

خراسان شمالی، خیابان طالقانی، بانک ایران 

زمین

بجنوردخراسان شمالی38

یک دستگاه ساختمان 

مسکونی واقع در - تجاری 

 شهریور، مقابل 17چهار راه 

بانک صادرات

169/3543
شش دانگ 

عرصه و اعیان
118.75

مترمربع84زیرزمین انبار تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه همکف بانضمام نیم 84یک واحد تجاری به مساحت 

مترمربع31.50طبقه تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه اول69یک واحد مسکونی به مساحت 

95,573,000,000
اخذ پایانکار و هزینه های مترتبه به عهده . ملک فاقد پایانکار و  تخلیه است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. خریدار است
09151882480آقای رحیم قره باشلوئینقد و اقساط/نقد

بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، حدفاصل 

میدان کارگر و چهارراه قیام، نبش امام خمینی 

، شعبه بانک ایران زمین18

اهوازخوزستان39

واحد تجاری واقع در ,یک 

خیابان زیتون کارگری، 

خیابان عالمه، روبروی بانک 

صادرات

4545/709
شش دانگ 

عرصه و اعیان
139.83

 مترمربع واقع در طبقه همکف 128.81یک واحد تجاری به مساحت 

نیم طبقه در سند ) مترمربع 58بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 

(نیامده

57,856,000,000

انتقال به صورت . ملک تخلیه است.  1377/04/10دارای پایانکار صادره مورخ 

 می 41 و 40 و 39اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های . قطعی می باشد

.باشد

35549881-061آقای جودی زادهنقد و اقساط/نقد

اهواز، چهارراه زند شرقی، نبش خیابان قنادان 

زاده، ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان 

و لرستان بانک ایران زمین

اهوازخوزستان40

یک دستگاه آپارتمان  

مسکونی واقع در خیابان 

زیتون کارگری، خیابان 

عالمه، روبروی بانک صادرات

4545/710
شش دانگ 

عرصه و اعیان

واقع در طبقه  (طبق سند) مترمربع92.49یک واحد مسکونی به مساحت 

اول
4,972,000,000

انتقال به صورت . ملک تخلیه است.  1377/04/10دارای پایانکار صادره مورخ 

 می 41 و 40 و 39اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های . قطعی می باشد

.باشد

35549881-061آقای جودی زادهنقد و اقساط/نقد

اهواز، چهارراه زند شرقی، نبش خیابان قنادان 

زاده، ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان 

و لرستان بانک ایران زمین

اهوازخوزستان41

یک دستگاه آپارتمان  

مسکونی واقع در خیابان 

زیتون کارگری، خیابان 

عالمه، روبروی بانک صادرات

4545/929
شش دانگ 

عرصه و اعیان

واقع در طبقه  (طبق سند) مترمربع92.49یک واحد مسکونی به مساحت 

دوم
4,695,000,000

انتقال به صورت . ملک تخلیه است.  1377/04/10دارای پایانکار صادره مورخ 

 می 41 و 40 و 39اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های . قطعی می باشد

.باشد

35549881-061آقای جودی زادهنقد و اقساط/نقد

اهواز، چهارراه زند شرقی، نبش خیابان قنادان 

زاده، ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان 

و لرستان بانک ایران زمین

سمنانسمنان42

خیابان شهداء غربی، شهداء 

، مجتمع نیمه کاره 20 و 18

. واحدی48

1594.8شش دانگ3701/0

2364.8

(نیمه کاره)

.مترمربع پروانه دارد 6967.8

65,581,000,000
اخذ پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه بر . ملک تخلیه است. فاقد پایانکار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد.  عهده خریدار می باشد
4737319-0912آقای حمید گلشننقد و اقساط/نقد

سمنان، میدان مشاهیر، بلوار میرزای شیرازی، 

بانک ایران زمین
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پالک ثبتیآدرسشهراستان
میزان 

مالکیت

مساحت

شرایط پرداخت
اعیانعرصه

توضیحات(ریال)مبلغ پایه مزایده 
تلفن همراه نماینده بانک جهت هماهنگی 

بازدید
آدرس جهت اخذ  اسناد مزایده

سمنانسمنان43

باغ )بلوار میرزابزرگ شیرازی 

، نبش جنوبی کوچه (فردوس

، مجتمع (یازدهم)مهدی 

تجاری خدماتی همت، طبقه 

.زیرزمین، واحد شمالی

56.233,418,000,000قدرالسهمشش دانگ2/2421
انتقال به . ملک تخلیه است.  1392/05/12دارای گواهی پایانکار صادره مورخ 

.صورت قطعی می باشد
4737319-0912آقای حمید گلشننقد و اقساط/نقد

سمنان، میدان مشاهیر، بلوار میرزای شیرازی، 

بانک ایران زمین

گرمسارسمنان44
خیابان شهید باهنر، جنب 

هیئت ثاراهلل، طبقه همکف
قدرالسهمسه دانگ مشاع10/8048

مترمربع واقع در طبقه همکف 141/15یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 

(زیرزمین و دو طبقه فوقانی)یک ساختمان سه طبقه 
2,682,000,000

. تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می باشد. ملک متصرف دارد

.انتقال به صورت قطعی می باشد
میدان امام خمینی، ضلع غربی8320702-0912آقای رکن آبادینقد و اقساط/نقد

شیرازفارس45

چهارراه - بلوار امیرکبیر

مجتمع امیر - باهنر شمالی

کبیر

1652/37006
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

مترمربع واقع در طبقه همکف50.47یک واحد تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه 5.30به مساحت  (57قطعه )یک واحد انباری 

همکف

مترمربع واقع در طبقه همکف13به مساحت  (91قطعه)یک واحد پارکینگ 

23,444,000,000
انتقال به صورت . ملک تخلیه است. 1385/12/26دارای گواهی پایانکار مورخ 

.قطعی می باشد
1276122-0917آقای تاجیک زادهنقد و اقساط/نقد

فارس، بلوار پاسداران، روبروی خیابان شهید 

آقایی، بانک ایران زمین

قمقم46

یک دستگاه ساختمان 

مسکونی و اقع در - تجاری 

خیابان امام خمینی، نرسیده 

 متری شهید بهشتی، 20به 

100پالک 

2516/3
شش دانگ 

عرصه و اعیان
240.9

 مترمربع واقع در طبقه همکف 240.90یک واحد تجاری به مساحت 

 مترمربع70بانضمام نیم طبقه تجاری به مساحت 

مترمربع240.90زیرزمین تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه اول240.90یک واحد مسکونی به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه دوم17.5یک واحد مسکونی به مساحت 

122,015,000,000
انتقال . ملک تخلیه است.1380/07/08دارای گواهی پایان ساختمان صادره مورخ 

.به صورت قطعی می باشد
09128535205آقای محمدرضا موالیینقد و اقساط/نقد

قم، خیابان امام خمینی، نرسیده به تقاطع شهید 

، شعبه بانک ایران زمین100بهشتی، پالک 

کرمانشاهکرمانشاه47

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در میدان 

رفعتیه، خیابان دکتر 

فاطمی، مجتمع پاسارگاد 

محل قدیم شعبه دکتر )

(3410فاطمی

148/119
شش دانگ 

عرصه و اعیان
قدرالسهم

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

مترمربع81نیم طبقه تجاری به مساحت 

مترمربع18یک واحد پارکینگ به مساحت 

108,083,000,000
اخذ پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار . ملک فاقد پایانکار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. ملک تخلیه است. است
3894077-0918آقای صادق فتاحینقد و اقساط/نقد

کرمانشاه، میدان آزادی، خیابان کارگر، 

ساختمان مدیریت شعب بانک ایران زمین

کرمانشاهکرمانشاه48

شش دانگ یک واحد 

تجاری واقع در میدان نواب 

صفوی ، خیابان رشید 

یاسمی

1299/5
شش دانگ 

عرصه و اعیان
43.04

مترمربع43.04به مساحت  (انبار تجاری)زیرزمین 

مترمربع واقع در طبقه همکف43.04یک واحد تجاری به مساحت 
31,721,000,000

اخذ پایانکار و هزینه های مترتبه به عهده . فاقد پایانکار می باشد. ملک تخلیه است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. خریدار می باشد
3894077-0918آقای صادق فتاحینقد و اقساط/نقد

کرمانشاه، میدان آزادی، خیابان کارگر، 

ساختمان مدیریت شعب بانک ایران زمین

هرسینکرمانشاه49

شش دانگ یک قطعه زمین 

مسکونی -باکاربری تجاری

واقع در خیابان امام 

خمینی، نبش میدان آزادی

1332/1
شش دانگ 

عرصه و اعیان
151.61_36,950,000,000

 مشتمل بر 1390/04/14 یک قطعه زمین محصور دارای پروانه ساختمانی مورخ 

 مترمربع با کاربری خدماتی در طبقه 133/57 مترمربع همکف تجاری و 147/8

ملک با وضع .  مترمربع در طرح تعریض قرار دارد3.81به میزان . باالی همکف

ملک . موجود به فروش می رسد و کلیه هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد

.انتقال به صورت قطعی می باشد. تخلیه است

خیابان امام،پل رودخانه8365856-0918آقای حمزه یارمحمدینقد و اقساط/نقد

بندر گزگلستان50

- خیابان امام خمینی

- 34روبروی خیابان انقالب 

روبروی بانک کشاورزی

1/622
شش دانگ 

عرصه و اعیان
7924102-0911آقای میثم بازارینقد و اقساط/نقد.انتقال به صورت قطعی می باشد. ملک تخلیه است27,056,000,000_338.2

کردکوی، خیابان ولیعصر، قبل از میدان انقالب ، 

جنب مسجد جامع، شعبه بانک ایران زمین

گرگانگلستان51

گرگان، بلوار جرجان، کوی 

اوزینه، انتهای خیابان اوزینه 

.نهم

5071338-0937خانم شهوارینقد و اقساط/نقد.تخلیه است و انتقال به صورت وکالتی می باشد. ملک فاقد سند رسمی است2,758,000,000_162.22شش دانگ_
گلستان، خیابان ولیعصر، خیابان عدالت، نبش 

، بانک ایران زمین11عدالت 

گرگانگلستان52
گرگان، بلوار ناهارخوران، 

73، پالک 99عدالت 
قدرالسهمشش دانگ12/17869

مترمربع آن بالکن20/48مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه سوم که 186.82  

مترمربع واقع در طبقه7.77است بانضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت   

 مترمربع واقع در زیرزمین یک12.5پنج و پارکینگ قطعه ده تفکیکی به مساحت 

36,973,000,000
. ملک متصرف دارد و تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می باشد

.انتقال به صورت قطعی می باشد
5071338-0937خانم شهوارینقد و اقساط/نقد

گلستان، خیابان ولیعصر، خیابان عدالت، نبش 

، بانک ایران زمین11عدالت 

گرگانگلستان53
رستوران - میدان بسیج 

سبز
123/2530

شش دانگ 

عرصه و اعیان
616/30

مترمربع مشتمل بر نمازخانه ، پارکینگ و انباری471.94همکف 

مترمربع488.32 و 488، 492.5طبقات فوقانی 
230,437,000,000

.باشد  می1386/07/19دارای پایانکار صادره مورخ 

های مترتبه بر  گردد و کلیه هزینه ملک مستأجر دارد و بصورت وکالتی واگذار می

.باشد عهده برنده مزایده می

5071338-0937خانم شهوارینقد و اقساط/نقد
گلستان، خیابان ولیعصر، خیابان عدالت، نبش 

، بانک ایران زمین11عدالت 

گرگانگلستان54
بین - خیابان امام خمینی

6 و 4آفتاب 
2804/6

 دانگ حق 6

کسب و پیشه 

و سرقفلی

27.511,000,000,000موقوفه

اخذ . ملک تخلیه است . 1386/07/19دارای پایانکار صادره . عرصه و اعیان اوقافی

انتقال به صورت انتقال . موافقت اوقاف و هزینه های مترتبه به عهده خریدار است

قرارداد اجاره اوقاف می باشد

5071338-0937خانم شهوارینقد و اقساط/نقد
گلستان، خیابان ولیعصر، خیابان عدالت، نبش 

، بانک ایران زمین11عدالت 

گرگانگلستان55
بین - خیابان امام خمینی

6 و 4آفتاب 
2804/3

 دانگ حق 6

کسب و پیشه 

و سرقفلی

5519,250,000,000موقوفه

اخذ  پایانکار و . ملک تخلیه و فاقد پایانکار است. عرصه و اعیان اوقافی می باشد

انتقال به صورت انتقال . موافقت اوقاف و هزینه های مترتبه به عهده خریدار است

قرارداد اجاره اوقاف می باشد

5071338-0937خانم شهوارینقد و اقساط/نقد
گلستان، خیابان ولیعصر، خیابان عدالت، نبش 

، بانک ایران زمین11عدالت 
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گنبد کاووسگلستان56

گنبد کاووس، خیابان سرابی، 

نرسیده به چهارراه ولیعصر، 

.205پالک 

1/49451
 سهم از 32.96

 سهم100
445.70

 مترمربع76.21همکف تجاری 

 مترمربع110.33همکف با کاربری بالکن تجاری 

 مترمربع150.96نیم طبقه مسکونی 

 مترمربع315.86اول مسکونی دو واحد جمعاً 

 مترمربع315.86دوم مسکونی دو واحد جمعاً 

 مترمربع315.86سوم مسکونی دو واحد جمعاً 

 مترمربع315.86چهارم مسکونی دو واحد جمعاً 

564,230,000,000
تخلیه و کلیه . ملک متصرف دارد. 1393/02/09دارای گواهی عدم خالف مورخ 

.انتقال به صورت قطعی می باشد. هزینه های مترتبه بر عهده خریدار می باشد
2725244-0911آقای عبدالباسط فرخندهنقد و اقساط/نقد

گلستان، میدان انقالب، ابتدای خیابان شهید 

بهشتی، خیابان طالقانی غربی، بانک ایران زمین

املشگیالن57

یک باب ساختمان نیمه 

کاره واقع در روستای 

گرکرود، نرسیده به کارخانه 

چای اتحاد،

444/409
شش دانگ 

عرصه و اعیان
2,996,000,000مترمربع100یک واحد نیمه کاره به مساحت 338.2

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

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

.انتقال به صورت قطعی می باشد

1442148-0911آقای پورجعفرنقد و اقساط/نقد
،  رودسر، میدان شهرداری،اول خیابان انقالب

شعبه بانک ایران زمین

آستاراگیالن58

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان حکیم نظامی غربی، 

ساختمان حاجی بصیر، طبقه 

سوم ، واحد شمالی

130/19
ششدانگ عرصه 

و اعیان
106.615,148,000,000قدرالسهم

تخلیه و کلیه . ملک دارای متصرف است. 1392/01/19دارای پایان کار مورخ 

.انتقال به صورت قطعی می باشد. هزینه های مترتبه به عهده خریدار است
6500401-0911آقای فرید سخی کارنقد و اقساط/نقد

آستارا، میدان شهرداری سابق، شعبه بانک ایران 

 زمین

آستاراگیالن59

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان حکیم نظامی غربی، 

ساختمان حاجی بصیر، طبقه 

پنجم ، واحد شمالی

130/25
ششدانگ عرصه 

و اعیان
106.615,148,000,000قدرالسهم

تخلیه و کلیه . ملک دارای متصرف است. 1392/01/19دارای پایان کار مورخ 

.انتقال به صورت قطعی می باشد. هزینه های مترتبه به عهده خریدار است
6500401-0911آقای فرید سخی کارنقد و اقساط/نقد

آستارا، میدان شهرداری سابق، شعبه بانک ایران 

 زمین

آستاراگیالن60

شش دانگ یک دستگاه 

آپارتمان مسکونی واقع در 

خیابان فارابی، روبروی 

رستوران عسکرزاده، نبش 

کوچه دوم، طبقه اول

1483/108
ششدانگ عرصه 

و اعیان
108.195,526,000,000قدرالسهم

تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه هزینه های . متصرف دارد. ملک فاقد پایانکار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. مترتبه بر عهده خریدار است
6500401-0911آقای فرید سخی کارنقد و اقساط/نقد

آستارا، میدان شهرداری سابق، شعبه بانک ایران 

 زمین

خمامگیالن61

یک دستگاه آپارتمان مسکونی 

واقع در خیابان امام خمینی، 

کوچه سعادت، کوچه عابدی 

.، طبقه اول177راد، پالک 

4/5444
شش دانگ 

عرصه و اعیان
57.13,305,000,000قدرالسهم

ملک متصرف دار است و تخلیه . 1385/09/12دارای گواهی پایانکار صادره مورخ 

.انتقال به صورت قطعی می باشد. به عهده خریدار می باشد
3365257-0911آقای الهیآقای الهی

رشت، خیابان سعدی، بلوار معلم، نرسیده به 

 استانداری، مدیریت شعب بانک ایران زمین

رشتگیالن62

واقع در بلوار امام خمینی، 

جنب بانک تجارت مرکزی، 

نبش کوچه کوکبی

1661

1662
1059شش دانگ

مترمربع در همکف انبار کاال1039

 مترمربع مسکونی در طبقه اول192
678,671,000,000,000

تخلیه و اخذ پایانکار و کلیه هزینه های مترتبه به عهده . فاقد پایانکار و متصرف دار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. خریدار است
3365257-0911آقای الهینقد و اقساط/نقد

رشت، خیابان سعدی، بلوار معلم، نرسیده به 

 استانداری، مدیریت شعب بانک ایران زمین

رشتگیالن63

خیابان امام خمینی،بین 

چهارراه میکائیل و میدان 

فرهنگ، جنب بانک صادرات

4500/2
شش دانگ 

عرصه و اعیان
1806.6

مترمربع واقع در طبقه همکف36یک واحد تجاری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه همکف250یک واحد اداری به مساحت 

مترمربع واقع در طبقه اول250یک واحد اداری به مساحت 

......مترمربع واقع در طبقه 250یک واحد اداری به مساحت 

521,377,000,000

 مترمربع در طرح تعریض قرار دارد و 27طبق استعالم شهرداری ملک به میزان 

به صورت . ملک تخلیه است. رعایت عقب نشینی در هنگام نوسازی الزامیست

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

3365257-0911آقای الهینقد و اقساط/نقد
رشت، خیابان سعدی، بلوار معلم، نرسیده به 

 استانداری، مدیریت شعب بانک ایران زمین

رشتگیالن64

یک قطعه زمین واقع در 

خیابان امام خمینی، خیابان 

بحرالعلوم، نرسیده به پاساژ 

امام رضا

1519

1520

1521

1793

1792

شش دانگ 

عرصه و اعیان
1771.2_408,710,000,000

 مترمربع پس از اصالحی برابر 1777یک قطعه زمین محصور به مساحت 

 مترمربع با حق آبچک در قسمت های اول و سوم حد غرب به مجاور، 1771/20

یک طبقه زیرزمین، ) طبقه 4دارای سابقه پروانه ساختمان از شهرداری رشت در 

 مترمربع 5034/97به مساحت کل اعیانی  (طبقه همکف و دو طبقه باالی همکف

 واحد 52 مترمربع، 2445/99بوده و شامل پارکینگ در تمام طبقات به مساحت 

 مترمربع و یک واحد بانک زیرزمین 2453/08تجاری در تمام طبقات به مساحت 

انتقال به صورت قطعی  . ملک تخلیه است.  مترمربع135/90و همکف به مساحت 

.می باشد

3365257-0911آقای الهینقد و اقساط/نقد
رشت، خیابان سعدی، بلوار معلم، نرسیده به 

 استانداری، مدیریت شعب بانک ایران زمین

فومنگیالن65

یک دستگاه آپارتمان مسکونی 

واقع در فومن، خیابان شهید 

مطهری، بعد از میدان نواب 

صفوی، ساختمان نگین، طبقه 

.سوم

قدرالسهمشش دانگ680/6
83.74

 نیم طبقه فوقانی24.96به انضمام 
6,229,000,000

.ملک تخلیه است

.انتقال بصورت قطعی می باشد
5505828-0911آقای تاشکنقد و اقساط/نقد

فومن، خیابان امام خمینی،جنب بانک رفاه 

، شعبه بانک ایران زمین کارگران

الهیجانگیالن66

خیابان کاشف شرقی، خیابان 

شقایق، کوچه شقایق یکم، 

.، واحد چهارم2پالک 

شش دانگ18/11015
قدرالسهم

(وقف)
113.310,072,125,000

اخذ موافقت موقوفه . ملک تخلیه است. 1391/12/12دارای گواهی پایانکار صادره 

.انتقال به صورت قطعی می باشد. و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است
9442434-0911آقای مختار احمدینقد و اقساط/نقد

گیالن، میدان شهدا، ابتدای خیابان شهدا، بانک 

ایران زمین

الهیجانگیالن67

یک دستگاه آپارتمان مسکونی 

، (ع)واقع در بلوار امام رضا 

کوی )اندیشه، کوچه یکم 

(چاهانسر

6/1136
 شش دانگ 

عرصه و اعیان
131.711,232,000,000قدرالسهم

 شهرداری الهیجان عرصه 1396/02/03 مورخ 4515/32طبق نامه شماره 

 مترمربع در طرح تعریض 10 متر و به مساخت 1مشاعی از ضلع شمالی به عمق 

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

9442434-0911آقای مختار احمدینقد و اقساط/نقد
گیالن، میدان شهدا، ابتدای خیابان شهدا، بانک 

ایران زمین
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بهشهرمازندران68
خیابان - روستای شهید آباد

نبش کوچه بابایی- والیت
20/1140

شش دانگ 

عرصه و اعیان
2,730,000,000مترمربع واقع در طبقه اول100یک واحد مسکونی به مساحت حدود 149.96

اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه به عهده  . فاقد پایانکار می باشد

.انتقال به صورت وکالتی می باشد. خریدار است
3535685-0911آقای غالمرضا همتینقد و اقساط/نقد

بهشهر، خ شهید هاشمی نژاد، روبروی پاساژ امام 

رضا، نبش کوچه شهید توفیقی، شعبه بانک 

ایران زمین

بهشهرمازندران69
نقاش محله، انتهای کوچه 

.سیدآقاجان
454.2121812,791,000,000 دانگ602/42.7870

اخذ پایانکار و تخلیه و کلیه هزینه های . ملک متصرف دارد. فاقد پایانکار است

.انتقال به صورت قطعی می باشد. مترتبه بر عهده خریدار می باشد
3535685-0911آقای غالمرضا همتینقد و اقساط/نقد

بهشهر، خ شهید هاشمی نژاد، روبروی پاساژ امام 

رضا، نبش کوچه شهید توفیقی، شعبه بانک 

ایران زمین

تنکابنمازندران70

تنکابن، جاده خرم آباد،  

قسمت جنوب شرقی 

کمربندی، اولین کوچه 

سمت راست

16/666
شش دانگ 

عرصه و اعیان
322_8,130,000,000

.  ملک واقع در محدوده طرح هادی روستا و دارای کاربری مسکونی می باشد

.انتقال به صورت قطعی می باشد
9949138-0911آقای یاسر جنت رستمینقد و اقساط/نقد

تنکابن، میدان امام خمینی، شعبه بانک ایران 

زمین

تنکابنمازندران71

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/927
شش دانگ 

عرصه و اعیان
694_83,280,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران72

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/930
شش دانگ 

عرصه و اعیان
704_84,480,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران73

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

 313/977
شش دانگ 

عرصه و اعیان
596_71,520,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران74

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/978
شش دانگ 

عرصه و اعیان
48_5,760,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران75

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/979
شش دانگ 

عرصه و اعیان
564_67,680,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران76

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

 313/985
شش دانگ 

عرصه و اعیان
923_101,530,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران77

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/1004
شش دانگ 

عرصه و اعیان
663_29,835,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران78

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

 313/1005
شش دانگ 

عرصه و اعیان
612_48,960,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران79

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/1006
شش دانگ 

عرصه و اعیان

مترمر654

 بع که

 مساحت

مترمربع86  

 آن در

 حریم

 رودخانه

است

_65,400,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران80

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

313/1013
شش دانگ 

عرصه و اعیان
642_77,040,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین
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تنکابنمازندران81

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

 313/1016
شش دانگ 

عرصه و اعیان
700_56,000,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

تنکابنمازندران82

یک قطعه زمین واقع در 

متل قو، کالرآباد، جنب 

شهرک بهشت دریا، 

روستای جیسا

 313/1017
شش دانگ 

عرصه و اعیان
64_7,680,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 82 تا 71اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های .  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9119932840آقای مسعود رشیدینقد و اقساط/نقد
سلمانشهر، خیابانامام رضا،جنب مجتمع تجاری 

برلیان ، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران83

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/22
شش دانگ 

عرصه و اعیان
1846_92,300,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران84

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/28
شش دانگ 

عرصه و اعیان
2205_110,250,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران85

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/29
شش دانگ 

عرصه و اعیان
2053_102,650,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران86

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/39
شش دانگ 

عرصه و اعیان
1824_91,200,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران87

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/42
شش دانگ 

عرصه و اعیان
1851_92,550,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران88

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/43
شش دانگ 

عرصه و اعیان
1973_98,650,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران89

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/49
شش دانگ 

عرصه و اعیان
1923_96,150,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

نوشهرمازندران90

یک قطعه زمین واقع در 

شهرک بام دریا، بین نوشهر 

و نور، منطقه چلندر، 

روستای حمزه ده

4/56
شش دانگ 

عرصه و اعیان
2336_116,800,000,000

انتقال . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه بر عهده خریدار است. ملک متصرف دارد

 90 تا 83اولویت فروش با خریدار همزمان ردیف های ..  به صورت قطعی می باشد

.می باشد

9122785260آقای مرتضی داوودینقد و اقساط/نقد
 خرداد، 15 خرداد، میدان 15نوشهر، خیابان 

نبش خیابان خاقانی، شعبه بانک ایران زمین

چالوسمازندران91

خیابان سعدی، کوی میرزا 

کوچک خان، جنب مدرسه دین 

.و دانش سابق

368.1538444,365,000,000شش دانگ40/1604
. ملک تخلیه است1369/08/09دارای گواهی پایانکار صادره مورخ 

.انتقال بصورت قطعی می باشد
1959586-0911آقای محمد نویزینقد و اقساط/نقد

چالوس، خ امام خمینی، نرسیده به چهار راه 

آزادی، شعبه بانک ایران زمین

ساریمازندران92
خیابان امیر مازندرانی، خیابان 

.شهبند، نبش کوچه شربتداران
3330/49

یک دانگ و سه 

سیر و چهارده 

مثقال و نوزده 

نخود و دو گندم 

و سه ارزن

یک ممیز سه )

(دهم دانگ

251.50

بدون ) مترمربع 116 باب مغازه با کاربری تجاری مجموعاً به مساحت 5.  1

واقع در طبقه همکف (حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت

 مترمربع واقع در طبقه اول125یک واحد مسکونی به مساحت . 2

. مترمربع واقع در محوطه5انبار به مساحت . 3

دارای امتیازات .  مترمربع در طرح تعریض قرار دارد2/50ملک به میزان 

.ملک مشاعی و متصرف دار است. آب، برق و گاز

14,481,000,000

ملک مشاعی و .  مترمربع در طرح تعریض قرار دارد2/50ملک به میزان 

انتقال به . تخلیه و کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار است. متصرف دار است

.صورت قطعی می باشد

4240300-0937آقای حسین عابدزیدینقد و اقساط/نقد
مازندران،  میدان شهدا، نبش کوچه ایران پور، 

بانک ایران زمین

کیشهرمزگان93

یک واحد تجاری واقع در 

جزیره کیش، بلوار سنایی، بازار 

بین المللی ونوس، طبقه 

، شماره 113همکف، شماره 

2898ثبت 

پالک فرعی 

توسعه نوار 

سیاحتی از 

پالک اصلی 

مجتمع بازار 

ونوس

_شش دانگ
دارای . مترمربع واقع در طبقه همکف37.21یک واحد تجاری  به مساحت 

انشعابات آب و و برق مشاع
17,245,000,000

انتقال به صورت قطعی و  با . ملک تخلیه است . 79/982دارای پایانکار شماره 

رعایت ضوابط و مقررات منطقه آزاد کیش و به موجب مجوزهای سازمان مذکور 

.صورت می پذیرد

1989699-0917آقای مصطفی غالمینقد و اقساط/نقد
هرمزگان، خیابان فردوسی، بازار مرکز تجاری 

کیش، طبقه همکف ، بانک ایران زمین


